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Zastosowane skróty: 

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways -  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych śródlądowymi  drogami wodnymi 
ADNR - Regulation for the Carriage of Dangerous Substances on the Rhine - Rozporządzeniu w 
sprawie przewozu niebezpiecznych substancji na Renie 

AIS - Automatic Identification System – System Automatycznej Identyfikacji 

BHMW - Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej  

BSHC - The Baltic Sea Hydrographic Commission - Komisja hydrograficzne Morza Bałtyckiego 

CCTV - system kamer monitoringu wizyjnego 
CleanSeaNet –satelitarny system wykrywania wycieków ropy ze statków na europejskich 
obszarach morskich 

CZK - Centra Zarządzania Kryzysowego 

DGPS - Differential Global Positioning System 

EKG – Europejska Komisja Gospodarcza 

ENC - Electronic Navigational Chart  - Elektroniczne mapy nawigacyjne  

ERI - Electronic Ship Reporting - Elektroniczne Raportowanie Statków  

ETA - Estimated Time of Arrival - Przewidywany czas przybycia 

GSM - Global System for Mobile Communications 

IHO - International Hydrographic Organization - Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej   

IMO - International Maritime Organisation - Międzynarodowa Organizacja Morska  

IMO-FAL - the International Maritime Organization (IMO)  Convention on Facilitation of 
International  Maritime  
Traffic (FAL) - Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego wprowadzająca 
standryzcję formularzy  
Inland ENC - Inland Electronic Navigational Chart - Elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi 
śródlądowej 
ISPS - International Ship and Port Facility Security - Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i 
Obiektu Portowego 

ITU - International Telecommunication Union - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny  

KSBM - Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego  

KWP - Komendant Wojewódzki Policji 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
LRIT - The long-range identification and tracking - identyfikacja dalekiego zasięgu i śledzenia 
(statków) 

LTE - Long Term Evolution 

MAS - Maritime Assistance Service - Usługa pomocy morskiej 

MOSG - Morski Oddział Straży Granicznej 

MRCK  - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne  

MRCK -Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne 

MW RP – Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej 

NTS - Notices to Skippers - Usługa komunikatów dla kapitanów statków 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych  

OOŚ - Ocena oddziaływania na środowisko 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
PHICS - Polish Harbours Information & Control System - System informacji i kontroli polskich 
portów  

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

RIS - River Information Service - System Informacji Rzecznej 
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SafeSeaNet - Safe Sea Network – europejska platforma wymiany danych morskich  

SAR - Search and Rescue - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa  

SW – Studium Wykonalności 

SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi  

TEN-T - Trans-European Transport Networks - Transeuropejska sieć transportowa 

UE – Unia Europejska 

UŻŚ - Urząd Żeglugi Śródlądowej 

VHF - Very High Frequency -  Ultra Krótkie Fale 

VTMS - Vessel Traffic Management Solution - System zarządzania ruchem statków 

VTS - Vessel Traffic Service - Służba Kontroli Ruchu Statków  

VTT - Vessel Tracking and Tracing – technologii śledzenia i namierzania statków 

WOPR - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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1. Streszczenie studium  

1.1. Streszczenie w języku polskim 
Przedmiotem studium wykonalności „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” jest 
powiększenie obszaru objętego funkcjonowaniem systemu RIS.  
Niniejszy projekt realizowany będzie na obszarze granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry, tj. na obszarze 
dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.   
Graniczny odcinek rzeki Odry rozpoczyna się od ujścia Nysy Łużyckiej na 542,4 km jej biegu, na północ od wsi 
Kosarzyn oraz w pobliżu niemieckiej miejscowości Ratzdorf. Od tego miejsca granica państwa polskiego 
biegnie wzdłuż rzeki Odry, a następnie na wysokości Widuchowej na 704,1 km, przechodzi na Odrę Zachodnią, 
do jej 17,1 km znajdującego się w miejscowości Gryfino. Dolny odcinek rzeki Odry zaczyna się w Kostrzynie na 
jej 617,6 km i biegnie do Jazu gdzie zaczyna się Odra Wschodnia, która biegnie do Szczecina i przechodzi  
w rzekę Regalicę, obejmując również część granicznego odcinka rzeki Odry. 
 
W grudniu 2013 roku uruchomiono pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry. System ten opiera się na kilku 
podstawowych elementach: 
 

−−−− Centrum RIS w Szczecinie, w tym serwerownia z wyposażeniem sprzętowym, 
−−−− sieci czujników poziomu wody zainstalowanych na wybranych mostach w obszarze pilotażowym, 
−−−− sieci czujników meteorologicznych zainstalowanych w wybranych punktach obszaru pilotażowego, 
−−−− sieci kamer prowadzących obserwację wybranych fragmentów Odry, 
−−−− sieci czujników radarowych służących wzmocnieniu obserwacji ruchu na Odrze, 
−−−− sieci transmisji sygnałów do i od kamer i czujników, z racji cyfrowego charakteru tej transmisji używa 

się określania siec transmisji danych, 
−−−− stacji radiokomunikacyjnych w paśmie VHF, służących do rozmów na fonii, do transmisji sygnałów 

AIS oraz dystrybucji poprawek różnicowych podsystemu pozycjonowania, 
−−−− specjalistyczne programy związane z RIS. 

Poszczególne elementy RIS zrealizowane w ramach projektu pilotażowego zostały zlokalizowane na: 
−−−− Odrze Zachodniej: Most Długi, Most kolejowy (DG), Odra 3 (Potulicka), Most Pomorzany, Autostrada 

Zach, Most Maszalin, 
−−−− Odrze: (Jaz) Widuchowa, Nabrzeże Ognica, 
−−−− Regalicy: Port, Most Pionierów, Most Gryfitów, NW Podjuchy, Most Klapowy (PKP Podjuchy), 
−−−− Odrze Wschodniej: Autostrada Wsch., Gryfino, 
−−−− Parnicy: Most Kolej Parnica, Most Portowy, 
−−−− Odrze Zachodniej (poza rzeką): Elewator Ewa, 
−−−− w Szczecinie Plac Batorego 4: Centrum RIS. 

Centrum RIS zlokalizowane jest w zabytkowym budynku „Czerwonego Ratusza” w centrum miasta  przy Placu 
Batorego 4 w Szczecinie. 
 
Rozbudowa usługi RIS wzdłuż Odry do ujścia Nysy Łużyckiej wiąże się z utworzeniem sieci czujników na 
odcinku między kilometrami 542 a 697. Obszar Dolnej Odry poniżej kilometra 697 aż do granicy wewnętrznych 
wód morskich wraz z jeziorem Dąbie został objęty usługami RIS w ramach projektu pilotażowego. Sieć 
czujników, jaka powstała wówczas, oraz nowa sieć czujników położnych na odcinku do ujścia Nysy Łużyckiej 
utworzą jeden spójny zespół czujników.  
Kierując się potrzebami wynikającymi z doświadczeń Zamawiającego i zidentyfikowanymi miejscami zagrożeń 
dla żeglugi na Odrze wytypowano miejsca podlegające nadzorowi za pomocą kamer TV, których obraz będzie 
prezentowany w Centrum RIS w Szczecinie. Wytypowano także miejsca lokalizacji czujników środowiskowych 
umożliwiających pomiar poziomu wód pod mostami oraz pomiar wielkości zjawisk atmosferycznych (ciśnienie, 
opady, wiatr).  
W Studium dla obszarów podlegających nadzorowi kamerowemu lub pomiarom parametrów środowiskowych 
zastosowano nazwy STREFA. Dla ujednolicenia terminów nazwę tę rozszerzono także na obiekty niesłużące 
bezpośrednio obserwacjom lub pomiarom, a spełniającym w rozbudowanym systemie funkcję pomocniczą  
w zakresie transmisji sygnałów między punktami technicznymi a Centrum RIS w Szczecinie lub jako siedziba 
stacji radiokomunikacyjnych. 
Rozszerzenie zakresu RIS wiąże się także z potrzebą rozszerzenia zasięgu łączności głosowej z jednostkami 
pływającymi po Odrze. Cały obszar RIS do ujścia Nysy Łużyckiej (w praktyce nawet do punktów położonych 
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wyżej wzdłuż Odry) będzie objęty taką łącznością oraz usługami AIS. Oprócz rozbudowy sieci łączności 
poprzez budowę nowych stacji radiokomunikacyjnych, dokonana będzie także modyfikacja łączności głosowej 
segmentu pilotażowego poprzez zmiany na istniejącej stacji WIDUCHOWA. 
Miejsca lokalizacji kamer i czujników wybrano jako kompromis pomiędzy potrzebami w zakresie obserwacji i 
pomiaru a możliwościami lokalizacji punktów technicznych dla poszczególnych stref nadzoru. Warunki 
lokalizacyjne zostały określone przez Zamawiającego i zawierają szereg ograniczeń, których niezastosowanie 
spowodowałoby uciążliwości w eksploatacji systemu i zmniejszenie jego niezawodności. 
Oprócz rozbudowy i związanej z nią zmiany lokalizacji Centrum RIS, planuje się także utworzenie stanowiska 
operatorskiego (podcentrum) w istniejącej placówce Urzędu Żeglugi Śródlądowej zlokalizowanej w budynku 
Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą (jest to też jeden z punktów pomocniczych Systemu w zakresie 
łączności). 
Rozpatrywano dwa ujęcia wariantowe wdrożenia Projektu: 

−−−− z uwagi na lokalizację elementów tworzących warstwę techniczną Systemu po rozbudowie (warianty 
zasięgu terytorialnego), 

−−−− z uwagi na efektywność kosztową rozwiązań. 
Po przeprowadzeniu analiz przyjęto wariant ostateczny polegający na następujących rozwiązaniach: 

−−−− obszarem RIS objęty będzie cały obszar wdrożenia pilotażowego oraz obszar Odry granicznej do 
ujścia Nysy Łużyckiej, 

−−−− granica obu etapów wdrażania RIS to punkt na wysokości m. Ognica, 
−−−− na odcinku Odry granicznej przewiduje się urządzenie 13 stref nadzoru na wysokości 8 miejscowości 

leżących nad Odrą: 
•••• Bielinek 1 i Bielinek 2 
•••• Hohensaaten 
•••• Osinów Dolny 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn (nad Odrą) 1, Kostrzyn 2 i Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1, Słubice 2 i Słubice 3 
•••• Eisenhüttestadt 
•••• Nysa Łużycka/Ratzdorf 

−−−− przewiduje się uruchomienie 3 nowych i modyfikację 1 stacji radiokomunikacyjnych dla łączności 
głosowej i usługi AIS: 

•••• Widuchowa (modyfikacja wdrożenia pilotażowego), 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn 3 
•••• Słubice 4 

−−−− przewiduje się poszerzenie sieci czujników poziomu wody o 5 punktów: 
•••• Osinów Dolny 
•••• Kostrzyn 2 i Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1 i Słubice 3 

−−−− przewiduje się poszerzenie sieci czujników meteo o 7 punktów: 
•••• Bielinek 2 
•••• Osinów Dolny 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1 i Słubice 3 
•••• Eisenhüttenstadt 

−−−− sieć transmisji danych będzie utworzona przy zastosowaniu różnych technik: łączności radiowej  
w paśmie licencjonowanym (w postaci linii radiowych), łączności radiowej w paśmie 
nielicencjonowanym (w postaci rozwiązań bridge stosowanych już w etapie pilotażowym),  
w postaci transmisji za pomocą publicznej usługi mobilnej 4 generacji (LTE) oraz za pomocą łączy 
stałych utworzonych w zasobach operatora. 

Przy rozmieszczaniu punktów technicznych z kamerami TV dał się zauważyć wpływ odmiennego układu 
infrastruktury terenowej, niż miało to miejsce na etapie pilotażowym. Na Odrze granicznej jest mniej mostów, 
stanowiących naturalne punkty optymalnej lokalizacji czujników, w tym kamer. Dla umożliwienia obserwacji 
telewizyjnej rozszerzenie Projektu będzie wymagało zatem budowy obiektów wieżowych (wieże wspólne dla 
kamer i anten łączności radiowej) oddalonych od brzegów rzeki. To z kolei wymaga starannego zaprojektowania 
i wyboru sprzętu (kamer, obiektywów, programów) tak, by obserwacja z odległości prowadziła do zamierzonego 
rezultatu użytkowego. 
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Sieć transmisyjną zaplanowano tak, by w możliwe szerokim zakresie utworzyć alternatywne drogi transmisyjne 
między punktem technicznym w terenie a Centrum RIS w Szczecinie. 
W rozdziale 08 Studium przedstawiono szczegóły opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 
Rozbudowa Systemu RIS Odry będzie wiązała się także z modyfikacją istniejącego segmenty z fazy 
wdrożeniowej. Dotyczy to uzupełnień i wymiany sprzętu planowanych pod wpływem doświadczeń  
z eksploatacji etapu pilotażowego. Doświadczenia te posłużą również przy planowaniu szczegółów rozwiązań 
przyjętych dla rozbudowy Systemu do ujścia Nysy Łużyckiej. Podstawowymi modyfikacjami Systemu  
w obszarze wdrożenia pilotażowego będą: wymiana kamer TV (które w czasie realizacji rozszerzenia osiągną 
już wiek kwalifikujący je do takiej wymiany) oraz wzmocnienie sieci transmisji danych etapu pilotażowego za 
pomocą dodatkowych środków łączności. 
W studium zaproponowano również sposoby zapobiegania utrzymywaniu stwierdzonych niedogodności 
Systemu pilotażowego także po rozszerzeniu Systemu na Odrę graniczną. 
Po przeniesieniu Centrum RIS do nowej siedziby przewiduje się wieloletnie utrzymywanie działania istniejącej 
serwerowni przy Pl. Batorego. Będzie ona traktowana jako pełnoprawna serwerownia zapasowa. Ponadto  
w serwerowni tej zbiega się cała komunikacja z czujnikami, kamerami TV i radiostacjami etapu pilotażowego. 
Dlatego serwerownie będą połączone kompletem łączy teleinformatycznych zapewniających wymianę danych 
między serwerami oraz wzajemne połączenia sygnałów od czujników całego Systemu w jego rozbudowanej 
postaci. 
Dla zrealizowania rozbudowy Systemu RIS do ujścia Nysy Łużyckiej niezbędne będzie wybudowanie kilku 
wysokościowych wsporników kamer i anten radiowych.  
Część punktów technicznych będzie lokalizowana na niemieckim brzegu Odry, gdyż w wymaganej okolicy 
istnieje więcej obiektów infrastrukturalnych niż po stronie polskiej. 
 
Poniższa tabela przedstawia szacunkowy koszt Projektu w rozbiciu na poszczególne zadania: 
 
Tabela 1.1. Szacunkowy koszt projektu „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” 

Lp. Kontrakt Koszt brutto  2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej siedziby Urzędu 
Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie wraz z decyzją 
lokalizacyjną, środowiskową 
oraz uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. 

400 000,00 400 000,00 0,00   0,00 0,00  0,00  

2 

Rozbudowa systemu RIS 
Odry wraz z budową 
siedziby Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie 

17 413 000,00 0,00 2 425 940,00 2 425 940,00 12 561 120,00 0,00 

3 
Inżynier dla rozbudowy 
systemu RIS Odry i budowy 
siedziby UŻŚ w Szczecinie 

1 050 000,00 95 500,00 286 400,00 286 400,00 286 400,00 95 300,00 

4 Koszty zarządzania 789 000,00 197 100,00 197 300,00 197 300,00 197 300,00   

5 Promocja 200 000,00 25 000,00 46 500,00 46 500,00 82 000,00   

    19 852 000,00 717 600,00 2 956 140,00 2 956 140,00 13 126 820,00 95 300,00 

Źródło: opracowanie  własne 
 

Na podstawie oszacowanych wartości wskaźnika efektywności ekonomicznej Projektu można uznać, iż Projekt 
jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Wskaźnik ekonomicznej wartości netto (ENPV) jest 
większy od zera, co oznacza, że zdyskontowane korzyści Projektu są większe niż zdyskontowane koszty 
Projektu, czego potwierdzeniem jest wysokość wskaźnika korzyści/koszty (BCR - większy od jedności). 
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR) jest większa niż zastosowana do obliczeń społeczna stopa 
dyskontowa (5,0%). Zatem Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania z funduszy unijnych ze względu 
na społeczny charakter inwestycji. 
 



Studium Wykonalności 
Rozdział 01 

Streszczenie studium 

 

15 
 

 
 
Tabela 1.2. Wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu 
Wskaźnik Wartość 

ERR (w %) 9,16% 

ENPV (w tys. zł) 6 438  

B/C 1,16  

Źródło: opracowanie własne 
 
W związku z dyscypliną finansów publicznych państwowa jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bieżące 
i wydatki inwestycyjne z budżetu, a dochody wygenerowane przez siebie odprowadza na rachunek dochodów 
budżetu państwa.  
 
Na potrzeby niniejszej analizy finansowej przyjęto, iż 85% wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowane ze 
środków POIiŚ, zaś pozostała kwota zostanie zabezpieczona w budżecie jednostki na kolejne lata.  
 
Tabela 1.3. Finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2015-2020 [tys. PLN] 

Lp. Wyszczególnienie Razem 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Całkowite wydatki 19 852,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  95,3  

2 Środki z POIiŚ 16 874,2  610,0  2 512,7  2 512,7  11 157,8  81,0  

3 Krajowe środki publiczne 2 977,8  107,6  443,4  443,4  1 969,0  14,3  

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Dla obszaru pełnego wdrożenia usług RIS, tj. na Odrze granicznej i drogach wodnych objętych pilotażowym 
wdrożeniem usług RIS na Dolnej Odrze dokonano analizy popytu oraz analizy ruchowe. Przedmiotowy obszar 
terytorialny został dokładnie określony i opisany, z uwzględnieniem wpływu dróg wodnych z poza obszaru, tj. 
kanału Odra–Hawela, kanału Odra–Sprewa oraz pozostałych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej. W studium  
zawarto analizę planów rozwojowych i inwestycyjnych na drogach wodnych objętych obszarem RIS i drogach 
przynależnych do tego obszaru. Scharakteryzowano kluczowe dla analizowanego projektu przedsięwzięcia, 
jakim są: przebudowa zabudowy regulacyjnej na Odrze Granicznej, ukończenie budowy stopnia wodnego 
Malczyce oraz budowa nowej podnośni w Niederfinow oraz pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. 
Następnie dokonano analizy statystycznej wzrostu ruchu i popytu na okres 25 lat oraz określono 
zapotrzebowanie na rezultaty projektu  oraz przedstawiono prognozę przewozów żeglugi śródlądowej na 
analizowanym odcinku rzeki Odry, która zakłada wzrost przewiezionej masy ładunkowej z 1,8 mln ton do 8,5 
mln i wzrost pracy przewozowej z 46,3 tkm do 399,6 tkm.   Określono zakres dostosowania się regulacji 
prawnych w przedmiotowym obszarze analizy do standardów Unii Europejskiej i ONZ oraz wskazano na 
konieczność bieżącego dostosowywania do nowoczesnych technologii poprzez uczestnictwo w wybranych 
projektach rozwojowych i badawczych. 
 
Przeprowadzono również analizę możliwości integracji systemu usług informacji rzecznych RIS z innymi 
systemami zewnętrznymi ze szczególnym naciskiem na współpracę z morskimi systemami nadzoru nad 
bezpieczeństwem żeglugi oraz współpracą z partnerami międzynarodowymi, w tym głównie z Republiką 
Federalną Niemiec. Rozważania na temat możliwości współpracy z innymi systemami rozpoczęto od analizy 
prawnej aktualnych przepisów prawa i podpisanych porozumień. Na tej podstawie określono zakres współpracy 
z krajowymi organami administracji publicznej oraz instytutami badawczymi. Następnie przeprowadzono 
analizę głównych morskich systemów nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi i wskazano możliwości współpracy 
i integracji z systemem RIS. W efekcie opisano m.in. możliwości współpracy Centrum RIS z systemem kontroli 
ruchu statków VTS Szczecin-Świnoujście oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. W dalszej części 
rozdziału przeanalizowano możliwości współpracy z organami administracji publicznej państw europejskich, 
które wdrożyły systemy usług informacji rzecznej oraz grup eksperckich i komisji normalizujących standardy 
dotyczące usług RIS w Unii Europejskiej. Określono również możliwości współpracy z w/w partnerami pod 
względem wymiany informacji o ładunkach niebezpiecznych oraz innych danych przekazywanych przy pomocy 
usługi ERI. Ostatnią częścią rozdziału jest analiza obecnego systemu RIS w Republice Federalnej Niemiec oraz 
możliwości współpracy i integracji z systemem usług RIS w Polsce. 
 
Bezpośrednimi beneficjentem projektu będzie przede wszystkim Urząd Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie, tj. instytucja odpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie usługami informacji rzecznej (RIS). 
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Ponadto do bezpośrednich beneficjentów zaliczać się będą również wszystkie instytucje i podmioty korzystające 
z usług informacji rzecznej (RIS) oraz zainteresowane udostępnieniem swoich danych w ramach tego systemu: 

−−−− urzędy i instytucje państwowe związane z żeglugą śródlądową oraz gospodarką wodną,  
−−−− armatorzy żeglugi wodnej śródlądowej, 
−−−− załadowcy i gestorzy ładunków,  
−−−− firmy spedycyjne,  
−−−− służby meteorologiczne, 
−−−− operatorzy turystyki wodnej śródlądowej.  

Z kolei do beneficjentów pośrednich zaliczyć się będą wszyscy mieszkańcy województw zachodniopomorskiego 
i lubuskiego oraz landów Brandenburgia i Meklemburgia – Pomorze Przednie, którzy będą odczuwać wpływ 
projektu w aspektach: gospodarczym, turystycznym i ekologicznym.  
 
 
Realizacja projektu jest spełnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy odnośnie wsparcia transportu wodnego 
śródlądowego w zakresie rozwoju nowoczesnego systemu zarządzania tym transportem oraz informacją o nim. 
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie: 

−−−− ujednolicenie zarządzania informacją o warunkach żeglugowych na obszarze realizacji projektu, co 
będzie mieć bezpośredni wpływ na poprawę warunków żeglugi, 

−−−− poprawa obsługi statków w zakresie jakości i czasu ich obsługi,  
−−−− poprawę bezpieczeństwa żeglugi, w tym zarówno bezpieczeństwa związanego z żeglugą statków, jaki i 

bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony walorów środowiska naturalnego; 
−−−− poprawa wydajności transportu śródlądowego; 
−−−− poprawa oddziaływania na środowisko naturalne na śródlądowych drogach wodnych; 
−−−− zwiększenie decyzyjności operatorów transportowych w zakresie powiązania transportu śródlądowego 

i morskiego. 
 
Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci zwiększenia konkurencyjności transportu europejskiego, a co za tym 
idzie konieczności modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udziału w emisji związków węgla. RIS 
ma na celu również zintegrowanie środowiska żeglugowego w całej Europie i zwiększenie konkurencyjności 
poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych krajów. Wpłynie to pozytywnie 
na rozwój żeglugi śródlądowej i otworzy nowe zagraniczne rynki usług dla lokalnych przewoźników.  
 
Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego systemu transportowego, poprzez 
zwiększenie dostępności transportu wodnego śródlądowego na odcinku rzeki Odry wchodzącej w skład 
europejskiej sieci TEN-T, w zakresie udostępnienia usług informacji rzecznej (RIS) mając na względzie 
zwiększenie jego bezpieczeństwa, wydajności i poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
usprawnienia współdziałania z innymi rodzajami transportu. Rozbudowa „Usług informacji rzecznej (RIS)” na 
wybranym odcinku Odry służyć będzie rozwojowi żeglugi śródlądowej polskim odcinku międzynarodowej drogi 
rzecznej E30 oraz na odrzańskim fragmencie międzynarodowej drogi rzecznej E70.  
 
Wdrożenie i rozbudowa infrastruktury zarządzania międzynarodowym odcinkiem Odry stworzy możliwości 
wzrostu przewozów w relacjach krajowych oraz szansę wzrostu przewozu ładunków w komunikacji 
międzynarodowej towarów masowych i ładunków ponadgabarytowych. Umożliwi również efektywne 
wykorzystanie połączenia dróg wodnych Polski z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Poprawa 
warunków uprawiania żeglugi wynikających z implementacji RIS umożliwi przeniesienie na drogi wodne części 
ładunków przewożonych innymi środkami transportu, głównie transportem drogowym. System RIS 
przeciwdziałać będą dalszemu osłabieniu konkurencyjności żeglugi śródlądowej. 
 
Celem szczegółowym projektu jest poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportu wodnego 
śródlądowego na granicznym i dolnym odcinku rzeki Odry. Wprowadzenie RIS na całej długości obu szlaków 
transgranicznych stanowi jeden z ważniejszych elementów podnoszących konkurencyjność i atrakcyjność 
przewozów i transportu wodnego śródlądowego. Przewidziano, iż w wyniku realizacji projektu osiągnięte 
zostaną następujące efekty:  

−−−− poprawa warunków i  bezpieczeństwa żeglugi, 
−−−− poprawa warunków obsługi statków, 
−−−− poprawa powiązań multimodalnych, 
−−−− wzmocnienie ochrony środowiska naturalnego. 
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Rekomendowane do przeprowadzenia prace mają na celu usprawnienie ruchu żeglugowego oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa jednostek pływających. W związku z tym spodziewany jest zwiększony udział transportu drogą 
śródlądową kosztem transportu drogowego i kolejowego. Z tego powodu wdrożenie rekomendowanych 
rozwiązań korzystnie wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz na rozwój regionalny województwa 
zachodniopomorskiego i województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie to nie ma na celu fizycznych zmian 
w parametrach lub przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej, w związku z czym krajobraz nie zostanie naruszony. 
Wyjątkami będą projektowane wieże i maszty antenowo – kamerowe, ale ich potencjalny negatywny wpływ na 
otoczenie będzie znikomy z uwagi na planowane moce urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. 
 
Przedmiotowy projekt dotyczy dolnego odcinka rzeki Odry, który w znaczącym stopniu objęty jest obszarowymi 
formami ochrony przyrody, w tym przede wszystkim obszarami Natura 2000 i parkami krajobrazowymi. 
Lokalizacja w obrębie i pobliżu obszarów, w tym obszarów natura 2000, dotyczy urządzeń 
radiokomunikacyjnych systemu RIS. Budynek biurowy RIS wybudowany zostanie w Szczecinie poza granicami 
obszarów chronionych, w oddaleniu od obszarów Natura 2000. W ramach prac nad Studium, uwzględniając 
parametry planowanych obiektów i urządzeń radiokomunikacyjnych, nie stwierdzono, że przedsięwzięcia 
planowane do realizacji w ramach systemu RIS mogą znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary 
Natura 2000. Wszelkie oddziaływania będą miały charakter lokalny, a w odniesieniu do obszarów Natura 2000, 
planowane inwestycje nie będą stanowić zagrożenia dla integralności oraz prawidłowego funkcjonowania 
obszarów, a także nie wpłyną na kluczowe czynniki warunkujące trwałość siedlisk oraz liczebność żyjących tam 
gatunków zwierząt. Realizacja zadań nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Prace 
związane z realizacją projektu, jak i eksploatacja obiektów, nie spowodują zjawisk w środowisku 
przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. Przedmiotowy projekt 
nie będzie również powodował oddziaływań, które mogłoby wywołać efekt skumulowany w postaci znaczącego 
wpływu na obszary Natura 2000. 
 
Montaż i eksploatacja instalacji antenowych nie posiada odpowiednika w załącznikach I i II Dyrektywy OOŚ 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko <tekst jednolity>1). Natomiast 
przedsięwzięcia takie uwzględnione zostały w przepisach polskich, w których wskazano warunki w jakich 
instalacje takie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. kiedy zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) w §3 ust. 8 ustalono stosownie progi w zależności od mocy EIRP (równoważna moc 
promieniowana izotropowo) oraz lokalizacji przedsięwzięcia (odległości od miejsc dostępnych dla ludności). 
Element projektu RIS, dotyczący budowy budynku administracyjno – biurowego w Szczecinie, należy do 
przedsięwzięć wymienionych w załączniku II dyrektywy OOŚ: „ 10.Przedsięwzięcia infrastrukturalne [...] b) 
przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych 
i parkingów.” Zgodnie z przepisami polskimi ww.  punkt dyrektywy OOŚ transponowany jest w szczególności 
w art. 3 ust.1 p.52-56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), gdzie ustalono stosowne 
progi, na podstawie których zalicza się zabudowę infrastrukturalną na terenach miejskich do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
W przypadku realizacji zakresu inwestycyjnego, zgodnie ze wskazaniami niniejszego Studium, odnośnie 
usytuowania i mocy ERIP (równoważna moc promieniowana izotropowo) urządzeń radiokomunikacyjnych oraz 
parametrów zabudowy budynku biurowego w Szczecinie, w ramach projektu RIS nie będą wykonywane 
przedsięwzięcia, które przekraczają progi wskazane w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów,  decydujące 
o zaliczeniu przedsięwzięć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie jest zatem wymagane 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Natomiast, z uwagi na planowane pozyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ 2014 - 2020, wskazano 
w Studium na potencjalną konieczność pozyskania dodatkowych dokumentów (w szczególności odniesieniu do 
budowy budynku biurowego), związanych z udokumentowaniem procedur środowiskowych dla przedsięwzięć 
innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko (tj. nie wymagających uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach), w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE oraz projektowanymi 

                                                           
1
 
Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. L 124/1 z 25.4.2014)  jednak wejdzie ona w życie w 2017 r. (termin transpozycji dyrektywy 

2014/52/UE do polskiego porządku prawnego mija 17 maja 2017 r.) 
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Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych” dla POIiŚ 2014-2020. 
 
Cele i zakres projektu są w pełni zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, a w szczególności wpisują się w cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 7.3. Rozwój i 
usprawnienie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg 
wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych,  
w celu  promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Cel szczegółowy projektu stanowi 
realizację celu szczegółowego niniejszego priorytetu, który zakłada: „większe wykorzystania przyjaznego 
środowisku transportu w przewozie towarów, poprzez stworzenie spójnej sieci śródlądowych dróg wodnych o 
wysokich parametrach, poprawę konkurencyjności portów morskich i transportu intermodalnego, a dodatkowo 
przyczyni się do stworzenia spójnej, jednolitej sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju”.  
 
Ponadto projekt wpisuje się bezpośrednio w realizację celów najważniejszych dokumentów strategicznych UE i 
kraju takich jak: Strategia Europa 2020, Biała Księga Transportu, Krajowy Program Reform (krajowe cele UE 
2020), Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Transportu (krajowe cele transportowe), Dokument 
Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu (priorytety transportowe). Ponadto realizacja przedsięwzięcia 
wpisuje się w cele i założenia strategicznych dokumentów regionalnych i ponadregionalnych.  
 
Rozwój transportu śródlądowego jest jednym z środków do osiągnięcia celów rozwojowych zakładanych 
zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poziomie krajowym. Przyjęcie Strategii Europa 2020 zobowiązało 
Polskę do realizacji ambitnych celów określonych na poziomie UE, w tym m.in. celów w zakresie transportu 
(np. stworzenie inteligentnej, zmodernizowanej i w pełni wzajemnie połączonej infrastruktury transportowej, 
zapewnienie skoordynowanej realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej TEN-T, opartej 
m.in. na transporcie śródlądowym). Projekt jest zgodny z celami Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do 
poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające). Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest długookresowym 
programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020, zatwierdzonym przez 
Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępującym Strategię Lizbońską. Ze względu na specyficzny moment jej 
powstawania stanowi przede wszystkim odpowiedź na kryzys gospodarczy. Jednakże uwzględnia również 
stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania 
zasobów. Przełożeniem celów Strategii Europa 2020 na cele krajowe jest Krajowy Program Reform (KPR) 
uwzględniający zalecenia Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich (country-specific 
recommendations). 
 
Zintegrowane strategie rozwoju kraju, w tym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia 
fala nowoczesności, Strategia Rozwoju Kraju 2020 opierając się m.in. na celach Strategii Europy 2020 oraz KPR 
określają bardziej szczegółowe cele i wyzwania (np. zwiększenie dostępności transportowej i nasycenia 
infrastrukturą, rozwój i poprawa dostępności do infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej). Powyższe 
strategiczne dokumenty uzupełniane są przez strategie sektorowe, w tym przypadku Strategię Rozwoju 
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) odnoszącą się także do celów określonych w Białej Księdze 
Transportu „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Sposób realizacji szczegółowych celów SRT 
określa z kolei Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transport do 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  
 
Osiągnięcie celów ogólnych określonych w Strategii Europa 2020, Białej Księdze Transportu (w tym w 
szczególności stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej TEN - T, 
co przyczyni się do utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu poprzez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych), KPR i SRT możliwe jest jedynie poprzez kontynuowanie inwestycji w krajową 
sieć transportową, tak by do roku 2023 zakończyć budowę/modernizację podstawowych elementów tej sieci.  
Tym samym należy stwierdzić, iż realizacja działań objętych niemniejszym projektem, a stanowiących 
kontynuację prac rozpoczętych w ramach projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry” przyczyni się do 
realizację zaleceń Rady Unii Europejskiej (country-specific recommendations), oraz na wypełnienie celów 
krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności celów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.) zmierzających do zwiększenia dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, 
zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i 
globalnym. 
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Projekt wdrożenia RIS jest zgodny z celami - przyjętego w sierpniu 2014 r. - MasterPlanu dla obszaru dorzecza 
Odry, który uwzględnia priorytety strategiczne polityki wodnej UE. MasterPlan stanowi swoistą analizę potrzeb, 
w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zidentyfikowanych, na poziomie dorzecza i 
poszczególnych jego regionów, dla których odpowiedzią są analizowane inwestycje planowane do realizacji w 
perspektywie do 2021 roku. Wszystkie inwestycje zostały ocenione pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą 
Wodną. Masterplan obejmuje zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry 2006”. 
 
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) wskazuje, iż transport wodny śródlądowy 
należy do najbardziej ekonomicznych i jednocześnie przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Charakteryzuje 
go przede wszystkim niskie zużycie energii w stosunku do pracy przewozowej a przy tym niskie koszty 
zewnętrzne w postaci niskiej emisji zanieczyszczeń oraz znikoma ilość wypadków. Celem strategicznym dla 
żeglugi śródlądowej jest umożliwienie jej rozwoju poprzez podniesienie parametrów dróg wodnych 
śródlądowych i uzyskanie co najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja 
„wąskich gardeł”. Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 w głównej mierze stanowią 
kontynuację tych przedsięwzięć w celu powstrzymania regresu żeglugi śródlądowej i odwrócenia negatywnego 
trendu w tonażu przewozów towarowych wyraźnie pogłębiającego się od 2008 roku. Większość planowanych  
w perspektywie 2014-2020 inwestycji będzie realizowana na Odrzańskiej Drodze Wodnej stanowiąc 
kontynuację rozpoczętych w latach 2007-2013 inwestycji. Drodze tej nadano najwyższy priorytet, kierując się 
koniecznością najbardziej efektywnego wydatkowania środków na inwestycje, zapewniający osiągnięcie 
zakładanego celu w stosunkowo krótkim okresie.  
 
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na znaczenie rozwoju Odry wskazuje się w celu nr 3 
„Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej”. Koncepcja zakłada, że w perspektywie roku 2030 Odrzańska Droga 
Wodna od Kanału Gliwickiego do Szczecina, wraz z połączeniem kanałami Odra – Sprewa i Odra – Hawela  
z Berlinem oraz z europejskim systemem dróg wodnych, zostanie zmodernizowana do klasy III z zachowaniem 
istniejących odcinków klas IV i wyższych. Z powodów braku odpowiednich zasobów wodnych oraz 
konieczności ochrony unikatowej przyrody nie zostanie zrealizowany zamiar zmodernizowania całej 
Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy IV. Podobne uwarunkowania oraz możliwości inwestycyjne dotyczą innych 
szlaków żeglownych np. połączenia dorzecza Odry przez Bydgoszcz do Gdańska (na terenie sześciu 
województw podejmowane są działania programowe, koncepcyjne i inwestycyjne dotyczące drogi E-70). 
Wskazano także na ograniczenie możliwości rozwoju transportu wodnego. Mimo niewątpliwych zalet tego 
transportu nie planuje się jego intensywnego rozwoju. Powodem jest konflikt wartości i funkcji między ochroną 
unikatowych w skali kontynentu wartości przyrodniczych rzek potencjalnie żeglownych a koniecznością 
uregulowania przepływów wód w celu stworzenia całorocznych dobrych warunków żeglugi w pełnych biegach 
głównych rzek polskich, co w obecnych warunkach nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto 
efektywne wykorzystanie w transporcie ładunków śródlądowych dróg wodnych wymagałoby połączenia 
systemów europejskich dróg wodnych – a więc budowę nowych kanałów, w tym kanału Dunaj – Odra – Łaba.  
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wskazuje, że odbudowa szlaku żeglownego na Odrze jest ważnym 
elementem wzmacniania integracji przestrzennej makroregionu, która ponownie włączy Odrzańską Drogę 
Wodną do systemu europejskich szlaków śródlądowych i poprawi konkurencyjną pozycję zespołu portów 
Szczecin-Świnoujście. Możliwość wykorzystania ekologicznego transportu wodnego przyczyni się do 
usprawnienia przewozu towarów i osób poprzez odciążenie transportowego systemu drogowego i kolejowego. 
Inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej wpłyną na poprawę warunków nie tylko dla rozwoju transportu 
wodnego śródlądowego (towarowego i pasażerskiego) ale również dla turystyki wodnej i rolnictwa. Mogą 
również przyczynić się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w celu tworzenia bezpiecznego otoczenia 
dla rozwoju gospodarki makroregionu. Zagospodarowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie impulsem 
rozwojowym dla terenów przyległych. Dorzecze Odry, jako obszar o kompleksowym znaczeniu dla gospodarki 
makroregionu, stanowi również oś współpracy zarówno wewnątrz makroregionu, jak i współpracy 
transgranicznej, szczególnie ważnej z punktu widzenia wzmacniania integracji przestrzennej, zabezpieczenia 
przed powodzią i suszą oraz w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych.  
Projekt wdrożenia RIS w wpływać będzie na wzmocnienie międzyregionalnej i transgranicznej współpracy  
w dorzeczu Odry i jest zgodny z celem szczegółowym I: integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu.  
 
Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 w części diagnostycznej dot. transportu 
wskazuje, że dostęp do Bałtyku, szlaku Odry oraz międzynarodowej sieci autostrad stanowi o komunikacyjnym 
znaczeniu regionu. Co się z tym wiąże, drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne wymagają modernizacji i 
przebudowy oraz likwidacji tzw. wąskich gardeł, podobnie linie kolejowe. W ramach celu strategicznego 3. 
Zwiększenie konkurencyjności regionu zaplanowano rozbudowę infrastruktury gospodarki ze szczególnych 
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uwzględnieniem ponadregionalnych, multimodalnych sieci transportowych. Cel ten będzie realizowany m.in. 
poprzez następujące działania: rozwój korytarza TEN-T, S3 i stworzenie multimodalnych łańcuchów 
logistyczno-transportowych w układzie europejskim; rozwój transportu intermodalnego i sieci węzłowych 
połączeń regionalnych, centrów logistycznych i terminali kontenerowych; zagospodarowanie powojskowych 
obiektów lotniczych oraz integracja infrastruktury lotniczej z siecią drogową i kolejową; modernizacja 
infrastruktury kolejowej w regionie i jej integracja z regionalnym i krajowym systemem transportowym oraz 
modernizacja i rozbudowa transportu wodnego oraz wzrost udziału portów, infrastruktury szlaków wodnych i 
floty śródlądowej w regionalnym i krajowym rynku logistyczno-transportowym, poprawa żeglowności 
Odrzańskiej Drogi Wodnej. 
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1.2. Study Summary 
 
The object of the feasibility study "Full implementation of RIS of the border and lower section of the Oder" is 
increasing the area covered by the functioning of the RIS system.  
The project will be implemented within the area of the border and lower sections of the Oder River, i.e. in the 
area of two Voivodeships: the Zachodniopomorskie and the Lubuskie Voivodeships.   
 
The border section of the Oder River begins at the mouth of the Lusatian Neisse on 542.4 km of its course, north 
of the village Kosarzyn and near the German town Ratzdorf. From this place the border of Poland runs along the 
Oder River, and then, at the longitude of Widuchowa, on 704.1 km, it passes to the Western Oder, at its 17.1 km, 
located in the town of Gryfino.  The lower section begins in Kostrzyn, on its 617.6 km, and runs to Jaz, where 
the Eastern Oder begins, which runs to Szczecin and becomes the Regalica River, covering a part of the border 
section of the Oder River. 
 
In December 2013, a pilot implementation of RIS of the lower Oder was launched. The system is based on a few 
basic elements: 
 

−−−− RIS Centre in Szczecin, including a server room with equipment, 
−−−− network of water level sensors, installed on selected bridges in the area of the pilot implementation, 
−−−− network of meteorological sensors, installed in selected points of the pilot area, 
−−−− network of video cameras monitoring selected fragments of the Oder and the Szczecin Lagoon, 
−−−− network of radar sensors for strengthening the observation of traffic on the Oder river, 
−−−− network of signal transmission to and from the cameras and sensors; due to the digital character of this 

transmission, the network is called data transmission network, 
−−−− radio-communication stations in the VHF band, used for audio talks, transmission of AIS signals, and 

distribution of differential amendments of the positioning subsystem, 
−−−− specialized programs related to RIS. 

Particular RIS elements completed under the pilot project have been located on: 
˗ The Western Oder: Most Długi, Most kolejowy (DG), Oder 3 (Potulicka), Most Pomorzany, Autostrada 

Zach, Most Maszalin, 
˗ Oder: (Jaz) Widuchowa, Nabrzeże Ognica, 
˗ Regalica: Port, Most Pionierów, Most Gryfitów, NW Podjuchy, Most Klapowy (PKP Podjuchy), 
˗ Eastern Oder: Autostrada Wsch., Gryfino, 
˗ Parnica: Most Kolej Parnica, Most Portowy, 
˗ Western Oder (beyond the river): The Ewa Granary 
˗ in Szczecin, Plac Batorego 4: RIS Centre. 

The RIS Centre is located in a historic building of the "Red Town Hall", in the town centre, at Plac Batorego 4 in 
Szczecin. 
 
The expansion of RIS service along the Oder River to the mouth of the Lusatian Neisse involves the creation of a 
network of sensors on the section between kilometers 542 and 697. The area of the Lower Oder below kilometer 
697 to the border of internal marine waters along with the lake Dąbie was covered by RIS under a pilot project. 
The network of sensors that was then created, and the new network of sensors located on the section ending at 
the mouth of the Lusatian Neisse, shall form one consistent set of sensors.  
 
Following the needs resulting from the Client's experiences and identified places of hazard for navigation on the 
Oder River, places subject to supervision by means of video cameras have been selected, and the images from 
them will be presented in the RIS Centre in Szczecin. Also, location sites for environmental sensors enabling the 
measurement of water level under bridges and the measurement of atmospheric conditions (pressure, 
precipitation, wind) have been selected.  
 
In the study, the term ZONE is used for areas subject to the camera supervision or the measurements of 
environmental parameters. In order to standardize terms, the word refers also to facilities which do not serve 
directly the monitoring or measurements, and which perform an auxiliary function in the expanded system with 
regard to the transmission of signals between technical points and RIS Centre in Szczecin or as a seat of radio-
communication station. 
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The extension of the RIS scope involves also the need to extend the range of voice communication with vessels 
on the Oder. The entire RIS area to the mouth of the Lusatian Neisse (in practice even the points located higher 
along the Oder River) will be covered by such communication and AIS services. Apart from the expansion of 
communication network by building new radio-communication stations, a modification will be performed with 
regard to the voice communication pilot segment by means of changes on the existing WIDUCHOWA station. 
 
The location sites of the cameras and sensors have been selected as a compromise between the needs with regard 
to monitoring and measurement, and the capability of the location of technical points for different supervision 
zones. The conditions concerning the location have been specified by the Client, and they cover a number of 
requirements which need to be fulfilled to avoid inconveniences in the operation of the system, and maintain its 
reliability. 
Apart from the expansion and the related change of the location of RIS Centre, the operator's post (sub-central 
unit) is planned to be created in the existing Inland Navigation Office, located in the building of the City Hall in 
Kostrzyn nad Odrą (it is also one of the auxiliary points of the System with regard to communication). 
Two variants of alternative Project implementation were considered: 

−−−− due to the location of elements forming the technical layer of the System after expansion (options of 
territorial scope), 

−−−− due to the cost effectiveness of the solutions. 
After conducting the analyses, a final option was selected, consisting in the following solutions: 

−−−− the RIS area will cover the whole area of the pilot implementation and the area of the border Oder to the 
mouth of the Lusatian Neisse, 

−−−− the boundary of both stages of RIS implementation is a point at the longitude of the town of Ognica, 
−−−− on the section of the border Oder, the creation of 13 supervision zones is planned at the longitude of 8 

towns lying on the Oder river: 
•••• Bielinek 1 and Bielinek 2 
•••• Hohensaaten 
•••• Osinów Dolny 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn (nad Odrą) 1, Kostrzyn 2 and Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1, Słubice 2 and Słubice 3 
•••• Eisenhüttestadt 
•••• The Lusatian Neisse/Ratzdorf 

−−−− it is planned to start up 3 new radio-communication stations and modify 1 station for voice 
communication and AIS services: 

•••• Widuchowa (modification of the pilot implementation), 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn 3 
•••• Słubice 4 

−−−− it is planned to expand the network of water level sensors by 5 points: 
•••• Osinów Dolny 
•••• Kostrzyn 2 and Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1 and Słubice 3 

−−−− it is planned to expand the network of meteorologic sensors by 7 points: 
•••• Bielinek 2 
•••• Osinów Dolny 
•••• Gozdowice 
•••• Kostrzyn 3 
•••• Słubice 1 and Słubice 3 
•••• Eisenhüttenstadt 

−−−− the data transmission network will be created using various techniques: radio communication in a 
licensed band (in the form of radio lines), radio communication in a non-licensed band (in the form 
of solutions bridge applied already on the pilot implementation stage), in the form of transmission 
by means of 4th-generation mobile public service (LTE) as well as permanent connections created 
in the operator's resources. 
 

When establishing technical points with TV cameras, the impact of a field infrastructure different from the one at 
the pilot implementation stage was noticed. On the border Oder, there are fewer bridges, constituting natural 
points of optimal location of the sensors, including cameras. Thus, in order to enable TV monitoring, the 
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extension of the Project will require the construction of towers (common towers for the cameras and radio 
communication antennas) distant from the river banks. This in turn requires a diligent design and the selection of 
equipment (cameras, lenses, programs) so as to ensure that the surveillance from a distance led to the intended 
result. 
The transmission network was planned so as to create alternative routes of transmission between a technical 
point in the field and RIS Centre in Szczecin in the widest possible range. 
Chapter 08 of the Study presents details on the described technical and organizational solutions. 
The expansion of Oder RIS shall also require the modification of existing segments from the implementation 
phase. This applies to the supplementation and replacement of equipment planned because of the experience 
gained during the operation of the pilot stage. These experiences will also be used when planning the details of 
solutions adopted for the expansion of the System to the mouth of the Lusatian Neisse. The basic modifications 
of the System in the area of the pilot implementation will be: replacement of TV cameras (which will reach the 
age for such a replacement during the implementation of the extension), and strengthening the data transmission 
networks of the pilot stage by additional means of communication. 
 
The study includes a proposal of the ways of preventing confirmed inconveniences of the pilot System, also after 
the expansion of the System to the border Oder. 
After transferring RIS Centre to the new seat, a long-term operation of the existing server room at pl. Batorego is 
planned. It will be treated as a full-fledged emergency server room. Furthermore, the whole communication with 
sensors, TV cameras, and radio stations of the pilot stage runs through this server room. For this reason, server 
rooms will be connected with a set of data communication links ensuring the exchange of data between servers 
and mutual connection of signals from sensors of the whole System in its expanded form. 
 
To execute the expansion of the RIS System to the mouth of the Lusatian Neisse, it is necessary to build several 
supports for the cameras and radio antennas.  
Some of the technical points will be located on the German bank of the Oder River, because in the required area, 
there are more infrastructural objects than on the Polish side. 
 
Tabela 1.4. The table below presents the estimated cost of the Project with division into particular 

tasks 
 

No. Contract gross cost 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Preparation of the project 
documentation of the seat of 
the Inland Navigation Office 
in Szczecin along with the 
location and environmental 
decision, and obtaining the 
building permit. 

400 000.00 400 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

The expansion of Oder RIS 
along with the construction 
of the seat of the Inland 
Navigation Office in 
Szczecin 

17 413 000.00 0.00 2 425 940.00 2 425 940.00 12 561 120.00 0.00 

3 

Engineer for the expansion 
of Oder RIS system and the 
construction of the seat of 
UŻŚ (Inland Navigation 
Office) in Szczecin   

1 050 000.00 95 500.00 286 400.00 286 400.00 286 400.00 95 300.00 

4 Management costs 789 000.00 197 100.00 197 300.00 197 300.00 197 300.00   

5 Promotion 200 000.00 25 000.00 46 500.00 46 500.00 82 000.00   

    19 852 000.00 717 600.00 2 956 140.00 2 956 140.00 13 126 820.00 95 300.00 

Source: own study 

On the basis of estimated ratio of the economic efficiency of the Project, it can be concluded that the Project is 
reasonable from the economic point of view. The ratio of the economic net present value (ENPV) is larger than 
zero, which means that the discounted benefits of the Project are greater than the discounted costs of the Project, 
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which is confirmed by the value of the ratio of benefits/costs (BCR - larger than one). The economic rate of 
return (ERR) is greater than the social discount rate applied for calculations (5.0%). Therefore, the project is 
generally eligible for financing from EU funds, owing to the social character of the investment. 
 
 
 
Tabela 1.5. Project's economic effectiveness indicators 

Indicators Value 

ERR (in %) 9,16% 

ENPV (in thousand PLN) 6 438  

B/C 1,16  

Source: author's studies 
 
Because of the discipline of public finance, the state budget entity covers its current and investment expenses 
from the budget, and the generated income is transferred to the account of the state budget income.  
 
For the purpose of this financial analysis, it was assumed that 85% of investment expenses will be financed from 
the funds of POIiŚ, and the remaining amount will be secured in the entity's budget for future years.  
 
Tabela 1.6. Financing of investment projects in the period 2015-2020 [thousands PLN] 

Item Specification Total 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Total expenditures 19 852,0 717,6 2 956,1 2 956,1 13 126,8 95,3 

2 Funds from POIiŚ 16 874,2 610,0 2 512,7 2 512,7 11 157,8 81,0 

3 National public funds 2 977,8 107,6 443,4 443,4 1 969,0 14,3 

Source: Own study 
 
 
For the area of the full implementation of RIS services, i.e. on the border Oder and waterways covered by the 
pilot implementation of RIS services on the Lower Oder, an analysis of the demand and mobility analyses were 
conducted. The concerned area was specified in detail, and described, taking account of the impact of waterways 
from outside the area, i.e. the Oder–Havel channel and Oder–Spree channel, and other sections the Odrzańska 
Droga Wodna (Oder Waterway). The study contains the analysis of the development and investment plans on the 
waterways covered by the RIS area and waterways being parts of the area. Crucial tasks for the analyzed project 
have been identified, such as: reconstruction of regulatory structures on the Border Oder, completion of the 
construction of Malczyce barrage, construction of a new lifting facility in Niederfinow and deepening of the 
waterway Szczecin-Świnoujście. Then a statistical analysis of the increase in traffic and demand for the period of 
25 years was conducted, and the demand for the results of the project was determined, and a forecast of the 
inland water transport on the analyzed section of the Oder river was presented, which assumed a growth in the 
load capacity from 1.8 million tonnes to 8.5 million tonnes, and the growth in the transport performance from 
46.3 tkm to 399.6 tkm. The scope of adapting legal regulations in the concerned area of analysis to the standards 
of the European Union and UN was determined, and the need of current adaptation to modern technologies by 
participating in selected development and research projects was indicated. 
 
Also, the analysis of the possibilities of integration of the river information system RIS with other external 
systems was conducted, with particular focus on the cooperation with the sea surveillance systems for the safety 
of navigation, and the cooperation with international partners, including mainly the Federal Republic of 
Germany. The considerations on the possibilities of cooperation with other systems started from the legal 
analysis of present legal regulations and signed contracts. Based on this, a scope of cooperation with national 
public administration bodies and research institutes was defined. Then, an analysis of major sea surveillance 
systems for the safety of navigation was conducted, and the possibilities of cooperation and integration with the 
RIS systems were indicated. As a result, e.g. possible cooperation of RIS Centre with the vessel tracking and 
tracing system VTS Szczecin-Świnoujście and the Hydrographic Office of the Polish Navy (Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej) was described. Further part of the chapter contains an analysis of the 
possibilities of cooperation with public administration bodies of European countries which have implemented 
river information systems as well as expert groups and normalization committees working on standards 
concerning RIS services in the European Union. The possibilities of cooperation with the above mentioned 
partners in terms for exchanging information about hazardous loads and other data provided via ERI have also 
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been determined. The last part of the chapter is the analysis of the current RIS system in the Federal Republic of 
Germany and the possibilities of cooperation and integration with the RIS services system in Poland. 
 
The direct beneficiary of the Project is above all the Inland Navigation Office (Urząd Żeglugi Śródlądowej) in 
Szczecin, i.e. an institution responsible for the implementation and management of the River Information Service 
(RIS). In addition, direct beneficiaries will also include all institutions and entities using the River Information 
Service (RIS) and interested in making their data available under this system: 

˗ offices and state institutions related to inland navigation and water management  
˗ shipowners in inland navigation, 
˗ shippers and cargo managers,  
˗ forwarding agents,  
˗ meteorological services 
˗ operators of inland water tourism.  

On the other hand, intermediate beneficiaries of the project include all inhabitants of the Zachodniopomorskie 
and Lubuskie Voivodeships as well as the states of Brandenburg and Mecklenburg – Vorpommern, who will see 
the impact of the project in the  economic, tourist and ecological aspects.  
 
 
The implementation of the project is meeting the needs of all stakeholders with regard to the support of inland 
water transport in the scope of the development of a modern system of managing the transport and information 
about it. Thanks to the project implementation, the following will be possible: 

˗ standardization of the management of information about the conditions of navigation within the area of 
the project implementation, which will lead directly to the improvement in the conditions of navigation, 

˗ improvement of the service of ships with regard to quality and service time,  
˗ improvement in the safety of navigation, including both safety related to the navigation of ships and 

safety from the point of view of the protection of natural environment; 
˗ improvement in the inland transport efficiency; 
˗ improvement in the impact on the natural environment in inland waterways; 
˗ increase in the decisiveness of transport operators with regard to connecting the inland and sea 

transport. 
 
The need for the project implementation results from the willingness to increase competitiveness of the European 
transport, and thus the need for modernization of the transport sector and reduction in its emission of carbon 
compounds. RIS is also intended to integrate the navigation community across the whole Europe and enhance 
competitiveness by means of legible and clear information transfer between users from different countries. It will 
also have a positive impact on the development of inland navigation and opening of new foreign markets for 
local carriers.  
 
The primary purpose of the project is the support of the sustainable development of the transport system, by 
increasing the availability of inland water transport system on the section of the Oder river being part of the 
European TEN-T network, with regard to introducing the river information service (RIS), bearing in mind the 
increase in its safety, efficiency and the improvement of its impact on the natural environment, as well as 
improvements in  its coexistence with other kinds of transport. The expansion of the "River Information Service 
(RIS)" on the selected section of the Oder will serve the development of inland navigation on the Polish section 
of the international waterway E30 and on the Oder section of the international waterway E70.  
 
The implementation and development of the infrastructure of management of the international section of the 
Oder River will create the possibility of a growth in transport in domestic relations and an opportunity of a 
growth in cargo transportation in international transport of mass goods and oversize loads. It will also enable 
effective use of the connection of Polish waterways with the western European system of waterways. The 
improvement in the navigation resulting from RIS implementation will enable transferring some loads 
transported mainly by road transport to waterways. The RIS system will counteract further weakening of 
competitiveness in inland navigation. 
 
A specific objective of the project is improvement in the method of organization and management of the inland 
water transport system on the border and lower sections of the Oder. Introduction of RIS on the whole length of 
both cross-border routes is one of the vital elements to raise competitiveness and attractiveness of the inland 
water transport. The following effects have been planned as a result of the project implementation:  

˗ improvement in the conditions and safety of navigation, 
˗ improvement in the service of ships, 
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˗ improvement in the multimodal relations, 
˗ strengthening environmental protection. 

 
The works recommended for conduct are intended to improve the navigation traffic and increase the safety of 
vessels. As a result, the increase of inland water transport is anticipated as compared to the road and railway 
transport. For this reason the implementation of recommended solutions is expected to benefit the improvement 
of the environment's condition and regional development of Zachodniopomorskie and Lubuskie Voivodeships. 
This project is not aimed at physical changes in parameters or the course of Oder Waterway and therefore the 
landscape will not be affected. The exceptions will be towers and antenna – camera masts, but their potential 
negative impact on the surroundings will be insignificant due to planned capacities of devices emitting 
electromagnetic fields. 
 
The concerned project applies to the Lower Oder River, which to a significant extent is covered by forms of 
nature conservation, first of all Natura 2000 site and National Parks. The location within and in the 
neighbourhood of these areas, including Natura 2000 site applies to RIS radio-communication devices. RIS 
office building will be built in Szczecin outside the protected areas within the distance from Natura 2000 site. 
Under works over the study, taking into account the parameters of planned facilities and radio-communication 
devices, it was not stated that projects planned to be executed under RIS system may significantly affect the 
environment, including Natura 2000 site. Any impact will be of local character and with regard to Natura 2000 
site the planned investments will not affect the integrity and proper operation of areas as well as will not affect 
key factors conditioning durability of habitats and the number of species of animals which live there. The 
implementation of projects will not cause the decrease or fragmentation of natural habitats and habitats of plants 
and animal species, for the protection of which Natura 2000 site was set. Works related to the implementation of 
the project and operation of facilities, will not result in phenomena in the environment which could affect Natura 
2000 site. The concerned project will not result in impact which could cause cumulated effect in the form of 
significant impact on Natura 2000 site. 
 
The installation and operation of antennas does not have equivalent in Appendices I and II to the Environmental 
Impact Assessment Directive (Directive of the European Parliament and the Council 2011/92/EU of 13 
December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment <the 
uniform text> 2). On the other hand, such undertakings were included in Polish Regulations, which indicate 
conditions under which such systems require the decision on environmental conditions, i.e. are classified as 
undertakings which may significantly affect the environment. In the Regulation of the Council of Ministers of 9 
November 2010 on undertakings which may significantly affect the environment (Journal of Laws no. 213, item 
1397 as amended) in §3(8) were determined pursuant to thresholds depending on EIRP power (equivalent 
isotropic radiated power) and location of the undertaking (distance from places which are available for the 
population). 
RIS project element, concerning the construction of administrative – office building in Szczecin, belongs to 
undertakings listed in Appendix II to the Environmental Impact Assessment Directive: "10. infrastructural 
undertakings [...] b) investment undertakings in rural areas, including the construction of commercial centres and 
car parks". According to Polish Regulations the aforementioned item of the Environmental Impact Assessment 
Directive is transposed in particular in Article 3(1) item 52-56 of the Regulation of the Council of Ministers of 9 
November 2010 on undertakings which may significantly affect the environment (Journal of Laws No. 213, item 
1397 as amended) determining appropriate thresholds on the basis of which the installation in urban areas 
concerning undertakings which may significantly affect the environment is considered. 
 
In the case of implementation of the scope of the investment in accordance with indications of this study, with 
regard to location and ERIP power (equivalent isotropic radiated power) of radio-communication devices and 
parameters of the office building in Szczecin, under RIS project will not be performed projects which exceed 
thresholds indicated in quoted Regulation of the Council of Ministers, decisive on inclusion of undertakings as 
such which may significantly affect the environment – it is not required to obtain the decision on environmental 
conditions. 
 
On the other hand, due to planned funds under Operational Program Infrastructure and Environment 2014 - 2020 
the study shows potential need for obtaining additional documents (in particular with regard to construction of 
the office building), related to document the environmental procedures for undertakings other than those which 
                                                           
2
  Directive 2011/92 was amended by Directive 2014/52/UE of 16 April 2014 r. amending Directive 2011/92/EU of the European 

Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the 
environment (OJ  L 124/1 z 25.4.2014) , but it will come into force on 2017  (the date of transposition of Directive 2014/52/UE into the 
Polish legislation expires on 17 May 2017) 
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may significantly affect the environment (i.e. which do not require obtaining of the decision on the 
environmental conditions), to ensure compliance with the EU Regulations and designed Guidelines of the 
Minister of Infrastructure and Development "Guidelines on documenting the procedure with regard to 
environmental impact assessment for undertakings co-financed from national or regional operating programs" 
for Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020. 
 
The aim and scope of the project are fully compliant with assumptions of the Operational Program Infrastructure 
and Environment 2014-2020,  in particular, they are consistent with detailed objectives of Investment Priority 
7.3. The development and improvement of environmentally friendly and low-emission transport systems, 
including inland waterways and sea transport, ports, multimodal connections and airports infrastructure in order 
to promote sustainable regional and local mobility. The specific aim of the project constitutes the 
implementation of the specific aim of this Priority, which assumes: "larger use of environment-friendly 
transportation in transport of goods through the creation of consistent network of inland waterways with high 
parameters, improvement in competitiveness of sea ports and intermodal transport and additionally will 
contribute to the creation of consistent and uniform TEN-T transport network which covers the whole country".  
 
In addition, the project is directly compatible with implementation of aims of the most important strategic 
documents of the EU and countries: Europa 2020 Strategy, Transport White Paper, National Reform Program 
(national EU 2020 aims), National Development Strategy, Transport Development Strategy (national transport 
aims), Transport Development Strategy Implementation Document (transport priorities). In addition, the 
implementation of the undertaking is compatible with the aim and assumptions of strategic regional and sub-
regional documents.  
 
Inland transport development is one of measures to achieve development aims assumed both at the level of the 
EU and at the national level. The adoption of Europe 2020 Strategy committed Poland to implement ambitious 
aims specified at the level of the EU, including, among others aims with regard to transport (e.g. the creation of 
smart, modernized and fully mutually connected transport infrastructure, ensuring coordinated implementation of 
infrastructural projects under TEN-T based, e.g. on the inland transport). The project is consistent with aims of 
Europe 2020 – Strategy for intelligent and sustainable development with regard to reduction of the emissions of 
greenhouse gases by 20 percent as compared to the level from 1990 (or even by 30 percent under favourable 
conditions). Europe 2020 – Strategy for smart and sustainable development favourable for socio-economic 
inclusion is the long-term program of the socio-economic development of European Union (EU) for the period 
of 2010-2020 approved by the European Council on 17 June 2010, replacing Lisbon Strategy. Due to the specific 
time frame, its formation, first of all, is an answer to the economic crisis. However, it includes also long-term 
challenges which are faced by Europe in relation to growing demand for the rational use of resources. The 
conversion of aims of Europe 2020 Strategy into national aims is reflected in National Reform Program (NRP) 
which includes recommendations of the European Union Council for different Member States (country-specific 
recommendations). 
 
Integrated development strategies, including National Long-Term Development Strategy, Poland 2030, Third 
Wave of Modernity, National Development Strategy 2020 on the basis of, among others, aims of Europe 2020 
Strategy and NRP define more detailed aims and challenges (e.g. increase of transport availability and 
infrastructure saturation, development and improvement of the availability of transport and telecommunication 
networks). The above strategic documents are supplemented by sector strategies, in this case Transport 
Development Strategy 2020 (with the perspective to 2030) referring also to aims specified in Transport White 
Paper "The plan for creation of the uniform European transport area – towards competitive and resource-saving 
transport system". Methods of implementation of detailed SRT objectives are determined in Transport 
Development Strategy Implementation Document 2020 (with the perspective until 2030).  
 
The achievement of aims specified in Europe 2020 Strategy, Transport White Paper (in particular development 
of fully operating Trans-European multimodal network TEN - T to 2030 which will contribute to establishing 
competitive and resource-saving transport system through the limitation of the emission of greenhouse gases), 
NRP and SRT is possible only through the continuation of the investment in national transport network, so that 
until 2023 the construction/modernization of basic elements of the network will be completed.  
Therefore, it should be stated that the implementation of actions covered by this project and constituting 
continuation of works initiated under the project entitled "Pilot implementation of Lower Oder RIS" will 
contribute to the implementation of recommendations of the European Union Council (country-specific 
recommendations) and for achieving the goals of national strategic documents including, in particular aims of 
Development Transport Strategy 2020 (with the perspective to 2030) aiming at increasing transport availability 
at simultaneous improvement of the safety of participants traffic and effectiveness of the transport sector through 
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the creation of consistent, sustainable and user friendly transport system in national, European and global 
dimensions. 
 
RIS implementation project is consistent with aims of - MasterPlan for the area of the Oder river basin adopted 
in 2014 which considers strategic priorities of the EU water policy. MasterPlan is a specific analysis of needs in 
the field of sustainable water management development, identified at the level of basin and its particular regions 
for which analyzed investments which are planned for implementation in the perspective until 2021 form and 
answer. All investments were assessed in terms of compliance with Water Framework Directive. MasterPlan 
includes investment projects resulting from long-term "Program for Oder 2006". 
 
Transport Development Strategy 2020 (with the perspective to 2030) indicates that inland water transport is one 
of the most economic and at the same time environmentally friendly ways of transport. It is characterized by, 
first of all, low energy consumption in respect to transportation work and, at the same time, low external costs in 
the form of low emission of pollutants and low quantity of accidents. The strategic aim for inland navigation is 
to allow its development through raising of inland waterway parameters and obtaining of at least III class 
waterways at the longest sections and elimination of "bottlenecks". Investments to be implemented in the 
perspective of 2014-2020 to the main extent constitute the continuation of these undertakings in order to prevent 
further decline of inland navigation and reverse the adverse trend in cargo ships which are expressly decreasing 
since 2008. The majority of planned investments in the perspective of 2014-2020 will be implemented in Oder 
Waterway constituting the continuation of initiated investments in the period of 2007-2013. This Waterway is of 
the highest priority, following the need for the most effective expenditure of the investment funds, ensuring the 
achievement of planned aims within a relatively short time.  
 
In the National Spatial Management Concept, the importance of Oder development is indicated in Measure no. 3 
"The improvement of the availability of the country in different spatial scales through the development of 
transport and telecommunication networks". This Concept assumes that in the perspective until 2030 Oder 
Waterway from Gliwice Canal to Szczecin, along with connection through Oder – Spree and Oder – Havel Canal 
with Berlin and with the European waterways system will be modernized to class III with due observance of the 
existing sections of class IV and higher. Due to the lack of relevant water resources and the necessity to protect 
unique nature the intention to modernize the whole Oder Waterway to class IV will not be implemented. Similar 
conditions and investment possibilities are connected with other waterways, e.g. connection of Oder and 
Bydgoszcz river basins to Gdańsk (within six Voivodeships program, conceptual and investment actions 
concerning the E-70 routes are implemented). The limited possibilities of water transport development were also 
mentioned.  
Despite unquestionable advantages of this transport its intensive development is not planned. The reason for this 
is the conflict of values and functions between the preservation of the unique, in the scale of the continent, 
natural qualities of rivers potentially navigable and the need to regulate water flows in order to create all-season 
good navigation conditions in full flows of the major Polish rivers which under present conditions cannot be 
regarded as economic. In addition, the effective use of inland waterways in load transport would require 
connection of European waterways – and thus the construction of new canals, including Danube - Oder – Elbe 
canal.  
The Strategy of Development of Eastern Poland 2020 indicates that the reconstruction of Oder navigable route is 
an important element to strengthen spatial integration of the macro-region which incorporates Oder Waterway to 
the European inland waters system and improve the competitive position of Szczecin-Świnoujście ports. The 
possibility to use ecological water transport will contribute to the improvement of transportation of goods and 
people through reduction in the load of routes and railway transport systems. The investments in Oder Waterway 
will improve conditions for development not only of inland water transport (goods and passenger), but also 
water tourism and agriculture. They may also contribute to greater flood protection to create safe environment 
for development of the macro-region economy. Oder Waterway management will constitute developmental 
impulse for adjacent areas. Oder river basin as the area of complex importance for the macro-region economy is 
also the core of cooperation both inside the macro-region and cross-border cooperation which are valid from the 
point of view of strengthening spatial integration, flood and drought protection and with regard to protection of 
ecological corridors.  
RIS implementation project will affect strengthening of inter-regional and cross-border cooperation in Oder river 
basin and is consistent with the detailed Measure I: spatial and functional integration of the macro-region.  
 
Strategy of Development of Zachodniopomorskie Voivodeship 2020 in the diagnostic part concerning transport 
indicates that the access to the Baltic Sea, Oder route and international motorways network determines the 
communication importance of the region. Consequently, voivodeship, district and communal routes require 
modernization, reconstruction and liquidation of the so-called bottlenecks, similarly as railway lines. Under 
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strategic Measure 3. Increase in competitiveness of the region, it was planned to expand economic infrastructure 
with particular emphasis on sub-regional and multimodal transport networks. This measure will be implemented, 
among others, through the following actions: the development of TEN-T, S3 corridor and development of 
multimodal logistic-transport chains within the European system; the development of inter-modal transport and 
nodal networks of regional connections, logistic centers and container terminals; the management of post-
military aviation facilities and the integration of aerial infrastructure with routes and railway networks; the 
modernization of regional railway infrastructure and its integration with regional and national transport system 
and modernization and expansion of water transport and an increase in the share of ports, water routes 
infrastructure and inland fleet in regional and national logistic-transport market, improvement of navigability of 
Oder Waterway. 
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2. Definicja projektu 

2.1. Tytuł projektu i przedmiot studium 

 
„PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY ” 
 
Przedmiotem studium wykonalności „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” jest 
powiększenie obszaru objętego funkcjonowaniem systemu RIS. Studium wykonalności wchodzi w skład  II 
etapu budowy systemu informacji rzecznej RIS na Odrze. 
 
W I etapie wdrożono system na minimalnym, wymaganym przez Dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu 
Europejskiej, poziomie w ramach projektu Pilotażowe Wdrożenie RIS Dolnej Odry (projekt współfinansowany  
z funduszu TEN-T (nr 2010-PL-70206-P) na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.12.2012 r.  
nr C(2012)9020). 
 
Etap II podzielono na 3 zadania: 

−−−− Opracowanie Studium Wykonalności Pełnego Wdrożenia RIS – będące przedmiotem niniejszego 
opracowania; 

−−−− Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pełnego Wdrożenia RIS; 
−−−− Opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej - w oparciu o wytyczne SW i PFU. 

 
Projekt pełne wdrożenie RIS Odry został wpisany na listę projektów śródlądowego transportu wodnego  
w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r. ) 
(wersja z grudnia 2013 r. - 6 miejsce wartość projektu 20 mln złotych). Rozpoczęcie III etapu wyznaczono na 
koniec II kwartału 2016 roku, natomiast zakończenie i rozliczenie całego etapu zaplanowano na IV kwartał 2019 
roku. 
 

2.2. Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływani a projektu  

2.2.1. Lokalizacja projektu w skali regionalnej 

Niniejszy projekt realizowany będzie na obszarze granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry, tj. na obszarze 
dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.   
 
Graniczny odcinek rzeki Odry rozpoczyna się od ujścia Nysy Łużyckiej na 542,4 km jej biegu, na północ od wsi 
Kosarzyn oraz w pobliżu niemieckiej miejscowości Ratzdorf. Od tego miejsca granica państwa polskiego 
biegnie wzdłuż rzeki Odry, a następnie na wysokości Widuchowej na 704,1 km, przechodzi na Odrę Zachodnią, 
do jej 17,1 km znajdującego się w miejscowości Gryfino. Dolny odcinek rzeki Odry zaczyna się w Kostrzynie na 
jej 617,6 km i biegnie do Jazu gdzie zaczyna się Odra Wschodnia, która  biegnie do Szczecina i przechodzi  
w rzekę Regalicę.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 
wodnych w obszarze granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry objętej projektem wyróżnia się następujące 
odcinki: 

−−−− rzeka Odra: 
� od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty  (75,2 km; klasa rzeki II), 
� od ujścia rzeki Warty do miejscowości Ognica (do kanału Schwedt) (79,4 km; klasa rzeki III), 
� od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do 

jeziora Dąbie (44,6 km; klasa rzeki Vb), 
−−−− rzeka Odra Zachodnia: 

� do jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami 
wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (33,6 km; klasa rzeki Vb), 

� Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią (2,7 km; klasa 
rzeki Vb), 

� rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami 
wewnętrznymi (6,9 km; klasa rzeki Vb).  
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Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg granicznego i dolnego odcinka Odry będących miejscem 
lokalizacji projektu, który łącznie dotyczyć będzie 242,4 km.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.1. Graniczny i dolny odcinek rzeki Odry 
Źródło: RZGW Szczecin 

2.2.2. Lokalizacja projektu w skali krajowej i międzynarodowej 

Graniczny i dolny odcinek rzeki Odry posiada czynne eksploatacyjnie połączenia żeglugowe o charakterze 
krajowym i transgranicznym. Tak więc realizacja projektu będzie bezpośrednio oddziaływać na żeglugę 
odbywającą się następującymi drogami wodnymi: 

• kanałem Odra-Szprewa (miejsce włączenia 553,4 km, w Eisenhuttenstadt), 
• drogą wodną Wisła-Odra (miejsce włączenia 617,6 km, w Kostrzynie), 



Studium Wykonalności 
Rozdział 02 

Definicja projektu 

 

33 
 

• kanałem Odra-Hawela (miejsce włączenia 667,0 km, w Hohensaaten) 
• poprzez kanał Schwedt, kanałem Hohensaaten-Friedrichstahler-Wasserstrasse (HFW) (miejsce 

włączenia 697,0 km w Ognicy), 
Najważniejszym połączeniem śródlądowym Polski z Europą Zachodnią jest droga wodna Szczecin-Berlin, która 
dzieli się na 3 odcinki tj.: 

• Hawela Spandau (Spandauer Havel) 0,00 – 3,50 km. 
• Kanał Odra – Hawela 3,50 – 93,00 km 
• Droga Wodna Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstrasse (HFW) km 93,00-135,31. 
 

 
Rysunek 2.2. Powiązania zewnętrzne granicznego i dolnego odcinka Odry 
Źródło: Woś K. Nowe możliwości transportowe wynikające z modernizacji śródlądowej drogi wodnej 

Szczecin-Berlin, Szczecin 2010. 
 

Podkreślić należy, iż powyższe szlaki wodne wchodzą w skład dwóch z trzech znajdujących się na terenie Polski 
dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Są to drogi wodne o symbolach E-30 i E-70. Zgodne  
z porozumieniem AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) z 1996 r. 
nadano im rangę europejskich systemów dróg wodnych funkcjonujących w ramach transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T).  
 
Droga wodna E30 – stanowi europejski szlak komunikacyjny wiodący z północy na południe i łączący Morze 
Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie. Na obszarze Polski droga E30 przebiega Odrzańską Drogą Wodną od 
Świnoujścia poprzez Szczecin i Wrocław do granicy z Czechami. 
 
Droga wodna E70 – stanowi europejski szlak komunikacyjny wiodący ze wschodu na zachód i łączący 
Antwerpię (Belgia, wybrzeże Atlantyku) z Kłajpedą (Litwa, wybrzeże Bałtyku). Prowadzi poprzez Holandię, 
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Niemcy, Polskę, Rosję do Litwy. Na obszarze Polski droga E70 przebiega od śluzy w Hohensaaten przez Odrę 
do Kostrzyna, gdzie następuje połączenie z drogą wodną Odra-Wisła. Szlak prowadzi 294 km Wartą, Notecią, 
Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do styku z Wisłą w Bydgoskim Węźle Wodnym. Następnie szlak biegnie 
 114 km Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym do granicy z Rosją. 

 
Rysunek 2.3. Szczegółowa lokalizacja projektu na tle międzynarodowych dróg wodnych w Polsce 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 
Tym samym realizacja „usługi informacji rzecznej (RIS)” na obszarze objętym projektem  
w sposób znaczący oddziaływać będzie na lokalny, krajowy, transgraniczny i międzynarodowy transport 
śródlądowy na obszarze Unii Europejskiej. 
System informacji rzecznej RIS wdrożony przez stronę niemiecką opisano szczegółowo w punkcie 4 rozdziału 6 
niniejszego studium. 

2.2.3. Lokalizacja poszczególnych elementów RIS zrealizowanych w ramach 
projektu pilotażowego 

 
Poszczególne elementy RIS zrealizowane w ramach projektu pilotażowego zostały zlokalizowane na: 

• Odrze Zachodniej: Most Długi, Most kolejowy (DG), Odra 3 (Potulicka), Most Pomorzan, Autostrada 
Zach., Most Maszalin, 

• Odrze: (Jaz) Widuchowa, Nabrzeże Ognica, 
• Regalicy: Port, Most Pionierów, Most Gryfitów, NW Podjuchy, Most Klapowy (PKP Podjuchy), 
• Odrze Wschodniej: Autostrada Wsch., Gryfino, 
• Parnicy: Most Kolej Parnica, Most Portowy, 
• Odrze Zachodniej (poza rzeką): Elewator Ewa, 
• w Szczecinie Plac Batorego 4: Centrum RIS. 

2.2.4. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów objętych 
niniejszym projektem 

Poniżej opisano lokalizacje na których realizowane będą nowe punkty techniczne. Nie zostały opisane obiekty, 
które służą tylko jako pośrednie stacje organizacji łączności. Stacje pośrednie umieszczone będą na obiektach 
operatora GSM.  
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Rysunek 2.4. Mapa z Obszaru obserwacji kamerowej stref Bielinek 1 i Bielinek 2 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

Strefa Bielinek 1  
Województwo: zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia 
Planowane wykorzystanie terenu Kopalni Bielinek (wł. Szczecińskie Kopalnie Surowców mineralnych SA). 
Konieczne zawieszenia anten na wysokości ok. 40 m n.p.t. (projekt Wykonawcy systemu może określić 
mniejszą wysokość) wymaga alternatywnie: 

−−−− budowy wieży kamerowo-antenowej o wysokości ok. 40 m w pobliżu biurowca zakładu  
−−−− budowy masztowej konstrukcji wsporczej na biurowcu (wys. własna ok. 8 m) o wysokości 

pozwalającej na osiągnięcie zakładanej wysokości instalacji anten. 
Oprócz biurowca możliwe jest wykorzystanie sąsiedniego budynku magazynowego o kształcie kwadratowym, 
jednak z powodu braku wewnętrznych słupów w przestrzeni magazynowej prawdopodobnie nie będzie możliwe 
zamontowanie masztu na dachu. 
Do miejscowości Bielinek prowadzi droga wojewódzka 125, do samej kopalni doprowadza około 300 metrowy 
odcinek z płyt betonowych.  
Nie ma kłopotów z dostawą energii elektrycznej. Zakład ma służbę ochrony – brak jednak szczelnego 
ogrodzenia, służba ochrony nie dała się zauważyć w trakcie wizji lokalnej. Na terenie zakładu własny 
monitoring wizyjny. 
(kontakt 70-893 Szczecin ul. Tartaczna 9 zarząd@sksm.com.pl Tel 91 462 12 42 fax 91 462 10 96). 
 
 

 
Zdj ęcie 2. 1       Widok na drogę dojazdową do żwirowni 

Źródło: wykonanie własne 
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Zdj ęcie 2. 2      Budynek, na dachu którego możliwe jest umieszczenie urządzeń 

Źródło: wykonanie własne 
 

 
Strefa Bielinek 2 
Województwo: zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia 
Obiekt podstawowy: stacja brzegowa ropociągu „Przyjaźń”. 
Jest to ogrodzony teren prawie prostokątny o rozmiarach ok. 50×41…43 m. Obiekt bezobsługowy. Instalacje 
ropociągu zajmują większość centralnej części obiektu, jednak w pobliżu ogrodzenia stwierdza się pewną ilość 
wolnego miejsca dla ustawienia planowanej wieży kamerowo-antenowej o wysokości ok. 20 m wraz z aparaturą 
(niekoniecznie z kontenerem). Stacja rurociągu ”Przyjaźń”N: położenie około 200 metrów od drogi 
wojewódzkiej 125, do stacji prowadzi droga brukowa.  
Nie stwierdzono istnienia monitoringu wizyjnego. Ogrodzenie w dobrym stanie. Należy traktować ten obiekt 
jako należący do strategicznej dziedziny gospodarki. Według mieszkańców obiekt doraźnie dozorowany przez 
mieszkańca sąsiedniego domu, którego jednak w czasie wizji lokalnej nie zastano. 
Kontakt (Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych ”Przyjaźń„ Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 
133 09-410 Płock). 
 
 

 
Zdj ęcie 2. 3      Strefa Hohensaaten 

Źródło: wykonanie własne 
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Rysunek 2.5. Mapa z Obszaru obserwacji kamerowej stref Bielinek 1 i Bielinek 2 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 
Kraj związkowy Brandenburgia, powiat Märkisch-Oderland. 
Z powodu braku na prawym brzegu jakiegokolwiek obiektu spełniającego założenia, do obsługi nadzoru 
wizyjnego nad wylotem kanału Odra-Hawela do Odry przewidziano wykorzystanie budowli związanych ze 
śluzą Hohensaaten na terenie niemieckim. 
Wieżowe budowle przy wrotach śluzy (para północna i para południowa; według nomenklatury niemieckiej: 
wschodnia i zachodnia) nie mają jednak wymaganej wysokości zapewniającej prosty montaż anten i kamer bez 
dodatkowych wsporników. Wysokość tych wsporników to co najmniej kilka metrów. Śluza jest położona  
w otoczeniu zadrzewionych wałów od strony Odry, co nie sprzyja ani obserwacji, ani propagacji fal radiowych 
dla łączy w paśmie nielicencjonowanym w kierunku innych obiektów rozpatrywanych w Studium lub obiektów 
telefonii mobilnej po polskiej stronie.  
Ponadto wrota północne i budowle im towarzyszące znajdują się ok. 820 m od wylotu kanału i ok. 990 m od 
nurtu Odry stanowiącego granicę państwową. Nie sprzyja to jakości obserwacji wizyjnej, która pozwala w tych 
warunkach na uzyskanie obrazu „okienkowego”, nieobejmującego żeglugi na pożądanym odcinku. Pomimo to 
takie umieszczenie kamer rozpatrywano jako jedynie dostępne dla styku kanału i Odry. 
Kontakt: 
Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde  
Schneidemühlenweg 21 
D-16225 Eberswalde 
 
Telefon: +49 (0) 3334 276 0 
Telefax: +49 (0) 3334 276 171 
 
E-Mail: wsa-eberswalde@wsv.bund.de 
www: www.wsa-eberswalde.de 
 

  
Zdj ęcie 2. 4       Północne (niem. wschodnich) wrota śluzy                                                                                                                     

od strony wlotu Kanału ujście kanału Odra-Szprewa do Odry w km 553,4 
Źródło: wykonanie własne 

 
Dla obserwacji odcinka Odry na południe od wylotu Kanału planuje się wykorzystanie mostu drogowego o 
konstrukcji łukowej (zbudowany kilka lat temu) przebiegającego nad Kanałem Odra-Hawela w ulicy 
Hohensaatener Dorfstraße; (52N52 12.05, 14E08 33.04); montaż na szczycie łuku przęsła daje wysokość kamery 
ok. 7 m n.p.t.; wgląd na południowy fragment pożądanego zakresu obserwacji; możliwy także wgląd na wlot 
kanału do Odry jako obserwacja z odległości.  
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Zdj ęcie 2. 5     Most od strony Kanału, zdjęcie wykonane z pomostu południowych (zachodnich) wrót śluzy. 

Źródło: wykonanie własne 

 
Kontakt Wasser-und Schifffahrtsamt Eberswalde Schneidemühlenweg 21 D-16225 Eberswalde Tel 
+4933 34 27 60 Fax +49 33 34 27 61 71. 
 
Strefa Osinów Dolny 

 
Rysunek 2.6. Obszar obserwacji kamerowej strefy Osinów Dolny 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

Województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Cedynia. 
Most drogowy między Osinowem Dolnym a Hohenwutzen. Przez most prowadzony jest intensywny lokalny 
ruch pieszy i samochodowy związany z handlem przygranicznym. 
Nurt Odry (według map) przebiega po polskiej stronie granicy. Przewiduje się zainstalowanie dwóch kamer do 
obserwacji rzeki oraz pary czujników poziomu wody. 
Most jest administrowany przez instytucję niemiecką. Dojazd do mostu drogą wojewódzką nr 124. 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
 
Lindenallee 51 
D-15366 Hoppegarten 
 
Telefon: +49 (0) 3342 355-0 
Mail: poststelleLS@LS.Brandenburg.de 
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Strefa Gozdowice 
 

 
Rysunek 2.7. Obszar obserwacji kamerowej strefy Gozdowice 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

Województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński, gmina Mieszkowice. 
Planuje się zainstalowanie urządzeń związanych z RIS na terenie Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Siedziba Nadzoru Wodnego znajduje się około 100 m od drogi wojewódzkiej 
126. 
Do urządzeń tych zalicza się czujniki oraz dwie stacje radiokomunikacyjne: głosową VHF i AIS/DGPS.  
Teren Nadzoru Wodnego sięga brzegu Odry i jest spadzisty, dobrze urządzony. Przy budynku Nadzoru 
Wodnego istniejąca typowa wieża antenowa o wysokości ok. 15 m. Wieża stoi w wąskiej przestrzeni między 
dwoma budynkami, co raczej wyklucza możliwość budowy nowej wieży wyższej niż 25 m. Kontakt 
(Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A ; 70-030 Szczecin sekretariat 
tel.: 91 441 12 00 fax: 91 441 13 00 email: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl). 

 

 
Zdj ęcie 2. 6     Budynek Nadzoru Wodnego w Gozdowicach 

Źródło: wykonanie własne 
 
Na terenie RZGW brak innego miejsca pod wieżę. 
Istnieje możliwość zasilania i umieszczenia urządzeń RIS. 
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Strefa Kostrzyn 1 

 
Rysunek 2.8. Obszar obserwacji kamerowej stref Kostrzyn 1, Kostrzyn 2 i Kostrzyn 3 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 
Województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina miasto Kostrzyna nad Odrą. 
Urządzenia do obserwacji strefy w pobliżu ujścia Warty planuje się zainstalować na terenie komunalnej 
oczyszczalni ścieków (wł. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
Tel. (+48 95) 727 96 00 fax (+48 95) 727 96 01 e-mail mzk@kostrzyn.pl) przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie 
n. Odrą.  

 
Zdj ęcie 2. 7        Komunalna oczyszczalnia ścieków, Kostrzyn nad Odrą 

Źródło: wykonanie własne 
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Zdj ęcie 2. 8      Strefa nadzoru kamerowego w pobliżu ujścia Warty 

Źródło: wykonanie własne 
 

 
Rysunek 2.9. Kolor czerwony na widoku satelitarnym: oczyszczalnia ścieków 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 
Oczyszczalnia zajmuje teren o rozmiarach w przybliżeniu 220×150 m. Od strony rzek potwierdzono istnienie 
miejsca na wieżę kamerowo-antenową o zakładanej wysokości ok. 20 m wraz z aparaturą. 
Nie ma problemów z zasilaniem energią elektryczną. Teren ogrodzony i oświetlony, zakład pracuje w ruchu 
ciągłym. Dojazd dobry, po drodze dojazdowej poruszają się często ciężarówki z odpadami pooczyszczalnianymi. 
Z planowanego miejsca lokalizacji wieży możliwa obserwacja Odry oraz częściowo wgląd w nurt Warty (może 
być użyta trzecia kamera). 
 
Strefa Kostrzyn 2 
Województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina miasto Kostrzyn nad Odrą. 
Most kolejowy między Kostrzynem a Küstrin-Kietz, nieoświetlony, stanowi teren kolejowy. 
Nurt Odry (według map) przebiega po polskiej stronie granicy. Przewiduje się zainstalowanie jednej kamery do 
obserwacji rzeki (w dół). 
Most jest administrowany przez instytucję niemiecką (DB AG). 
Kontakt: 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
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Lindenallee 51 
D-15366 Hoppegarten 
 
Telefon: +49 (0) 3342 355-0 
Mail: poststelleLS@LS.Brandenburg.de 
 

 
Zdj ęcie 2. 9       Most kolejowy między Kostrzynem a Küstrin-Kietz  

Źródło: wykonanie własne 

 
Rysunek 2.10. W czerwonym okręgu most kolejowy Kostrzyn - Küstrin-Kietz 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 
Strefa Kostrzyn 3 
Województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina miasto Kostrzyn nad Odrą. 
Most drogowy między Kostrzynem a Küstrin-Kietz. Przez most prowadzony jest ponadlokalny ruch pieszy i 
samochodowy. Most oświetlany. 
Nurt Odry (według map) przebiega po polskiej stronie granicy. Przewiduje się zainstalowanie dwóch kamer do 
obserwacji rzeki oraz pary czujników poziomu wody.  
Most jest administrowany przez instytucję polską. Kontakt (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra tel. centr. 68 327 10 68,  
fax 68 325 34 68). 
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Zdj ęcie 2. 10      Most drogowy między Kostrzynem a Küstrin-Kietz  

Źródło: wykonanie własne 

 
Rysunek 2.11. Most drogowy oznaczony czerwonym okręgiem 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Strefa Kostrzyn 4 
Województwo lubuskie, powiat gorzowski Gmina, gmina miasto Kostrzyn nad Odrą. 
Obiekt został wybrany ze względu na dość korzystną lokalizację (w porównaniu z innymi kostrzyńskimi 
punktami technicznymi) jako stacja radiokomunikacyjna VHF/AIS/DGPS.  
Rozważa się wykorzystanie budynku Urzędu Miasta w dawnym kompleksie drogowego przejścia granicznego. 
Największa wysokości budynku to ok. 12 m. brak sugestii, by nie było możliwe zainstalowania na dachu masztu 
antenowego o wysokości ok. 15 m. Taka konstrukcja wsporcza umożliwiłaby zainstalowanie anten stacji 
radiokomunikacyjnych na planowanej wysokości ok. 25 m n.p.t. Ponadto konstrukcja wsporcza mieściłaby też 
anteny innych urządzeń radiowych biorących udział w budowie sieci transmisji danych. Kontakt (66-470 
Kostrzyn nad Odrą Ulica: Graniczna 2 tel. (+48 95) 727 81 00 fax (+48 95) 727 81 02 e-mail 
urzad@kostrzyn.um.gov.pl ). 
   

 
Zdj ęcie 2. 11        Budynek Urzędu Miasta, Kostrzyn nad Odrą  

Źródło: wykonanie własne 

 
Strefa Słubice 1 
 

 
Rysunek 2.12. Obszar obserwacji kamerowej strefy Słubice 1 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice (miejsko-wiejska). 
Most drogowy między Słubicami a centrum Frankfurtu n. Odrą. Przez most prowadzony jest ponadlokalny ruch 
pieszy i samochodowy (droga krajowa 29 przechodzi w niemiecką drogę landu Brandenburgia nr 5). Most 
oświetlony, ruchliwy. 
Nurt Odry (według map) przebiega po granicy. Przewiduje się zainstalowanie dwóch kamer do obserwacji rzeki 
(w górę i w dół), czujnika meteo oraz pary czujników poziomu wody.  
Most jest administrowany przez instytucję niemiecką. 
Kontakt: 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
 
Lindenallee 51 
D-15366 Hoppegarten 
 
Telefon: +49 (0) 3342 355-0 
Mail: poststelleLS@LS.Brandenburg.de 
 
Strefa Słubice 2 
 

 
Rysunek 2.13. Obszar obserwacji kamerowej stref Słubice 2 i Słubice 3. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

Województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice (miejsko-wiejska). 
Most kolejowy między Słubicami a st. Frankfurt Oderbrücke, nieoświetlony, stanowi obiekt kolejowy. 
Nurt Odry (według map) przebiega po niemieckiej stronie granicy. Przewiduje się zainstalowanie jednej kamery 
do obserwacji rzeki (w dół). 
Most jest administrowany przez instytucję niemiecką. 
Kontakt: 
DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Granitzstraße 55-56 
D-13189 Berlin 
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Strefa Słubice 3 
 

 
Rysunek 2.14. Obszar obserwacji kamerowej stref Słubice 2 i Słubice 3 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 
Województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice (miejsko-wiejska). 
Most drogowy między d. przejściem granicznym Świecko a Frankfurtem n. Odrą (Güldendorf). Przez most 
prowadzony jest międzynarodowy ruch drogowy (autostrada A2 przechodzi w niemiecką drogę federalną nr 12). 
Most oświetlony, ruchliwy. 
Nurt Odry (według map) przebiega po granicy. Przewiduje się zainstalowanie dwóch kamer do obserwacji rzeki 
(w górę i w dół), czujnika meteo oraz pary czujników poziomu wody.  
Most jest administrowany przez instytucję niemiecką. 
Kontakt: 
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 
 
Lindenallee 51 
D-15366 Hoppegarten 
 
Telefon: +49 (0) 3342 355-0 
Mail: poststelleLS@LS.Brandenburg.de 

 
Strefa Słubice 4 
 

 
Zdj ęcie 2. 12       Budynek Hotelu Cargo w Słubicach przy ul. Transportowej 8 

Źródło: wykonanie własne 
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Województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice (miejsko-wiejska). 
Hotel Cargo w Słubicach przy ul. Transportowej 8 ze względu na swoje położenie w wyższej części Słubic oraz 
ze względu na własną wysokość jest od dawna używanym obiektem radiowym. Na dachu znajduje się 
dodatkowa potężna wieża antenowa oraz liczne anteny różnych służb. Przyjęto, że wśród użytkowników jest 
także Orange, który zapewnia zasięg LTE oraz umożliwi utworzenie łącza stałego do Centrum RIS.  
Ponadto obiekt przewiduje się jako miejsce instalacji stacji radiokomunikacyjnych VHF/AIS/DGPS. Przyjęto za 
możliwe zlokalizowanie anten tych stacji na wieży telefonii mobilnej nabudowanej na dachu. Kontakt 
(PEKAES-SERVICE SŁUBICE SA  ul Transportowa 8 Słubice, 69-100, Polska Tel 95 737 38 00, fax 758 46 63 
E-mail slubice@pekaes.com.pl). 
 
Strefa Eisenhüttenstadt 

 
Rysunek 2.15. Obszar obserwacji kamerowej strefy Eisenhüttenstadt 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 
 
Przyjęto wykorzystanie nabrzeża (grobli) u wylotu Kanału Odra-Szprewa do Odry. W tym miejscu znajdują się 
już urządzenia techniczne. W tym przypadku proponuje się budowę wieży kamerowo-antenowej o wysokości co 
najmniej 15 m. 

 
 

Rysunek 2.16. Wylot Kanału Odra-Szprewa do Odry 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Strefa Nysa Łużycka/Ratzdorf 

 
Rysunek 2.17. Obszar obserwacji kamerowej strefy Nysa Łużycka/Ratzdorf 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

Jedyna możliwość urządzenia punktu technicznego u ujścia Nysy Łużyckiej to wykorzystanie budynku 
wodowskazu w Ratzdorf.  
Budyneczek znajduje się na brzegu Odry, przy wysokich stanach miejsce to otacza się wodą (fotografia, w głębi 
nurt Odry, przed budynkiem strefa zalewowa). 
Obiekt administrowany przez instytucję niemiecką. 
Kontakt: 
Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde  
Schneidemühlenweg 21 
D-16225 Eberswalde 
 
Telefon: +49 (0) 3334 276 0 
Telefax: +49 (0) 3334 276 171 
 
E-Mail: wsa-eberswalde@wsv.bund.de 
www: www.wsa-eberswalde.de 
 

 
Zdj ęcie 2. 13       Budynek wodowskazu w Ratzdorf 

Źródło: wykonanie własne 
 

  
Zdj ęcie 2. 14       Widok w dół i w górę Odry (z lewej ujście Nysy) z okolic wodowskazu 8, Ratzdorf 

Źródło: wykonanie własne 
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Siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
 
Budowa nowej siedziby UŻŚ w Szczecinie planowana jest w dwóch lokalizacjach znajdujących się w Szczecinie 
po prawej stronie rzeki Odry w jej pobliżu: 

−−−− ul. Zbożowa, dz. 5/11 
−−−− Bulwar Gdański, dz. 7/3, 7/4. 

 

2.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego proj ektu 

Ze względu na lokalizację projektu na obszarze dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego, 
w analizie otoczenie uwzględniono sytuację społeczno-gospodarczą obu województw. Ponadto mając na uwadze 
oddziaływanie transgraniczne projektu na obszar Republiki Federalnej Niemiec w analizie uwzględniono landy 
graniczne, tj. Brandenburgię (z Berlinem) i Meklemburgię-Pomorze Przednie.  Z kolei z uwagi na przedmiot 
projektu duży nacisk położono na kwestie związane z transportem, a w szczególności transportem rzecznym i 
intermodalnym.  

2.3.1. Potencjał gospodarczy granicznego i dolnego odcinka Odry 

 
Rzeka Odra pod względem transportowym jest w Polsce najlepiej zagospodarowaną rzeką, na której 
wykonywanych jest ok. 80% przewozów w ramach żeglugi śródlądowej. Na pozostałych rzekach polskich 
przewozy ładunków praktycznie nie są realizowane. Przewóz towarów na Odrze odbywa się obecnie głównie na 
górnym i dolnym odcinku rzeki. Na dolnym i granicznym odcinku Odry występuje największa w Polsce 
koncentracja przewozów wodnych śródlądowych, związanych z obsługą transportową morsko-rzecznych portów 
i przeładowni ujścia Odry opartych na zespole portów Szczecin-Świnoujście. Poprzez bezpośrednie połączenie 
Odry z zachodnioeuropejską siecią dróg wodnych za pośrednictwem kanału Odra – Hawela realizowane są 
również przewozy wykonywane w relacjach międzynarodowych.  
 
W roku 2009 w regionie zachodniopomorskim przy udziale transportu śródlądowego przewieziono 1 812 tys. ton 
ładunków, w tym 723 tys. ton stanowiły przewozy krajowe, zaś 1 069 tyś. ton przewozy międzynarodowe. 
Natężenie ruchu żeglugowego pomiędzy berlińskim węzłem wodnym a granicznym odcinkiem rzeki Odry  
w 2009 r. wyniosło 16 762 statków. Największą w 2009 r. grupą statków pod względem liczebności były statki 
towarowe – 5 660 statków. Drugą liczebnie grupę stanowiły statki pasażerskie 4 280 szt., trzecią zaś łodzie 
sportowo-turystyczne 3 991 szt. 
 
Duży udział w przewozach śródlądowych na dolnym i granicznym odcinku Odry mają także ładunki 
przeładowywane w portach Szczecina i Świnoujścia. Są to ładunki przemysłu przyportowego oraz ładunki 
przewożone pomiędzy bazami przeładunkowo-składowymi w celu np. odlichtowania statku. W okresie ostatnich 
pięciu lat średni udział przewozów żeglugi śródlądowej w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście 
kształtował się na poziomie od 8% do 11%. W strukturze rodzajowej obsługiwanych przez żeglugę śródlądową 
ładunków dominują: węgiel (25,2 % udziału w ogólnych obrotach zespołu portowego), inne masowe (9,7%) oraz 
drobnica ( 3,5 %)1. 
 

                                                           
1 K.Woś,  Nowe możliwości transportowe wynikające z modernizacji śródlądowej drogi wodnej Szczecin Berlin, wyzwania i możliwości 
rozwoju portu w Szczecinie jako ważnego węzła dla usług intermodalnych, Szczecin 2010, 
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Tabela 2.1. Przewozy trasowe żeglugi śródlądowej w obsłudze spółek przeładunkowo-składowych 
ZMPSiŚ S.A. w rozbiciu na poszczególnych armatorów śródlądowych oraz relacje 
przewozowe w latach 2000-2009. 

Armator 
Relacja  
przewo 
-zowa 

2000 2003 2004 2008 2009 

Barki  Ładunki Barki  Ładunki Barki  Ładunki Barki  Ładunki Barki  Ładunki  

[szt.] [tony] [szt.] [tony] [szt.] [tony] [szt.] [tony] [szt.] [tony] 

Odratrans S.A. 

Przywóz 283 130.589 152 38.807 99 47.752 152 73545 406 193027 

Wywóz 880 396.872 1757 449.839 2.154 998.054 1757 936755 1984 1025951 

Razem 1.163 527.461 1909 488.645 2.253 1.045.806 1909 1010300 2390 1218978 

P.P. Żegluga Szczecińska 

Przywóz 15 10.276 0 1.422 30 28.102 0 0 2 4231 

Wywóz 82 110.250 114 14.621 191 177.272 114 137240 31 52586 

Razem 97 120.526 114 16.043 221 205.374 114 137240 33 56820 

Żegluga Bydgoska S.A 

Przywóz 54 25.050 2 80.221 96 43.879 2 880 0 0 

Wywóz 207 91.981 14 158.435 318 149.193 14 10173 1 600 

Razem 261 117.031 16 238.656 414 193.072 16 11053 1 600 

Zakład Usług  
Żeglugowych Sp. z o.o. 

Przywóz 8 4.094 0 8.739 9 16.798 0 0 0 0 

Wywóz 9 10.642 0 6.994 6 9.803 0 0 0 0 

Razem 17 14.736 0 15.733 15 26.601 0 0 0 0 

Odra Lloyd 

Przywóz 298 125.810 13 22.462 31 14.393 13 4915 1 600 

Wywóz 79 53.861 87 101.000 132 58.999 87 49197 93 68383 

Razem 377 179.671 100 123.462 163 73.392 100 54112 94 68983 

Inni armatorzy 
śródlądowi 

Przywóz - - - - 12 6.364 - - 3 1517 

Wywóz - - - - 18 8.384 - - 0 0 

Razem - - - - 30 14.748 - - 3 1517 

Źródło: K.Woś,  Nowe możliwości transportowe wynikające z modernizacji śródlądowej drogi wodnej Szczecin Berlin, wyzwania i 
możliwości rozwoju portu w Szczecinie jako ważnego węzła dla usług intermodalnych, Szczecin 2010.  

2.3.2. Podstawowa charakterystyka województw Zachodniopomorskiego i 
Lubuskiego 

Łączna powierzchnia obu regionów obejmuje 36 880 km2, co stanowi ok. 12% łącznej powierzchni kraju.  
W obszarze tym zamieszkuje 2,7 mln ludności, co stanowi ok. 7 % populacji całego kraju (dane GUS za 
2012 r.).  

2.3.3. Analiza potencjału transportowego 

Województwo zachodniopomorskie 
Szkielet układu transportowego województw zachodniopomorskiego tworzą przebiegające przez region 
samochodowe drogi krajowe. W podstawowej sieci TEN-T znajduje się droga nr 3 (w tym odcinek S3 ze 
Szczecina na południe kraju), pozostałe zaś (nr 6, 10 i 11) po podniesieniu ich kategorii stanowić będą sieć 
uzupełniającą.  Ponadto elementami sieci (TEN-T) na Pomorzu Zachodnim są porty morskie w Szczecinie i 
Świnoujściu, Odrzańska Droga Wodna na północ od miejscowości Ognica oraz port lotniczy Szczecin-
Goleniów. Wobec niskiej gęstości dróg krajowych w zachodniopomorskim, zwłaszcza w układzie północ–
południe, dużego znaczenia nabierają drogi wojewódzkie w tym głównie odcinki Świnoujście–
Wałcz/Szczecinek oraz S3 (okolice Gorzowa Wlkp.) – Kołobrzeg (drogi 151/162).   
Osią transportu wodnego w województwie jest Odrzańska Droga Wodna (ODW) biegnąca na południe od 
Szczecina i łączący Szczecin z Bałtykiem tor wodny Szczecin-Świnoujście. Ciąg ten na obszarze Polski 
współtworzy Międzynarodową Drogę Wodną E30.  
 
Województwo lubuskie 
Sieć drogowa województwa jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Główne zastrzeżenia dotyczą stanu 
technicznego części dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także ciągle niewystarczającej liczby 
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obwodnic omijających centra miast. Ważna dla regionu jest zaawansowana realizacja dużych inwestycji 
drogowych poprawiających dostępność zewnętrzną regionu (autostrada A2, A18, droga ekspresowa S3). Dobra 
wewnętrzna dostępność komunikacyjna determinowana jest przede wszystkim przez istnienie w regionie dwóch 
równorzędnych ośrodków administracyjnych.  Zdecydowana większość obszaru województwa oddalona jest od 
jednego z nich o godzinę jazdy samochodem. Dobrze rozwinięta jest sieć kolejowa – pod względem długości 
linii kolejowych przypadającej na jednego mieszkańca, lubuskie jest na pierwszym miejscu w kraju. Ogólny stan 
techniczny lubuskich linii kolejowych jest jednak niezadowalający. Na terenie województwa istnieją warunki do 
rozwoju dwóch dodatkowych gałęzi transportu: lotniczego (głównie lotnisko Babimost) i wodnego. Obecnie nie 
są one jednak intensywnie wykorzystywane. 

2.3.4. Podstawowa charakterystyka landów Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 

 
Brandenburgia zajmuje powierzchnię 29.478,61 km², liczba ludności wynosi 2.517.726 mieszkańców (marzec 
2009), stolicą kraju jest Poczdam. Pod względem ludności Brandenburgia jest 10 krajem związkowym. 
Brandenburgia jest pod względem powierzchni piątym co do wielkości krajem związkowym Niemiec. 
Najważniejsze rzeki obok Odry i Łaby, to Szprewa i Hawela. Na terenie geograficznym Brandenburgii leży 
Berlin, wydzielony jako osobny kraj związkowy. 
Sytuacja gospodarcza Brandenburgii zmieniła się wraz ze zmianami politycznymi w Niemczech. Momentem 
decydującym było zjednoczenie kraju i tym samym powrót Brandenburgii do Federacji Krajów Niemieckich 
(RFN). Kolejnym znaczącym czynnikiem było przeniesienie stolicy Niemiec z Bonn do Berlina. Od tego 
momentu region ten stał się ponownie centrum politycznych decyzji i zajął równorzędne miejsce obok innych 
stolic krajów europejskich. Obecnie Brandenburgia jest liderem wśród nowych krajów związkowych w rozwoju 
gospodarczym.   
 
Przemysł przetwórczy kraju jest jednym z istotniejszych działów gospodarki Brandenburgii. Przemysł 
koncentruje się głównie regionie metropolitalnym Berlin/Brandenburg wokół Berlina/Poczdamu oraz wzdłuż 
autostrady A 10. W Eisenhüttenstadt nad Odrą, w Hennigsdorf oraz w Brandenburgu nad Odrą znajdują się huty 
stali. W Brandenburgu znajduje się poza tym fabryka maszyn drukarskich przedsiębiorstwa Heidelberger 
Druckmaschinen AG oraz fabryka elementów napędowych do pojazdów ZF Friedrichshafen AG. W Dahlewitz 
w powiecie Teltow-Fläming znajduje się fabryka firmy Rolls-Royce, drugiego co do wielkości producenta 
silników lotniczych na świecie. Na południu od Berlina w okolicach miasta i w parku przemysłowym 
Ludwigsfelde ma swoje siedziby wiele przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych. W parku przemysłowym 
na powierzchni 256 ha swoje siedziby ma ponad 70 przedsiębiorstw, m. in. fabryka karoserii oraz montownia 
firmy Daimler AG, fabryka silników lotniczych firmy MTU Aero Engines i fabryka części do pojazdów firmy 
Volkswagen oraz centrum logistyczne części zapasowych koncernu Volkswagen AG. W Schwedt nad Odrą 
znajduje rafineria ropy naftowej PCK Raffinerie GmbH oraz dwie fabryki papieru. We Frankfurcie nad Odrą 
znajduje się kilka fabryk ogniw słonecznych. Na południu Brandenburgii znajduje się kilka kopalni węgla 
brunatnego dla elektrowni Vattenfall Europe AG. W Poczdamie znajdują się placówki naukowo-badawcze około 
160 przedsiębiorstw, głównie z sektora biotechnologii, co czyni miasto jednym z najistotniejszych centrów tej 
branży w Europie. 
 
Ważną dziedziną gospodarki tego regionu jest logistyka. W regionie metropolitalnym Berlin/Brandenburg działa 
ponad 2 tys. firm logistycznych, zatrudniających w samej Brandenburgii około 38 tys. osób, tworzących jeden  
z najważniejszych ośrodków logistycznych w Niemczech. Na kraj przypada ponad 10% przychodu 
uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe z całych Niemiec. Struktura przedsiębiorstw 
jest zdominowana przez duże, międzynarodowe firmy takie jak Dachser, DHL, Deutsche Post, Fiege i Rhenus. 
Brandenburgia wykorzystuje swoje atuty, takie jak dostęp do wszelkich nośników transportu oraz dogodna 
lokalizacja geograficzna. Przeładunki pomiędzy transportem wodnym, kolejowym, kołowym i lotniczym 
pozwalają chronić środowisko naturalne oraz oszczędzać czas i pieniądze. Służą temu cztery duże centra 
przeładunkowe. 
 
Brandenburgię cechuje sieć dobrze rozwiniętych dróg wodnych. Rząd landu stara się stworzyć jak najlepsze 
warunki dla żeglugi śródlądowej, stanowiącej tanią i ekologiczną alternatywę dla transportu kołowego. Cały 
wschodnioniemiecki system dróg wodnych jest mocno rozgałęziony i stanowi dobrą bazę do rozwoju towarowej 
i pasażerskiej żeglugi śródlądowej. Jest on od czasu zjednoczenia Niemiec systematycznie modernizowany i 
przystosowywany do wymogów współczesnej żeglugi. Trasy dróg przebiegają przede wszystkim na rzekach 
Odra, Sprewa, Hawela i Łaba, które są ze sobą połączone licznymi kanałami wodnymi. Żegluga odbywa się po 
trzech głównych szlakach:  
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−−−− w kierunku zachodnim, na dolnej Haweli i kanałem Mittellandkanal. Jest to najważniejszy szlak 
żeglugowy, łączący się z Łabą, Wezerą, systemem kanałów zachodnioniemieckich, jak również Renem 
i portami Morza Północnego; 

−−−− w kierunku północno-wschodnim, drogą wodną Hawela-Odra, łączącą się poprzez dolny bieg Odry  
z zespołem portów Szczecin-Świnoujście i zapewniającą Berlinowi bezpośrednie połączenie z Morzem 
Bałtyckim; 

−−−− w kierunku południowo-wschodnim, trzecią, co do znaczenia dla przewozów towarowych drogą wodną 
Sprewa-Odra, która poprzez górny bieg Odry umożliwia połączenie żeglugowe z terenami dolnego 
Śląska. 

 
W kraju funkcjonuje szereg portów śródlądowych, które są przystosowane do przyjmowania statków o 
zanurzeniu powyżej dwóch metrów. Są to m. in. Brandenburg, Eisenhüttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Schwedt, 
Velten i in. Blisko 6 500 km dróg wodnych spełnia wymogi do uprawiania turystyki wodnej. 
 
Meklemburgia-Pomorze Przednie jest najbardziej na północ wysuniętym krajem związkowym Republiki 
Federalnej Niemiec. Land zajmuje powierzchnię 23 180 km² i jest pod tym względem 6 landem w Niemczech, 
liczba ludności wynosi 1 659 023 mieszkańców. Stolicą kraju oraz siedzibą rządu jest miasto Schwerin, które 
liczy 95,5 tys. mieszkańców. Największym miastem landu jest Rostock z 201 tys. mieszkańców. Miasto jest po 
Lubece i Kilonii trzecim co do wielkości niemieckim portem morskim nad Bałtykiem. Pozostałe miasta nie 
przekraczają 70 tys. mieszkańców, najważniejsze to Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald i Wismar. 
 
Działalność przemysłowa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim skupia się przede wszystkim w branży 
spożywczej i konsumpcyjnej, stoczniowej, budowlanej, maszynowej i drzewnej. Priorytetowe znaczenie dla 
rozwoju kraju mają porty morskie, które w ostatniej dekadzie zostały gruntownie zmodernizowane. Władze 
pozycjonują gospodarkę landu również w kierunku rozwoju branż o wysokim stopniu innowacyjności, tj. Life 
Science, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii odnawialnych i wtórnego wykorzystania zasobów. 
Ważnym czynnikiem rozwoju kraju jest turystyka. Na terenie landu turyści mają do dyspozycji około 2 700 
obiektów hotelowych z blisko 160 tys. łóżek. Land rocznie odwiedza około 10 mln turystów. 
 
Transport morski i śródlądowy ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 
Na terenie kraju funkcjonuje obecnie 7 portów morskich: w Wismarze, Rostocku, Stralsundzie, Greifswaldzie, 
Wolgast (port promowy), Sassnitz oraz Ueckermünde. Z portu w Rostocku i w Sassnitz kursują promy do Danii, 
Finlandii i Szwecji. W celu zwiększenia konkurencyjności portów wschodnioniemieckich przeprowadzono ich 
modernizację oraz rozbudowano istniejącą infrastrukturę. Tylko w latach 1991-2001 zainwestowano 500 mln €. 
Wody śródlądowe w transporcie towarowym nie pełnią tak ważnej roki jak transport morski, mają jednak 
ogromne znaczenie dla ruchu sportowego i motorowodnego. Liczne jeziora są połączone rzekami Warnow, 
Recknitz, Peene (Piana) oraz wieloma kanałami z Morzem Bałtyckim. Ze względu na bliskość takich metropolii, 
jak Hamburg czy Berlin, otwierają duże możliwości dla branży turystycznej. 
 

2.3.5. Instytucje i podmioty związane z żeglugą śródlądową 

Poniżej przedstawiono opis polskich, niemieckich oraz międzynarodowych instytucji i podmiotów związanych  
z żeglugą śródlądową.  
 
Instytucje krajowe  
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa  
tel.: 22 461 30 00  
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi prace, których celem jest zahamowanie regresu w zakresie 
przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Działania strategiczne w zakresie rewitalizacji i 
modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce zostały określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku 
2020 z perspektywą do 2030 r. Na podstawie zapisów zawartych w strategii trwają prace nad programem 
wieloletnim, zmierzającym do przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych 
pełniących funkcję transportową.  
Ministerstwo sprawuje nadzór nad urzędami żeglugi śródlądowej zapewniającymi bezpieczeństwo żeglugi oraz 
nad Funduszem Żeglugi Śródlądowej. Fundusz Żeglugi Śródlądowej to program wsparcia dla armatorów. Jego 
celem jest dofinansowanie modernizacji statków żeglugi śródlądowej oraz przedsięwzięć dotyczących 
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restrukturyzacji transportu śródlądowego, w tym działań mających na celu poprawę ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa żeglugi. Wspieranie polskich armatorów śródlądowych realizowane jest poprzez udzielanie 
kredytów preferencyjnych, dopłat za stałe wyłącznie wyeksploatowanych statków z żeglugi. 
 
Rada do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej 
Rada do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej to organ opiniotwórczy ministra właściwego do  spraw transportu, 
funkcjonujący na podstawie art. 19  ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Rada 
stanowi platformę współpracy na rzecz budowania koncepcji rozwoju żeglugi śródlądowej. Jest również 
dysponentem środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej w wysokości 4,25 mln zł, z którego finansuje 
przedsięwzięcia dot. poprawy stanu jednostek żeglugi śródlądowej, wprowadzania ekologicznych źródeł napędu 
i podnoszenia jakości środowiska naturalnego. W skład Rady wchodzi 16 przedstawicieli organów centralnych: 
transportu, gospodarki wodnej, rozwoju regionalnego, skarbu, ośrodków naukowych, armatorów oraz pięciu 
najbardziej „użeglowionych” województw w Polsce. 
 
Ministerstwo Środowiska   
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa  
 
Ministerstwo Środowiska jest naczelnym organem administracji rządowej zajmującej się gospodarką wodną i 
środowiskiem.  
Dział gospodarka wodna [art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej], obejmuje sprawy: 

−−−− kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, 
−−−− utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz  

z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, 
−−−− budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, 
−−−− ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych 

zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie 
przeciwpowodziowej państwa, 

−−−− funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych, 

−−−− współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu. 
 
Minister Środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (jako minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - art. 11  
ust. 2). 
 
Krajowy Zarz ąd Gospodarki Wodnej  
ul. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa  
tel.: 22 3720260  
 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym  
w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania  
z wód (art. 89 ust. 1 ustawy). Nadzór ministra nad działalnością Prezesa polega w szczególności na: 

−−−− zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych 
oraz inwestycji w gospodarce wodnej; 

−−−− zatwierdzaniu corocznego sprawozdania z realizacji zadań; 
−−−− zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa; 
−−−− polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli. 

Zgodnie z art. 90 ustawy, do zadań Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy w szczególności: 
−−−− opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju, 
−−−− opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 
−−−− opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na 

obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; 
−−−− uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
−−−− prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; 
−−−− sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a  

w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich 
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wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie 
wodnym; 

−−−− sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz 
państwowej służby hydrogeologicznej; 

−−−− reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego 
ustawą; 

−−−− programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub 
urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej; 

−−−− uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektów list programów priorytetowych 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 
pkt. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

Prezes KZGW wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu 
Państwa, w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, 
w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych: 

−−−− w potokach górskich i ich źródłach, 
−−−− w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wielolecia równym lub wyższym od 

2,0 m3/s w przekroju ujściowym, 
−−−− w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki, o których mowa  

w lit. b, 
−−−− granicznych, 
−−−− w śródlądowych drogach wodnych (art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy). 

Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy). 
Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW jest Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (art. 96 ust 1 
ustawy).  
Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej, będących w dyspozycji Prezesa KZGW, 
finansowane jest: 

−−−− utrzymywanie bieżącej działalności państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz 
państwowej służby hydrogeologicznej; 

−−−− utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej sieci obserwacyjno-
pomiarowej państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz systemu gromadzenia, 
przetwarzania i wymiany danych; 

−−−− utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka hydrogeologicznych urządzeń 
pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej; 

−−−− utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych; 
−−−− opracowywanie danych oraz informacji hydrologiczno-meteorologicznych i hydrogeologicznych; 
−−−− opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów hydrologicznych i 

meteorologicznych, biuletynów, a także roczników hydrologicznych, meteorologicznych i 
hydrogeologicznych. (art. 109 ust. 2 ustawy). 

Prezes KZGW prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału państwa na obszary 
dorzeczy i regiony wodne. (art. 154 ust. 1 i 2 ustawy) 
  
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  
pl. Stefana Batorego 4  
70-207 Szczecin  
tel.: 91 43 40 279  
 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej 
działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 857, z późn. zm.) 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków 
powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu 
administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów 
urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz.831). 
Organizację i zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie określa statut organizacyjny 
wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Dz. Urz. MT i GM  
z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 26) 
Terytorialny zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie obejmuje: 
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a) Śródlądowe drogi wodne: 
−−−− rzeka Odra od 542,4 km (Ujście Nysy Łużyckiej) do granicy morskich wód wewnętrznych, 
−−−− rzeka Odra Zachodnia wraz z odgałęzieniem od jazu w miejscowości Widuchowa km 704,1 rzeki Odry 

do granicy morskich wód wewnętrznych, 
−−−− Jezioro Dąbie do granicy morskich wód wewnętrznych, 
−−−− rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry, 
−−−− rzeka Nysa Łużycka od Gubina do ujścia do rzeki Odry. 

b) Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i 
następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-
drezdeneckiego i sulęcińskiego – w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
żegludze śródlądowej 
   
Urząd Morski w Szczecinie  
pl. Stefana Batorego 4  
70-207 Szczecin  
Tel.: 91 440 34 00  
 
Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z min. 
uprawianiem żeglugi na morskich drogach wodnych, w tym na obszarze styku wewnętrznych dróg morskich  
z śródlądowymi. 
 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
ul. Bytomska 7  
70-603 Szczecin  
tel. 91 430 82 20  
fax 91 462 34 12  
 
Spółka „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” powstała na podstawie ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 44 z późn. zm.). Założycielami 
Spółki są Skarb Państwa, Gmina Szczecin oraz Gmina Świnoujście. 
Spółka zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Do jej zadań należy 
zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także 
budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby 
rozwoju portów. 
Dwa główne cele strategiczne rozwoju portów morskich to: 

−−−− Zapewnienie szerokiej odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty usługowej zarówno w ramach 
dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych,  
w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej. 

−−−− Lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu 
transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej 
infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do 
portów od strony morza i lądu. 

Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego wraz z likwidacją barier utrudniających rozwój żeglugi 
śródlądowej ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju portów. 
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13 A  
70-030 Szczecin  
tel.: 91 44 11 200  
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania wodami. Regionalny Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.  
w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 oraz  
z 2010 r. Nr 130 poz. 874) oraz statutu nadanego Zarządzeniem nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 
r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu, który jest organem administracji 
rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym w zakresie 
określonym w ww. ustawie. 
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Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie obejmuje dorzecze Odry – region 
wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Wkry (Ücker). 
Region wodny Ücker obejmuje jedynie niewielki fragment (ok. 15 km2) dorzecza rzeki Ücker, położonego 
głównie po stronie Republiki Federalnej Niemiec.  
  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34  
70-540 Szczecin  
tel.: 91 48 07 283  
 
W ramach Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego Biuro Polityki Transportowej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koordynuje wiele 
aspektów transportowych w tym związanych z rozwojem transportu rzecznego w dolinie rzeki Odry. 
Do zadań Biura należą między innymi następujące sprawy:  

−−−− opiniowanie i wnioskowanie w sprawach wieloletnich planów i programów w zakresie rozwoju 
transportu i komunikacji oraz infrastruktury technicznej,  

−−−− współudział w projektach transgranicznych i transnarodowych w zakresie poprawy dostępności 
Województwa Zachodniopomorskiego w ujęciu ponad granicznym,  

−−−− opiniowanie aktów prawnych oraz konsultacje w sprawach przepisów dotyczących transportu 
kolejowego, morskiego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej,  

−−−− podejmowanie działań na rzecz utworzenia w ramach działań unijnych „autostrady morskiej Szczecin-
Świnoujście -Ystad”,   

−−−− organizowanie współpracy z zespołami doradczymi i opiniodawczymi specjalizującymi się w obszarze 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
ul. Podgórna 7 
65 - 057 Zielona Góra 
centrala tel. 68 45 65 200, fax 68 45 65 296 
 
Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego określa 
warunki brzegowe osiągania zrównoważonego systemu transportowego pod względem gospodarczym, 
ekologiczno-przestrzennym, społecznym i infrastrukturalnym.  
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
ul. Wały Chrobrego 4  
70-502 Szczecin  
tel.: 91 43 03 500  
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie kreuje politykę transportową w województwie, w tym 
również w zakresie żeglugi śródlądowej. W ramach Urzędu funkcjonuje Oddział Infrastruktury, Transportu i 
Komunikacji.  
Do zadań Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji należą między innymi zadania w zakresie 
infrastruktury, obejmujące:  

−−−− przekazywania mienia drogowego samorządom terytorialnym,  
−−−− opinii i wniosków Wojewody w zakresie określonym ustawami o transporcie kolejowym, transporcie 

drogowym, o obszarach morskich i administracji morskiej, o portach i przystaniach morskich oraz 
wynikających z umów międzynarodowych,  

−−−− wystąpień Wojewody w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczących województwa,  
−−−− monitorowania i współpracy na rzecz tworzenia sieci TEN-T i międzynarodowych korytarzy 

transportowych.  
Dodatkowo Oddział realizuje zadnia w zakresie współpracy przygranicznej dotyczące:  

−−−− funkcjonowania drogowych połączeń transgranicznych i mostów,  
−−−− umów i porozumień zawartych miedzy Rządem RP i Rządem RFN, dotyczących infrastruktury,  
−−−− działalności Polsko – Niemieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Mostów oraz polskich i niemieckich 

ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych.  
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Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Jagiellończyka 8, 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
 tel. 95 711 56 00 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim określa strategiczne kierunki polityki transportowej 
związane z osiągnięciem zrównoważonego systemu transportowego. Wydział Infrastruktury realizuje między 
innymi zadania obejmujące kwestie zagospodarowania przestrzennego, transportu i gospodarki. 
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Teofila Firlika 20 
71-637 Szczecin  
tel.: 91 43 05 200  
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki 
ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli 
procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. 
Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. 
Pracą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie – organ administracji rządowej niezespolonej, który jest podległy Generalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 
Podstawowe zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

−−−− prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; 
−−−− udział w strategicznych i transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 
−−−− tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody; 
−−−− uzgadnianie projektów uchwał innych organów w sprawie ustanowienia lub zniesienia innych form 

ochrony przyrody; 
−−−− ustalanie stref ochrony ostoi roślin, zwierząt i grzybów; 
−−−− koordynacja funkcjonowania i zarządzanie obszarami Natura 2000; 
−−−− wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów; 
−−−− wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody; 
−−−− uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej; 
−−−− szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną, za które odpowiada Skarb Państwa; 
−−−− prowadzenie kontroli w ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji 

zwierząt; 
−−−− opracowywanie planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz planów ochrony i 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; 
−−−− określanie warunków prowadzenia działań na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach 

ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków 
naturalnych; 

−−−− uzgadnianie dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego; 
−−−− realizacja zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku; 
−−−− udostępnianie informacji o środowisku; 
−−−− opiniowanie wniosków organizacji o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS; 
−−−− uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa wyznaczających aglomerację; 
−−−− realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami na terenach zamkniętych. 

 
Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich 
Armii Krajowej 1 lok. 202 
70-456 Szczecin 
Celem stowarzyszenia jest: 

−−−− wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich,  
−−−− kształtowanie świadomości ekologicznej, pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury,  
−−−− troska o wspólne dziedzictwo kulturowe,  
−−−− propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich,  
−−−− podejmowanie działań skierowanych na rozwój korytarza transportowego północ-południe Europy, 

którego osią jest Odra,  
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−−−− wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze,  
−−−− inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej 

współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej,  
−−−− wspieranie wszelkich inicjatyw dotyczących realizacji programów rozwoju, między innymi ”Program 

dla Odry 2006”,  
−−−− wspieranie inicjatyw zmierzających do zacieśnienia współpracy przygranicznej państw leżących nad 

Odrą. 
 
Instytucje niemieckie i polsko-niemieckie  
Rzeki Odra oraz Odra Zachodnia stanowią na długości blisko 180 km granicę państwową pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Warunkuje to konieczność realizacji ścisłej współpracy 
pomiędzy krajami sąsiadującymi w celu zagwarantowania racjonalnego zagospodarowania i ochrony wód 
granicznych, poprawy ich jakości, zachowania ekosystemów, ich restytuowania oraz gospodarczego 
wykorzystywania. Współpraca ta na szczeblu instytucjonalno-administracyjnym realizowana jest pomiędzy ze 
strony polskiej Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a ze strony niemieckiej: 

−−−− Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde  
Schneidemühlenweg 21  
16225 Eberswalde  
tel.: +49 33 34 276-0  

−−−− Generalna Dyrekcja Dróg Wodnych i Żeglugi  
(Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) 
Ulrich-von-Hassell-Straße 76 
53123 Bonn 

−−−− Filia Wschód w Magdeburgu (Außenstelle Ost in Magdeburg) 
Gerhart-Hauptmann-Strasse 16  
39108 Magdeburg  
tel.: +49 391 2887-0  

−−−− Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii - instytucja odpowiedzialna za 
ochronę przeciwpowodziową 
(Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg). 

 
Pozostałe administrowane powierzchniowe wody graniczne (nieposiadające statusu dróg wodnych) tj. 
Myśliborska Struga, Jezioro Stolsko i Jezioro Myśliborskie Wielkie utrzymywane są wspólnie przez RZGW 
Szczecin i Państwowy Urząd Środowiska i Ochrony Przyrody w Ueckermünde (Land Meklemburgia-Pomorze 
Przednie). 
Zakres współpracy w poszczególnych dziedzinach i podział obowiązków między stronami określają umowy 
polsko-niemieckie w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi oraz inne dokumenty wykonawcze. Najważniejszymi 
dokumentami są: 

−−−− Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie 
gospodarki wodnej na wodach granicznych", sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1992 roku, oraz 

−−−− Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o żegludze 
śródlądowej", z dnia 8 listopada 1991 roku. 

 
Bezpośrednia współpraca z niemiecką administracją rzeki Odry i Odry Zachodniej obejmuje: 

−−−− w ciągu całego roku: 
� codzienną wymianę informacji hydrologicznych, 
� utrzymanie szlaków żeglugowych, w tym wystawianie i zdejmowanie oznakowania 

nawigacyjnego, trałowanie, sondowanie itp., 
� wymianę informacji o warunkach nawigacyjnych, uzgadnianie działań w zakresie utrzymania 

szlaków żeglugowych,  
� jednoczesne wspólne zamykanie i otwieranie żeglugi dziennej i całodobowej na 

poszczególnych odcinkach Odry granicznej. 
−−−− w okresie zimowym: 

� wymianę informacji o warunkach meteorologicznych, występującym zalodzeniu, zagrożeniu 
powodziowym,  

� prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry, a w razie konieczności 
użycie lodołamaczy niemieckich również na polskich wodach terytorialnych. 
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Działania na rzecz Odrzańskiej Drogi Wodnej realizują również polsko-niemieckie Komisje:  
−−−− Komisja do spraw Wód Granicznych stanowi płaszczyznę dla realizacji zadań wynikających  

z postanowień Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy  
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 1992 roku.  

−−−− Komisja Mieszana w ramach Grupy Roboczej do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Żeglugowego na 
wodach granicznych. Grupa omawia i uzgadnia problematykę bezpieczeństwa i łatwości ruchu 
żeglugowego na wodach granicznych, a także wypracowuje określone regulacje prawne zmierzające do 
ujednolicenia przepisów i wypracowania wspólnych standardów w tym zakresie. 

−−−− Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 
zajmuje się zagadnieniami związanymi z ratownictwem medycznym na polsko-niemieckim pograniczu, 
problematyką połączenia kanału HoFriWa z Morzem Bałtyckim, aktualnym stanem rozmów polsko-
niemieckich dotyczących rozwoju Odry.  

−−−− Polsko-Niemiecka Rady Ochrony Środowiska opracowuje zadania, kierunki i najważniejszych 
zagadnienia dla współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, uzgadnia strategie regionalne i 
międzynarodowe polityki dotyczące środowiska oraz wspiera współpracę na obszarze przygranicznym. 

−−−− Polsko-Niemiecka Komisja ds. Współpracy Sąsiedzkiej w dziedzinie Ochrony Środowiska 
koordynuje współpracę regionalną i transgraniczną, a jej członkami są oprócz przedstawicieli rządów, 
także przedstawiciele przygranicznych landów i województw oraz stowarzyszenia działające na rzecz 
środowiska, a także inne organizacje pozarządowe. 

−−−− Wspólna Komisja Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju 
Związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie. Celem działalności Komisji jest rozwiązywanie 
problemów ochrony środowiska, ustalanie priorytetów współpracy oraz wymiana informacji o 
zagrożeniach po obu stronach granicy. Dotychczas odbyło się 13 plenarnych posiedzeń Komisji, 
przemiennie po stronie polskiej i niemieckiej. 

 
Instytucje międzynarodowe   
 
Mi ędzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem  
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących  
w Europie międzyrządowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na 
obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu 
pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej 
Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11.04.1996 roku. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 
26.04.1999 roku. 
Na podstawie zgody wyrażonej przez Strony Umowy, od dnia 13 maja 2002 r. Komisja pełni również rolę 
koordynującą w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Wdrażanie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW) na wodach granicznych wymaga międzynarodowej bezpośredniej współpracy 
właściwych urzędów oraz instytucji i rozciąga się na obszary międzynarodowych dorzeczy, wyznaczonych 
zgodnie z tą dyrektywą. 
 
Mi ędzynarodowa Sieć Organizacji Zlewniowych (RIOB - Reseau International des Organismes de Bassin lub 
INBO – International Network of Basin Organizations)  
instytucja powołana na zjeździe założycielskim w 1994 roku w Aix-les-Bains (Francja), przez organizacje, 
których wspólnym celem było wprowadzenie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi w zlewniach. 
Organizacje te przyjęły dobrowolnie kartę (praw i obowiązków) uchwaloną w Morelia (Meksyk) i potwierdzoną 
na następnych zgromadzeniach ogólnych w Walencji (Hiszpania) w 1997 r. i Salvador (Brazylia) w 1998 r. 
Celem RIOB jest promowanie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi na poziomie zlewni, jako 
podstawowego narzędzia zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z tym celem RIOB podejmuje działania na rzecz: 

−−−− rozwijania trwałych stosunków pomiędzy organizacjami zainteresowanymi takim całościowym 
zarządzaniem gospodarką wodna oraz popierania wymiany informacji i wiedzy fachowej pomiędzy 
nimi; 

−−−− umożliwiania zastosowania narzędzi zarządzania instytucjonalnego i finansowego, przyczyniających się 
do rozwoju wiedzy i znajomości zasobów wodnych, organizacji banków danych; 

−−−− opracowywania programów informacyjnych i szkoleniowych dla wybieralnych przedstawicieli władz 
lokalnych, przedstawicieli użytkowników oraz różnych uczestników zaangażowanych w gospodarkę 
wodną jak również dla kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę wodną na 
poziomie zlewni rzecznych; 

−−−− wspierania wysiłków edukacyjnych wśród społeczeństwa, w zakresie powyższych zagadnień; 
−−−− promowanie powyższych zasad w międzynarodowych programach współpracy; 
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−−−− oceny bieżących działań inicjowanych przez organizacje członkowskie i rozpowszechnianie ich 
wyników. 

 
Unia Izb Łaby/Odry 
Unia Izb Łaby/Odry została powołana do życia w roku 2000 w Hamburgu i zrzesza ponad 30 izb przemysłowo-
handlowych i gospodarczych z dorzecza Odry i Łaby na terenie Czech, Polski i Niemiec. Głównym celem Unii 
Izb Łaby/Odry jest promocja współpracy transgranicznej pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw w Polsce, reprezentacja ich interesów na szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym, a także doradztwo biznesowe i organizacja spotkań i giełd kooperacyjnych.  
W ramach Unii Izb Łaba/Odra funkcjonują także dwie komisje: 

−−−− Komisja ds. transportu i infrastruktury, 
−−−− Komisja ds. turystyki. 

2.3.6. Charakterystyka potencjału przyrodniczego obszaru 

Do składników i potencjałów gospodarczych Odry należą również niematerialne wartości majątkowe, w tym  
w szczególności walory krajobrazowe. Są to bogate i różnorodne wrażenia estetyczne, wynikające z powiązania 
rzeki ze środowiskiem przyrodniczym oraz architekturą miast, pejzażem wsi i osad nadrzecznych. 
Poszczególne składniki przedmiotowe gospodarki odrzańskiej są własnością lub pozostają w gestii prawnej 
wielu podmiotów, m.in. administracji drogi wodnej, armatorów śródlądowych, stoczni rzecznych, organizacji 
przemysłowych, handlowych i usługowych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i zarządu województwa 
oraz różnych innych jednostek organizacyjnych. 
Odrzańska Droga Wodna na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego przebiega przez wiele 
obszarów cennych przyrodniczo, które zostały opisane szczegółowo w rozdziale 15. 
 

2.4. Powi ązania projektu z dokumentami strategicznymi 

2.4.1. Spójność projektu z celami dokumentów strategicznych  

 
Rozwój transportu śródlądowego jest jednym ze środków do osiągnięcia celów rozwojowych zakładanych 
zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poziomie krajowym. Przyjęcie Strategii Europa 2020 zobowiązało 
Polskę do realizacji ambitnych celów określonych na poziomie UE, w tym m.in. celów w zakresie transportu 
(np. stworzenie inteligentnej, zmodernizowanej i w pełni wzajemnie połączonej infrastruktury transportowej, 
zapewnienie skoordynowanej realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej TEN-T, opartej 
m.in. na transporcie śródlądowym). Projekt jest zgodny z celami Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do 
poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające). Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest długookresowym 
programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020, zatwierdzonym przez 
Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępującym Strategię Lizbońską. Ze względu na specyficzny moment jej 
powstawania stanowi przede wszystkim odpowiedź na kryzys gospodarczy. Jednakże uwzględnia również 
stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania 
zasobów. Przełożeniem celów Strategii Europa 2020 na cele krajowe jest Krajowy Program Reform (KPR) 
uwzględniający zalecenia Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich (country-specific 
recommendations). 
 
Zintegrowane strategie rozwoju kraju, w tym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia 
fala nowoczesności, Strategia Rozwoju Kraju 2020 opierając się m.in. na celach Strategii Europy 2020 oraz KPR 
określają bardziej szczegółowe cele i wyzwania (np. zwiększenie dostępności transportowej i nasycenia 
infrastrukturą, rozwój i poprawa dostępności do infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej). Powyższe 
strategiczne dokumenty uzupełniane są przez strategie sektorowe, w tym przypadku Strategię Rozwoju 
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) odnoszącą się także do celów określonych w Białej Księdze 
Transportu „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Sposób realizacji szczegółowych celów SRT 
określa z kolei Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transport do 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  
 
Osiągnięcie celów ogólnych określonych w Strategii Europa 2020, Białej Księdze Transportu (w tym w 
szczególności stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej, multimodalnej sieci bazowej TEN - T, 
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co przyczyni się do utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu poprzez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych). Krajowy Program Reform i Strategia Rozwoju Transportu możliwe są jedynie 
poprzez kontynuowanie inwestycji w krajową sieć transportową, tak by do roku 2023 zakończyć 
budowę/modernizację podstawowych elementów tej sieci.  
Tym samym należy stwierdzić, iż realizacja działań objętych niemniejszym projektem, a stanowiących 
kontynuację prac rozpoczętych w ramach projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry” przyczyni się do 
realizację zaleceń Rady Unii Europejskiej (country-specific recommendations), oraz na wypełnienie celów 
krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności celów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 
(z perspektywą do 2030 r.) zmierzających do zwiększenia dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, 
zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i 
globalnym. 
 
Projekt wdrożenia RIS jest zgodny z celami - przyjętego w sierpniu 2014 r. - MasterPlanu dla obszaru dorzecza 
Odry, który uwzględnia priorytety strategiczne polityki wodnej UE. MasterPlan stanowi swoistą analizę potrzeb, 
w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zidentyfikowanych, na poziomie dorzecza i 
poszczególnych jego regionów, dla których odpowiedzią są analizowane inwestycje planowane do realizacji w 
perspektywie do 2021 roku. Wszystkie inwestycje zostały ocenione pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą 
Wodną. Masterplan obejmuje zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry 2006”. 
 
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) wskazuje, iż transport wodny śródlądowy 
należy do najbardziej ekonomicznych i jednocześnie przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Charakteryzuje 
go przede wszystkim niskie zużycie energii w stosunku do pracy przewozowej a przy tym niskie koszty 
zewnętrzne w postaci niskiej emisji zanieczyszczeń oraz znikoma ilość wypadków. Celem strategicznym dla 
żeglugi śródlądowej jest umożliwienie jej rozwoju poprzez podniesienie parametrów dróg wodnych 
śródlądowych i uzyskanie co najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja 
„wąskich gardeł”. Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 w głównej mierze stanowią 
kontynuację tych przedsięwzięć w celu powstrzymania regresu żeglugi śródlądowej i odwrócenia negatywnego 
trendu w tonażu przewozów towarowych wyraźnie pogłębiającego się od 2008 roku. Większość planowanych  
w perspektywie 2014-2020 inwestycji będzie realizowana na Odrzańskiej Drodze Wodnej stanowiąc 
kontynuację rozpoczętych w latach 2007-2013 inwestycji. Drodze tej nadano najwyższy priorytet, kierując się 
koniecznością najbardziej efektywnego wydatkowania środków na inwestycje, zapewniający osiągnięcie 
zakładanego celu w stosunkowo krótkim okresie.  
 
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na znaczenie rozwoju Odry wskazuje się w celu nr 3 
„Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej”. Koncepcja zakłada, że w perspektywie roku 2030 Odrzańska Droga 
Wodna od Kanału Gliwickiego do Szczecina, wraz z połączeniem kanałami Odra – Sprewa i Odra – Hawela  
z Berlinem oraz z europejskim systemem dróg wodnych, zostanie zmodernizowana do klasy III z zachowaniem 
istniejących odcinków klas IV i wyższych. Z powodów braku odpowiednich zasobów wodnych oraz 
konieczności ochrony unikatowej przyrody nie zostanie zrealizowany zamiar zmodernizowania całej 
Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy IV. Podobne uwarunkowania oraz możliwości inwestycyjne dotyczą innych 
szlaków żeglownych np. połączenia dorzecza Odry przez Bydgoszcz do Gdańska (na terenie sześciu 
województw podejmowane są działania programowe, koncepcyjne i inwestycyjne dotyczące drogi E-70). 
Wskazano także na ograniczenie możliwości rozwoju transportu wodnego. Mimo niewątpliwych zalet tego 
transportu nie planuje się jego intensywnego rozwoju. Powodem jest konflikt wartości i funkcji między ochroną 
unikatowych w skali kontynentu wartości przyrodniczych rzek potencjalnie żeglownych a koniecznością 
uregulowania przepływów wód w celu stworzenia całorocznych dobrych warunków żeglugi w pełnych biegach 
głównych rzek polskich, co w obecnych warunkach nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Ponadto 
efektywne wykorzystanie w transporcie ładunków śródlądowych dróg wodnych wymagałoby połączenia 
systemów europejskich dróg wodnych – a więc budowę nowych kanałów, w tym kanału Dunaj – Odra – Łaba.  
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wskazuje, że odbudowa szlaku żeglownego na Odrze jest ważnym 
elementem wzmacniania integracji przestrzennej makroregionu, która ponownie włączy Odrzańską Drogę 
Wodną do systemu europejskich szlaków śródlądowych i poprawi konkurencyjną pozycję zespołu portów 
Szczecin-Świnoujście. Możliwość wykorzystania ekologicznego transportu wodnego przyczyni się do 
usprawnienia przewozu towarów i osób poprzez odciążenie transportowego systemu drogowego i kolejowego. 
Inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej wpłyną na poprawę warunków nie tylko dla rozwoju transportu 
wodnego śródlądowego (towarowego i pasażerskiego) ale również dla turystyki wodnej i rolnictwa. Mogą 
również przyczynić się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w celu tworzenia bezpiecznego otoczenia 
dla rozwoju gospodarki makroregionu. Zagospodarowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie impulsem 
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rozwojowym dla terenów przyległych. Dorzecze Odry, jako obszar o kompleksowym znaczeniu dla gospodarki 
makroregionu, stanowi również oś współpracy zarówno wewnątrz makroregionu, jak i współpracy 
transgranicznej, szczególnie ważnej z punktu widzenia wzmacniania integracji przestrzennej, zabezpieczenia 
przed powodzią i suszą oraz w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych.  
Projekt wdrożenia RIS w wpływać będzie na wzmocnienie międzyregionalnej i transgranicznej współpracy  
w dorzeczu Odry i jest zgodny z celem szczegółowym I: integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu.  
 
Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 w części diagnostycznej dot. transportu 
wskazuje, że dostęp do Bałtyku, szlaku Odry oraz międzynarodowej sieci autostrad stanowi o komunikacyjnym 
znaczeniu regionu. Co się z tym wiąże, drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne wymagają modernizacji i 
przebudowy oraz likwidacji tzw. wąskich gardeł, podobnie linie kolejowe. W ramach celu strategicznego 3. 
Zwiększenie konkurencyjności regionu zaplanowano rozbudowę infrastruktury gospodarki ze szczególnych 
uwzględnieniem ponadregionalnych, multimodalnych sieci transportowych. Cel ten będzie realizowany m.in. 
poprzez następujące działania: rozwój korytarza TEN-T, S3 i stworzenie multimodalnych łańcuchów 
logistyczno-transportowych w układzie europejskim; rozwój transportu intermodalnego i sieci węzłowych 
połączeń regionalnych, centrów logistycznych i terminali kontenerowych; zagospodarowanie powojskowych 
obiektów lotniczych oraz integracja infrastruktury lotniczej z siecią drogową i kolejową; modernizacja 
infrastruktury kolejowej w regionie i jej integracja z regionalnym i krajowym systemem transportowym oraz 
modernizacja i rozbudowa transportu wodnego oraz wzrost udziału portów, infrastruktury szlaków wodnych i 
floty śródlądowej w regionalnym i krajowym rynku logistyczno-transportowym, poprawa żeglowności 
Odrzańskiej Drogi Wodnej.  
 
Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 zakłada, że transport 
wodny śródlądowy w perspektywie najbliższych lat stanie się bardziej: 

−−−− bezpieczny, ograniczając do minimum liczbę wypadków w podróży; 
−−−− wydajny, maksymalnie zwiększając przepustowość dróg wodnych, skracając czas podróży i 

ograniczając koszty transportu; 
−−−− przyjazny dla środowiska naturalnego, ograniczając emisję zanieczyszczeń i wycieki spowodowane 

przez wypadki lub normalną eksploatację. 
po zastosowaniu ogólnoeuropejskiego zharmonizowanego systemu informacji rzecznej. Do podstawowych 
celów strategii rozwoju transportu wodnego śródlądowego uznano:  

−−−− wzmocnienie pozycji konkurencyjnej żeglugi śródlądowej na rynku usług transportowych; 
−−−− zwiększenie udziału żeglugi śródlądowej, jako gałęzi transportu zaplecza, w obsłudze transportowej 

zespołu portowego ujścia Odry; 
−−−− modernizacja zabudowy regulacyjnej reki Odry swobodnie płynącej, w tym na Odrze granicznej wraz 

ze stroną niemiecką, w zakresie przywracającym możliwość uprawiania długotrasowej żeglugi 
pomiędzy górnym i dolnym odcinkiem Odry. 

 
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego zakłada, że wysoka dostępność komunikacyjna zewnętrzna i 
wewnętrzna może zostać osiągnięta dzięki przywróceniu funkcji transportowych układowi rzecznemu Odry i 
Warty. Cel strategiczny 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformacyjna określa następujące obszary 
interwencji celu operacyjnego 2.1: 

−−−− wspieranie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30 oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 
na terenie województwa oraz współpraca w tym zakresie z innymi województwami; 

−−−− stworzenie warunków do pełnienia przez rzeki województwa lubuskiego funkcji w transporcie 
towarowym i osobowym (turystycznym) i włącznie ich do europejskiego systemu dróg wodnych 
śródlądowych;   

−−−− wspieranie działań gmin położonych nad rzekami w zakresie budowy infrastruktury nadrzecznej, 
portów i przystani wodnych. 

 
Projekty regionalnych programów operacyjnych, choć najbardziej aktualne, nie zawierają szczegółowych 
odniesień do rozwoju żeglugi śródlądowej. W okresie programowania 2014-2020 w polityce spójności 
uwzględniono 11 celów tematycznych, z których jeden – CT7 – dotyczy problematyki transportu, a dokładniej 
promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej. Na CT 7 składa się 5 priorytetów inwestycyjnych, w tym 3 z nich pojawiały się w RPO. 
Są to: 7.2: zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  
z infrastrukturą TEN-T; 7.3: rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, 
włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne i 7.4: rozwój i rehabilitacja 
kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. 
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2.4.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej 

Kwestie związane z implementacją wprowadzenia RIS na drogach wodnych śródlądowych uwarunkowane są 
zarówno przepisami europejskimi, jak i narodowymi. Wśród ogólnoeuropejskich wytycznych wskazać należy 
przede wszystkim następujące dokumenty:  

−−−− Dyrektywa Parlamentu 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.  
w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we 
Wspólnocie, Dz. U. UE L 255/152, 2005. 

−−−− Rozporządzenie Komisji 414/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych 
dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o 
których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we 
Wspólnocie, Dz. U. UE L 105/1, 2007. 

−−−− Rozporządzenie Komisji 415/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznej, 
dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na 
śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, DZ. U. UE L 105/35, 2007. 

−−−− Rozporządzenie Komisji 416/2007/WE z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych 
komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych 
drogach wodnych we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz. U. UE L 105/88, 2007. 

−−−− Rozporządzenie Komisji 164/2010/WE z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji technicznych 
elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 
2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej 
(RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, DZ. U. UE L 57/1, 2010. 

 
Dodatkowo jako źródła regulacji należy wskazać standardy realizacji kluczowych technologii RIS wprowadzane 
przez tzw. Grupy Ekspertów RIS – możliwe do pobrania ze strony internetowej www.ris.eu.   Wśród polskiego 
ustawodawstwa obszar projektu jest regulowany przede wszystkim przez:  

−−−− Ustawę z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy o żegludze śródlądowej, Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1003. 

−−−− Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, Dz.U. 2008 nr 171 poz. 
1057. 

−−−− Ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz,. 857 z póz. zm.). 
 

2.5. Komplementarno ść projektu  

Projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”, 
współfinansowanego z funduszu TEN-T. Generalnym Wykonawcą Pilotażowego Wdrożenia RIS Dolnej Odry 
było Konsorcjum firm: PERISKAL CVBA, Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel – Belgie (lider) oraz RGO 
komunikacje d.o.o., Zeleni trg 2, HR – 10000 Zagreb (partner). Celem ww. projektu było wdrożenie RIS na 
Dolnej Odrze w celu implementacji postanowień Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. (DZ. U. L255/152 z dnia 30.09.2005 r.). Wdrożenie RIS umożliwi ć ma 
włączenie polskich śródlądowych dróg wodnych do ogólnoeuropejskiego systemu wymiany informacji rzecznej. 
Dzięki temu Polska może oferować usługi na tym samym poziomie co na innych europejskich drogach wodnych 
o znaczeniu międzynarodowym.  
Projekt jest również komplementarny do inwestycji związanych z poprawą parametrów technicznych 
Odrzańskiej Drogi Wodnej planowanych do realizacji w perspektywie roku 2022 na obszarze Polski Zachodniej, 
takich jak: 

−−−− remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej; 
−−−− prace modernizacyjne na Odrze granicznej zapewniające zimowe lodołamanie; 
−−−− remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej; 
−−−− modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice 

- przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II; 
−−−− modernizacja jazów odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, 

etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice) Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku będącym w 
zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II (Krępna, Groszowice, Dobrzeń); 
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−−−− modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: 
Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – 
przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej; 

−−−− budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem 
obiektów towarzyszących; 

−−−− modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi 
wodnej; 

−−−− modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych; 
−−−− budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego 

oznakowania szlaku żeglugowego; 
−−−− modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem 

żeglugowym. 
Osiągnięcie założonego celu zwianego z wdrożeniem RIS oraz poprawą parametrów technicznych Odrzańskiej 
Drogi Wodnej przyczyni się zwiększenia dostępności portów w Szczecinie, Świnoujściu i w Policach oraz 
połączenia z całym układem dróg śródlądowych Zachodniej Europy. Taka dostępność do systemu wodnych 
szlaków zachodniej Europy ma szczególne znaczenie dla obsługi rynku niemieckiego. Tranzyt barkowy dociera, 
bowiem bezpośrednio do wielu znaczących centrów gospodarczych regionu Berlina i Brandenburgii. 
 

2.6. Kontekst realizacji 

Unia Europejska realizuje swoje cele na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony 
wzrost gospodarczy m.in. poprzez wspólną politykę transportową rozumianą jako forma regulacji systemu 
transportowego i kształtowania jego relacji z otoczeniem. Koncepcję wspólnej polityki transportowej  
w perspektywie do 2050 r. określa Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu 
– dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (opublikowana 29 marca 
2011 r.). Celem europejskiej polityki transportowej jest stworzenie systemu transportu respektującego zasady 
zrównoważonego rozwoju, zaspakajanie gospodarczych, społecznych i ekologicznych potrzeb społeczeństw oraz 
wspierający proces budowy całkowicie zintegrowanej i konkurencyjnej Europy za najważniejsze uznano 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60 proc. (z transportu morskiego o 40 proc.) do 2050 r.  
w stosunku do stanu z 1990 r. - odpowiada to ograniczeniu emisji o ok. 70% w porównaniu z 2008 r. Osiągniecie 
tego ambitnego celu może być możliwe jedynie w oparciu o najbardziej wydajne środki transportu lub ich 
kombinacje, poprzez zastosowanie rozwiązań multimodalnych opartych o łączenie środków transportu 
kolejowego i wodnego. W perspektywie 2050 r. ponad połowa towarów przewodzonych w ramach Unii 
Europejskiej ma być przeniesiona na ekologiczne formy transportu, w tym na żeglugę śródlądową, która 
dysponuje niewykorzystanym potencjałem.  
Odrzańska Droga Wodna (ODW) jest wielkim obiektem gospodarczym o wielozadaniowym znaczeniu dla 
gospodarki regionalnej i narodowej. Jedną z jej najważniejszych funkcji jest związana z obsługą wymiany 
towarowej. Porty w Szczecinie i Świnoujściu jako jedyne spośród portów polskich o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej, mają duże możliwości wykorzystania transportu śródlądowego jednakże występujące 
ograniczenia parametrów eksploatacyjnych ODW wynikające ze złego stanu technicznego zabudowy 
hydrotechnicznej, w sposób istotny ograniczają możliwości żeglugowe.  
Udział przewozów żeglugą śródlądową w rynku przewozów towarowych w Polsce wynosi ok. 0,3% przy 
średniej w UE 5,9 %. Jeszcze gorsza sytuacja istnieje w przewozach pasażerskich wykonywanych tą forma 
transportu. Ograniczają się one w praktyce prawie wyłącznie do oferty turystycznej. Gdy tymczasem mogłyby 
stanowić cenną pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych miast i regionów. Pewne szanse na 
wprowadzenie tego rodzaju przewozów do komunikacji publicznej stwarzają regulacje prawne zapisane  
w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, która obowiązuje od 1 marca 2011 r.  
W związku z modyfikacją sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) oraz podpisaniem polsko-
niemieckiej umowy o Odrze granicznej (27.04.2015) pojawiły się nowe perspektywy efektywniejszego 
wykorzystanie tego rodzaju transportu, ale i zagrożenia. Sieć TEN-T stanowi podstawową dla Unii Europejskiej 
multimodalną sieć transportową, która musi spełnić wysokie kryteria techniczne celem spełnienia zasad unijnych 
swobód przemieszczania się ludzi, towarów i usług. Układ tej sieci optymalizuje poprowadzenie 
międzynarodowego tranzytu lądowego i morskiego przez terytoria państw członkowskich UE. Na rozwijaniu i 
usprawnianiu tej sieci opiera się polityka transportowa UE. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 
proponuje się ścisłe związanie dotowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych właśnie z siecią 
TEN-T. Do roku 2011 w TEN-T znajdował się odcinek szlaku żeglugi śródlądowej od ujścia Nysy Łużyckiej do 
ujścia do Zalewu Szczecińskiego i do Morza Bałtyckiego. W ramach procesu modyfikacji TEN-T, Ministerstwo 
Infrastruktury wystąpiło do KE z wnioskiem o włączenie do powyższej sieci Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) 
na odcinku od ujścia Nysy Łużyckiej do Brzegu Dolnego (obecnie „wąskie gardło”) jednakże zgodnie  
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z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju TEN-T, z 19 października 2011 r. wszystkie śródlądowe drogi wodne ujęte w sieci TEN-T muszą 
posiadać przynajmniej IV klasę żeglowności. Zapis ten stał się podstawą decyzji Komisji Europejskiej nie tylko 
o odrzuceniu polskiej propozycji rozszerzenia sieci TEN-T, ale dodatkowo o wykreśleniu odcinka dotychczas 
znajdujących się w tej sieci.  
Kwestia Odrzańskiej Drogi Wodnej pojawia się również w Planie działań Korytarza Bałtyk-Adriatyk, odcinek 
od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Zalewu Szczecińskiego, pomimo nie zakwalifikowania do sieci, stanowi 
komponent transportu wodnego korytarza. Odra, przez władze regionalne, wskazywana jest jako projekt 
komplementarny, którego wdrożenie w dalszym horyzoncie czasowym będzie przyczyniało się do zwiększenia 
wydajności i podniesienia konkurencyjności krajowej sieci TEN-T, korytarza sieci bazowej oraz 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Możliwości aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej 
na ODW uzależnione są jednakże od poprawy parametrów eksploatacyjnych szlaku żeglugowego oraz 
sukcesywnej wymiany taboru umożliwiającego wykonywanie multimodalnych i intermodalnych przewozów.  
Odrzańska Droga Wodna jest również częścią koncepcji budowy Kanału Odra – Dunaj - Łaba. Projekt obejmuje 
planowany kanał wodny mający połączyć rzeki Odrę, Dunaj i Łabę o długości ok. 550 km przez trzy państwa – 
Polskę, Czechy oraz Słowację. Powstanie takiego powiązania otwierałoby nowe możliwości transportowe na 
południe Europy oraz tworzyłoby nową drogę wwozu towarów i ich tranzytu przez Polskę. W ostatnich 
miesiącach wznowiono rozmowy w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej na temat realizacji tej koncepcji. 
Inwestycji wartej ponad 8 mld. Euro towarzyszyć powinna budowa kanału śląskiego łączącego Górną Odrę  
z Górną Wisłą. 
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3. Opis stanu aktualnego 

W grudniu 2013 roku uruchomiono pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry. System ten opiera się na kilku 
podstawowych elementach: 
 

−−−− Centrum RIS w Szczecinie, w tym serwerownia z wyposażeniem sprzętowym, 
−−−− sieci czujników poziomu wody zainstalowanych na wybranych mostach w obszarze pilotażowym, 
−−−− sieci czujników meteorologicznych zainstalowanych w wybranych punktach obszaru pilotażowego, 
−−−− sieci kamer prowadzących obserwację wybranych fragmentów Odry, 
−−−− sieci czujników radarowych służących wzmocnieniu obserwacji ruchu na Odrze, 
−−−− sieci transmisji sygnałów do i od kamer i czujników, z racji cyfrowego charakteru tej transmisji używa 

się określania siec transmisji danych, 
−−−− stacji radiokomunikacyjnych w paśmie VHF, służących do rozmów na fonii, do transmisji sygnałów 

AIS oraz dystrybucji poprawek różnicowych podsystemu pozycjonowania, 
−−−− specjalistyczne programy związane z RIS. 

 
Istotnym elementem systemu jest jednostka pływająca wyposażona w nowoczesne specjalistyczne urządzenia 
nawigacyjne i pomiarowe m.in. echosondę EA400, radar rzeczny JMA 610, system Inland AIS R4, radiotelefony 
SAILOR RT2048 oraz ICOM IC-M411.  
 

 
Zdj ęcie 3.1. Łódź inspekcyjno-pomiarowa “Inspektor 63″zakupiona w ramach projektu nr 2010-PL-70206-P 

Źródło: strona http://szczecin.uzs.gov.pl/sbpuz_o_centrum_ris.htm 
 
Ponadto w skład wyposażenia wchodziły inne elementy wyposażenia , niezbędne przy obsłudze RIS, jak 
echosonda wielowiązkowa GeoSwath Compact 250 kHz, kompas satelitarny Hemisphere V11 GPS, system 
pozycjonowania RTK GPS/DGPS, specjalistyczne oprogramowanie hydrograficzne QINSy Survey, aparat 
fotograficznyz funkcją pozycjonowania GPS, kamera cyfrowa Full HD. 
Niektóre z  elementów wymagały budowy nowej infrastruktury towarzyszącej, jak np. wieże i maszty dla anten 
radiowej transmisji danych, konstrukcje wsporcze do montażu czujników (sensorów), zasilania w energię 
elektryczną punktów technicznych (platform). 
Dotychczasowa eksploatacja projektu pilotażowego wskazuje na konieczność rozbudowy systemu na dalsze 
odcinki Odry. Przyniosła także szereg doświadczeń, które – zgodnie z pilotażowym celem projektu – mogą 
i winny być uwzględnione przy planowanej rozbudowie oraz przy innych projektach RIS. 
Dla eksploatacji systemu pilotażowego zostało utworzone przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
Centrum RIS Dolnej Odry, które ulegnie rozbudowie w związku z opisywanym w Studium rozszerzeniem 
terytorialnym systemu RIS Odry. 
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3.1. Opis wszystkich istotnych elementów wchodz ących w skład projektu 

3.1.1 Punkty techniczne utworzone w ramach wdrożenia pilotażowego 

W ramach projektu pilotażowego utworzono sieć punktów technicznych z zainstalowanymi czujnikami różnego 
rodzaju: 

−−−− kamery, 
−−−− czujniki poziomu wody, 
−−−− czujniki meteorologiczne, 
−−−− czujniki zobrazowania radarowego. 

Poniżej przedstawiono zestawienie punktów technicznych. 

Tabela 3.1. Zestawienie punktów technicznych 

Punkt techniczny Rzeka 
Kilometr 

rzeki 

Liczba 
czujników 

meteo 

Liczba 
czujników 
poziomu 

wody 

Liczba 
kamer 

Liczba 
czujników 

radarowych 

Most Długi Odra Zach. 35,95  2 2  

Most kolejowy 
(DG) 

Odra Zach. 35,59  2 2 1 

Odra 3 
(Potulicka) 

Odra Zach. 34,70 1  2 1 

Most Pomorzan Odra Zach. 31,17   2  

Autostrada Zach Odra Zach. 25,40   2 2 

Most Maszalin Odra Zach. 14,65  2 2 2 

(Jaz) Widuchowa Odra 704,10 1  2 1 

Port Regalica 737,70 1  2  

Most Pionierów Regalica 737,10  1 1 1 

Most Gryfitów Regalica 734,50  1 2 1 

NW Podjuchy Regalica 734,00   2  

Most Klapowy 
(PKP Podjuchy) 

Regalica 733,70   1  

Autostrada Wsch Odra Wsch. 727,95   2 2 

Gryfino Odra Wsch. 718,18 1 2 3  

Nabrzeże Ognica Odra 697,00   2 1 

Most Kolej 
Parnica 

Parnica 4,45  2 2  

Most Portowy Parnica 4,00  2 2  

Elewator Ewa Odra Zach. poza rzeką   1  

Centrum RIS       

  Suma 4 14 34 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 
 
Ponadto utworzono sieć punktów dodatkowych pośredniczących w transmisji danych między punktem 
technicznym a Centrum RIS. Punkty te oraz strukturę połączeń transmisji danych (w stanie aktualnym w trakcie 
tworzenia Studium) przedstawiono w dalszym ciągu rozdziału. 



Studium Wykonalności 
Rozdział 03 

Opis stanu aktualnego 

 

69 
 

3.1.2 Centrum RIS 

Centrum RIS zlokalizowane jest w zabytkowym budynku „Czerwonego Ratusza” w centrum miasta  przy Placu 
Batorego 4 w Szczecinie. Obecnie w budynku znajdują się również biura instytucji morskich tj.: Urząd Morski, 
Polska Izba Handlu Zagranicznego, Rada Morska przy Sądzie Wojewódzkim, Biuro Projektowe Budownictwa 
Morskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i inne. W dolnej części gmachu mieści się m.in. business 
club. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej są wynajmowane od Urzędu Morskiego  
w Szczecinie. W chwili obecnej nie ma możliwości dalszego rozwoju zaplecza techniczno-biurowego Centrum 
RIS. Dodatkowym elementem ograniczającym ewentualną rozbudowę urzędu są ograniczenia formalno-prawne 
związane z ochroną konserwatorską. Zapisy wynikające z ochrony konserwatorskiej uniemożliwiają swobodną 
aranżację pomieszczeń do zadań operacyjnych a zwłaszcza w kontekście rozbudowy infrastruktury technicznej 
do kontaktu statek/brzeg. 
Pomieszczenia Centrum RIS są zlokalizowane na parterze budynku zajmując łączną powierzchnię 
nieprzekraczającą 80 m2, w tym obszar operacyjny stanowi powierzchnię 56,49 m2. Poza obszarem operacyjnym 
znajdują się serwerownia i pomieszczenie socjalne. Dla potrzeb centrum RIS, poddano remontowi 
pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze Czerwonego Ratusza. Remont wykonano z poszanowaniem 
zabytkowego charakteru budynku, z przywróceniem niektórym elementom stanu pierwotnego.  
Staranna aranżacja wnętrz, dobór spójnej kolorystyki, oświetlenia, mebli i podłóg – pozwoliły na podkreślenie 
nowoczesnego charakteru centrum RIS. Dokonano zmiany funkcji jednego z pomieszczeń z biurowej na 
pomieszczenie techniczne (serwerownia) i pomieszczenie socjalne. 
Z uwagi na stan istniejących instalacji elektrycznych i niedostosowanie do potrzeb, wykonano  
w remontowanych pomieszczeniach całkowicie nowe instalacje elektryczne, teletechniczne i logiczne.  
W pomieszczeniu serwerowni, z uwagi na znaczne zyski ciepła od urządzeń, oprócz wentylacji wykonano 
instalację klimatyzacyjną. 
 
Centrum RIS Dolnej Odry zostało wyposażone w urządzenia komputerowe i programy związane z funkcjami 
wypełnianymi przez Centrum. Liczba tych urządzeń jest dobrana do zakresu terytorialnego RIS, dotąd 
związanego z dolnym biegiem Odry. 
Podstawowe składniki wyposażenia technicznego Centrum RIS w podziale według rodzaju: 

Segment nadzoru wizyjnego 

Centrum zostało wyposażone w serwer video Funkwerk VNS 100 o katalogowym MTBF 360 000 h. Ponadto 
w skład segmentu nadzoru wizyjnego w Centrum RIS wchodzą: stacje komputerowe Jupiter Recorder i Jupiter 
Compact, konsola do sterowania pracą kamer, a także oprogramowanie pozwalające na wizualizację. 
Poniższy schemat przedstawia organizację powiązań logicznych segmentu CCTV w Centrum. 

 

Rysunek 3.1. Schemat organizacji powiązań logicznych segmentu CCTV w Centrum RIS 
Źródło: UŻŚ w Szczecinie 

 
Obrazy wideo są przede wszystkim przeznaczone do wyświetlania na monitorze wielkoformatowym w ramach 
działania specjalizowanej aplikacji operatorskiej. Nie istnieje możliwość obserwowania przekazów wizyjnych na 
stacjach roboczych na biurkach operatorów Centrum. 
Sterowanie kamerami może odbywać się tylko za pomocą jednej konsoli. 
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Serwer i pomieszczenie serwerowni 

W nowo utworzonym Centrum RIS (wówczas system RIS dotyczył tylko obszaru Dolnej Odry od m. Ognica) 
wyodrębniono pomieszczenie serwerowni.  
W stojakach aparaturowych standardu 19” umieszczono wyposażenie komputerowe, teleinformatyczne, 
okablowanie i zespoły pomocnicze, w tym związane z zasilaniem zestawu serwerowego. 
Zasilane odbywa się za pomocą UPS Eaton z zespołem zwiększającym czas podtrzymania (extender UPS). 
W serwerze wykorzystano oprogramowanie wirtualizacyjne VMWare’s ESXi. 
Jako system operacyjny wykorzystywany jest SO Linux i Windows Server 2008. 
Serwery obsługują także telefonię VoIP. 
Spośród elementów systemu serwerowego warto wymienić maszyny wirtualne uruchomione na zasobach 
sprzętowych. 

Tabela 3.2. Wykaz maszyn wirtualnych w ramach systemu serwerowego RIS 

Maszyna wirtualna Funkcja 

Śledzenie radarowe 

Otrzymywanie danych z radarów oraz zapisywanie 
informacji w bazie danych SQL.  

Służy także jako serwer TCP odpowiedzialny za wysyłanie 
danych radarowych do klientów 

Ticketing 

System obsługi, który generuje zgłoszenia.  

Zgłoszenia mogą zawierać pytania, komentarze, zlecenia, 
porady itp.  

Każde zgłoszenie posiada własną historię oraz może być 
odebrane i monitorowane poprzez wielu użytkowników 

DNS 
Rozproszony system hierarchiczny nazewnictwa 
komputerów, usług lub innych zasobów podłączonych do 
Internetu lub sieci prywatnej 

Serwer VHF 
Serwer VHF wysyła komunikaty do routera AIS, w czasie 
zgłoszenia przez statek 

Zimbra 
Serwer e-mail klasy enterprise z wbudowanym funkcjami 
poczty elektronicznej, kalendarza z dostępem poprzez 
interfejs WWW 

Oprogramowanie monitorowania 
sieci (Net Crunch 6): 

Narzędzia monitorowania sieci, które w przypadku awarii 
wyświetlają komponenty, w których wystąpił problem 

System Zarządzania T&T (IIS) & 
Meteo (IIS): 

Serwer Windows hostujący strony internetowe używając 
IIS. Serwer ten hostuje system zarządzania T&T oraz 
aplikację z informacjami meteo 

Active Directory & 
Communicator 

Serwer Windows hostujący  usługi  Active Directory oraz 
Communication Service, aby umożliwi ć komunikację 
z Periskal Viewer Shore Edition 

Baza danych 
Serwer bazy danych, który będzie przechowywać wszystkie 
otrzymane wiadomości AIS przez określony czas 

AIS Router & AIS 
Conf.tool/DGPS Monitor 

Serwer hostujący router AIS bazujący na systemie Linux, 
odpowiedzialny za wysyłanie oraz odbiór dostępnych 
danych AIS.  

Cała komunikacja pomiędzy użytkownikami a routerem AIS 
jest obsługiwana poprzez komunikator.  

System monitorowania DGPS śledzi jego status 

ERI/DGW 
Serwer systemu raportowania, wysyłający informacje 
dotyczące podróży statków do użytkowników wybranych 
przez nadawcę 

NTS 
Tworzy i wysyła komunikaty dla kapitanów statków. Serwer 
hostuje także stronę internetową wyświetlającą komunikaty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 
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Obecnie użytkowane oprogramowanie dla RIS Dolnej Odry 
 
Oprogramowanie firmy ESRI wykorzystywane jest do publikacji map i udostępniania funkcjonalności GIS w 
sieci komputerowej. Korzystanie z tego typu oprogramowania pomaga zarządzać wewnętrznym przepływem 
informacji i dokumentów, ułatwia obrazowanie istotnych zagadnień. Pozwala łatwo udostępniać dane, mapy, 
modele i narzędzia utworzone w poniższych modułach ArcGIS.  
ArcGIS Serwer Enterprise Advance 10.1.  
ArcGis Desktop Advance wersja sieciowa 10.1.  
ArcGis 3D Analyst for Destop sieciowa 10.1. 
Mapping and Charting ArcGis for Maritime, wersja sięciowa 10.1. 
Mapping and Charting ArcGis for Maritime BathyMetry 10.1. 
 
Obecne oprogramowania grupy Esri pracuje w standardzie IMO S.57 wersja 2.2.  
 
Oprogramowanie firmy CARIS służy do cyfrowego opracowywania map. Centrum korzysta w następujących 
modułów: 
Bathy DataBASE: BASE Editor 
Jest to skalowalna baza danych do przechowywania i analizowania dużej ilości pochodzących z echosondy. 
Pozwala uwzględnić różne źródła danych historycznych o wysokiej gęstości danych z badanej przestrzeni. 
Pozwala również na zmianę, analizowanie i opracowywanie danych oraz tworzenie produktów kartograficznych 
i batymetrycznych. 
 
S-57 Composer 
To aplikacja do generowania map nawigacyjnych w postaci elektronicznej. 
 
Oprogramowanie firmy QPS zbiera dane hydrograficznych i je przetwarza zgodnie z jego przeznaczeniem. W 
ramach tego oprogramowania w Centrum istnieją wyszczególnione moduły: 
QINSy (Quality Integrated Navigation System) Survey (oprogramowanie na łodzi współpracujące z biurowym) 
QINSy Cloud (moduł) 
QINSy MBE (moduł) 
QINSy SSS (moduł) 
 
Dedykowane oprogramowanie Periskal 
Hydrometo - system do prezentacji danych hydrometeorologicznych. Pozwala przeglądać aktualne i archiwalne 
informacje z sensorów hydrologicznych i stacji meteorologicznych. 
VTT system śledzenia i namierzania statków działający w oparciu o przeglądarkę Periskal Inland ECDIS Viewer 
wersja 8.5.13.0, która łączy i integruje dane z wielu źródeł tj. AIS, komunikację radiową oraz radar w jedno 
uniwersalne narzędzie. Podstawą są dane AIS, wysyłane ze statków. Integracja źródeł danych skutkuje 
całościowym obrazem ruchu statków. 
 
NtS jest to system komunikatów dla kapitanów. Głównym celem aplikacji NtS jest przekazywania i dostarczanie 
informacji jako tekst w taki sposób, że są one zrozumiałe w języku lokalnym.  
 
ERI jest to system elektronicznego raportowania statków. System ERI ten zbiera, przechowuje i rozprowadza 
raporty o podróży i ładunku wiezionym przez statek oraz umożliwia uprawnionym organom przeglądnie ich w 
formie elektronicznej. Dane są udostępniane poprzez graficzny interfejs użytkownika, który pozwala na 
tworzenie, publikowanie i przeglądania raportów dla autoryzowanych użytkowników. 
 
System bramki danych to oprogramowanie, które wymienia danych z istniejącym systemem RIS. Dane, które są 
wymieniane za pośrednictwem systemu Bramki danych, obejmują: informacja o pozycji i ruchu (dane AIS), 
informacje o ładunku i podróży (danych ERI), informacje o certyfikatach Hull (dane Hull), informacje o awarii. 
 
Distribution Map – mechanizm służ do dystrybucji map do współpracujących interface'ów innych aplikacji. 
Moduł dystrybucji map jest aplikacją opartą na sieci Web, pozwalającą autoryzowanym użytkownikom na 
uzyskanie dostępu do najnowszej mapy oraz innych powiązanych z nią informacji, przy wykorzystaniu serwera 
plików oraz bazy danych SQL, w powiązaniu z możliwościami technologii IIS i LDAP. 
 
Zarządzanie zasobami strony www UŻŚ w Szczecinie 
W szczególności cześć do udostępniania informacji o RIS tj.: 

- warunki hydro-meteorologiczne 
- elektroniczne Mapy Nawigacyjne 
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- komunikaty dla kapitanów statków (NtS - Notices to Skippers) 
- śledzenie i namierzanie statków (VTT - Vessel Tracking and Tracing) 
- elektroniczne Raportowanie Statków (ERI- Electronic Ship Reporting) 

Obsługa łączności głosowej w pasmie VHF 

W centrum RIS istnieją konsole w postaci specjalizowanych stacji roboczych All-in-One służące do zdalnej 
manipulacji radiostacjami. 
Stację roboczą użytkownika systemu głosowego VHF stanowi komputer Tipro BeFREE z ekranem dotykowym 
wraz z zainstalowanym oprogramowaniem Mimer Softradio XL. Poniżej reprodukcja przykładowego 
zagospodarowania okna aplikacji. 
 

 
Rysunek 3.2. Reprodukcja przykładowego zagospodarowania okna aplikacji w Centrum RIS 

Źródło: katalog producenta 
 
 
Poza prowadzeniem rozmów zestaw umożliwia także utrzymywanie lokalnego rejestru wywołań (za pomocą 
dekodera sygnałów wywołań tonowych) i rejestr prowadzonych rozmów. 
 

3.1.3 Sieć czujników poziomu wody i meteorologicznych 

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz 
hydrologicznych. Informacje te są dostarczane za pomocą czujników meteo, wodowskazów oraz czujników 
temperatury.  
Wodowskazy w obszarze RIS są zamontowane na mostach, stanowiących główne ograniczenie żeglugowe. 
Wskazania są skalibrowane według zera wodowskazu w Kronsztadzie, jednakże obserwuje się niestabilność 
kalibracji. 
Stacje meteorologiczne umożliwiają pomiar: 

−−−− temperatury powietrza. 
−−−− prędkości wiatru. 
−−−− kierunku wiatru. 
−−−− opadu.  

Lokalizacje punktów czujników poziomu wody i meteo podano w podpunkcie 3.1.1. 
Zastosowano czujniki VEGAPULS 61 i stacje meteo WXT 520 Vaisala. 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  
Z wyjątkiem problemów z kalibracją wskazań czujników poziomu wody nie stwierdza się wadliwych założeń 
dotyczących tych czujników. 

3.1.4 Sieć nadzoru wizyjnego 

Miejsca lokalizacji kamer przedstawiono w punkcie 3.1.1. Inne informacje związane z segmentem CCTV RIS 
podano w podpunkcie 3.1.2. 
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W systemie RIS na obszarze pilotażowym wykorzystano następujące typy kamer, dostosowane do potrzeb 
transmisji obrazu z poszczególnych lokalizacji: 

−−−− kamera FAC 7864 (Funkwerk) o rozdzielczości teoretycznej 1,3 Mpx – 31 szt. 
−−−− kamera FAC 4000 (Funkwerk) full HD, o rozdzielczości teoretycznej 3 Mpx – 2 szt. 
−−−− kamera FAC940 L-IR (Funkwerk) pracująca również w podczerwieni 850 nm, urządzenie 

o zaawansowanych funkcjach doskonalenia obrazu – 1 szt. 
Stanowiska kamerowe zostały wyposażone w obudowy i głowice obrotowe (PTZ) w niektórych lokalizacjach 
(por. zestawienie w punkcie 3.1.1). 
Starowanie kamerami odbywa się za pomocą programów sygnowanych przez producenta kamer. 
Poniżej przedstawiono zakresy obserwacji przypisane poszczególnym kamerom. 

Tabela 3.3. Zakresy obserwacji kamer 

Lokalizacja Numer i rodzaj 
kamery Miejsce instalacji Zasięg i obszar obserwacji 

PORT dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S01, Kam_S02) 

wieża oświetleniowa Kam_S01 – Regalica na północ od punktu 
kamerowego, min. zasięg obserwacji: 4000 
m,  

Kam_S02 – Regalica na południe od punktu 
kamerowego, min. zasięg obserwacji: 1500 m 

MOST PIONIERÓW jedna kamera 
stacjonarna 
(Kam_S03) 

Most Pionierów Regalica na południe od mostu Pionierów 
Miasta Szczecina min. zasięg obserwacji: 
1400 m 

MOST GRYFITÓW N jedna kamera 
stacjonarna 
(Kam_S04) 

Most drogowo-kolejowy 
przy Wojska Polskiego 

Regalica na północ od mostu I Armii Wojska 
Polskiego, min. zasięg obserwacji: 1800 m 

MOST GRYFITÓW S jedna kamera 
stacjonarna 
(Kam_S05) 

most Gryfitów Regalica na południe od mostu Gryfitów, 
min. zasięg obserwacji: 1000 m 

RZGW PODJUCHY dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S06, Kam_S07) 

wieża Kam_S06 nabrzeże RZGW, min. zasięg 
obserwacji: 200 m, 

Kam_S07 Regalica na południe od punktu 
kamerowego, kierunek na Przekop Klucz-
Ustowo, min. zasięg obserwacji: 3000 m 

MOST KOLEJOWY jedna kamera PTZ 
(Kam_O01) 

 Regalica na północ i południe od punktu 
kamerowego, min. zasięg obserwacji: 1000 m 

AUTOSTRADA 
WSCHODNIA 

dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S08, Kam_S09) 

Most nad Wschodnią 
Odrą (autostrada) 

Kam_S08 – Odra Wschodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
3000 m.  

Kam_S09 – Odra Wschodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
3000 m 

MOST GRYFINO dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S10, Kam_S11) 

Most nad Odrą 
Wschodnią 

Kam_S10 Odra Wschodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
2000 m.  

Kam_S11 – Odra Wschodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
2000 m 

NABRZEŻE GRYFINO jedna kamera PTZ 
(Kam_O02) 

Na górnej części 
konstrukcji mostu 
z północno-wschodniej 
strony 

północne nabrzeże, min. zasięg obserwacji: 
1000 m 

JAZ WIDUCHOWA dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S12, Kam_S13) 

wieża Kam_S12 – Wschodnia Odra- na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
6000 m,  

Kam_S13 - Wschodnia Odra- na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
4000 m 
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Lokalizacja Numer i rodzaj 
kamery Miejsce instalacji Zasięg i obszar obserwacji 

NABRZEŻE OGNICA dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S14, Kam_S15) 

wieża Kam_S14 -kanał Schwedter Querfahrt, min. 
zasięg obserwacji: 2000 m,  

Kam_S15 – Odra Wschodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
2000 m 

MOST MASZALIN dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S16, Kam_S17) 

most drogowy na Odrze 
Zachodniej 
w Maszalinie/Merscherin 

Kam_S16 – Odra Zachodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1300 m,  

Kam_S17 - Odra Zachodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1000 m 

AUTOSTRADA 
ZACHODNIA 

dwie kamery 
stacjonarne(Kam_S18, 
Kam_S19) 

Most nad Odrą zachodnią Kam_S18 – Odra Zachodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1000 m,  

Kam_S19 - Odra Zachodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
2000 m 

MOST POMORZAN S jedna kamera 
stacjonarna 
(Kam_S20) 

Most Pomorzan Odra Zachodnia na południe od mostu 
Pomorzan, kierunek obserwacji – Przekop 
Klucz-Ustowo, min. zasięg obserwacji: 
1600 m 

MOST POMORZAN N jedna kamera 
stacjonarna(Kam_S21) 

Most drogowo-kolejowy Odra Zachodnia na północ od mostu 
drogowo-kolejowego, min. zasięg obserwacji: 
1700 m 

ODRA-3 dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S22, Kam_S23) 

 Dach budynku przy ul. 
Potulickiej 

Kam_S22 - Odra Zachodnia na południe 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1200 m,  

Kam_S23 - Odra Wschodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1200 m 

MOST KOLEJOWY DG dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S24, Kam_S25) 

Most kolejowy przy 
dworcu głównym (DG) 
na Odrze Zachodniej 

Kam_S24 - Odra Zachodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
1000 m,  

Kam_S25 - Odra Zachodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
400 m 

MOST DŁUGI dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S26, Kam_S27) 

Most drogowy na Odrze 
Zachodniej 

Kam_S26 - Odra Zachodnia na południe od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
400 m,  

Kam_S27 - Odra Zachodnia na północ od 
punktu kamerowego, min. zasięg obserwacji: 
800 m 

MOST KOLEJOWY 
PARNICA 

dwie kamery 
stacjonarne 
(Kam_S28, Kam_S29) 

Most kolejowy na 
Parnicy 

Kam_S28 - Parnica na południe od punktu 
kamerowego, min. zasięg obserwacji: 700 m,  

Kam_S29 - Parnica, w kierunku mostu 
Portowego, min. zasięg obserwacji: 500 m 

MOST PORTOWY dwie kamery 
stacjonarne(Kam_S30, 
Kam_S31) 

Most Portowy Kam_S30 - Parnica w kierunku kanału 
Zielonego, min. zasięg obserwacji: 500 m,  

Kam_S31 - Parnica, wewnętrzne wody 
morskie, min. zasięg obserwacji: 500 m. 

ELEWATOR EWA jedna kamera PTZ 
(Kam_O03) 

Dach elewatora Ewa Kam_O03 - południowe wody jez. Dąbie, 
przyległe wody Odry Zachodniej, min. zasięg 
9000 m 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 
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Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  

−−−− Obserwacje wideo są dobrym środkiem nadzoru ruchu na Odrze. 
−−−− Konieczna jest dobra stabilizacja obrazu uzyskiwanego z kamer, zwłaszcza z kamer dalekiego zasięgu. 
−−−− Sterowanie kamerami nie powinno odbywać się tylko z jednego stanowiska. 
−−−− Kamery powinny być wyposażone w obudowy chroniące przed roszeniem i zapewniające usuwanie 

kropel z szyby (wycieraczką). 
−−−− Należy dążyć do zapewnienia lepszej jakości obrazów nawet w zmieniających się warunkach 

pogodowych, które mają wpływ na transmisję sygnałów od kamer drogą radiową. 

3.1.5 Sieć radarów 

W założeniach system radarowy pasma X miał stanowić uzupełnienie informacji AIS oraz dostarczać informacji 
o ruchu wszystkich obiektów, a więc również i tych, które nie są wyposażone w stacje mobilne AIS. 
W sytuacjach zmniejszonej widoczności obrazy radarowe winny zastąpić obrazy z kamer. System radarowy 
powinien umożliwiać obserwację jednostek wód przyległych do lokalizacji sensora radarowego, wliczając w to 
jednostki duże (barki, zestawy, pchacze) jak również jednostki mniejsze (żeglugi rekreacyjnej). Obrazy radarowe 
powinny być skalibrowane z podkładem mapowym. 
Zastosowano radary Navico/Simrad 4G (network version). 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  
Radary zastosowanego rodzaju nie spełniają wymagań, jakie zakładano na etapie pilotażowym. Rozbudowa RIS 
wzdłuż Odry granicznej nie musi wykorzystywać tego rodzaju czujników. 

3.1.6 Stacje radiokomunikacyjne VHF (głosowe) 

System łączności VHF oparty jest na jednej stacji radiowej wyposażonej w: 
• dwie 4-elementowe anteny kierunkowe VHF,  
• dwie radiostacje (Motorola),  
• odbiornik monitorowania VHF (Sailor),  
• radiostację (przystawkę) DSC (Sailor). 

Każde urządzenie składowe stacji radiokomunikacyjnej VHF jest podłączone do interfejsu sieciowego, w którym 
sygnał jest digitalizowany i wysyłany do centralnego serwera znajdującego się w centrum RIS.  
Stanowiska operatorskie są podłączone do serwera poprzez sieć lokalną.  
Schemat funkcjonalny systemu przedstawiono na poniższym rysunku. 

Internet

 

Rysunek 3.3. Schemat funkcjonalny systemu łączności VHF 
Źródło: katalog producenta 

Funkcje elementów stacji radiokomunikacyjnej VHF: 
• Motorola GM360 – terminal radiowy do prowadzenia łączności na dowolnych kanałach wybranych 

przez operatora 
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• Odbiornik monitorowania VHF – prowadzi stały nasłuch na kanale 16, aby zapewnić, że wszystkie 
wiadomości są odbierane przez operatorów w centrum RIS. 

• Przystawka DSC – monitoruje kanał 70 dla odbioru wiadomości DSC i umożliwia operatorom 
w centrum RIS wysyłanie wiadomości DSC do innych odbiorców. 

Radioserwer VHF stanowi centralną część całego systemu i jest zaimplementowany w wirtualnej maszynie 
zainstalowanej na serwerze. Radioserwer realizuje następujące funkcjonalności: 

• Repeater sieciowy – jako centralny punkt w tym systemie dostarcza stacjom roboczym operatorów 
odebrane sygnały i przekazuje pakiety audio od operatorów do odpowiedniego interfejsu sieciowego, 
które ostatecznie przesyła je do podłączonej jednostki radiowej. 

• Rejestr rozmów (VoiceLog) – wszystkie rozmowy są rejestrowane w systemie i mogą być odtworzone 
w późniejszym czasie.  

• repeater ATIS– dekodowany kod ATIS przekazywany jest do systemu VTT, tak aby statki, które 
używają radia VHF, mogły być wyświetlane na mapie w ECDIS. 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  
Stwierdzono brak pokrycia zasięgiem łączności o wymaganej jakości południowej części obszaru wdrożenia 
pilotażowego. Jest to spowodowane istnieniem tylko jednej stacji radiokomunikacyjnej VHF na Elewatorze 
Ewa. Obszar ten powinien być pokryty zasięgiem łączności o wymaganej jakości podczas rozbudowy Systemu 
RIS na granicznym odcinku Odry. 

3.1.7 Stacje radiokomunikacyjne AIS 

System AIS umożliwia przekazywanie i pozyskiwanie informacji z zakresu trzech poziomów usług: 
• FIS (informacji o torach wodnych – ang. Fairway Information Services),  
• TTI („taktycznych” informacji o ruchu – ang. Tactical Traffic Image)  
• STI („strategicznych” informacji o ruchu – ang. Strategic Traffic Image).  

System ten powinien pokrywać swym działaniem cały obszar RIS, i tak jest rzeczywiście w obszarze wdrożenia 
pilotażowego. 
Obecnie istnieją dwie stacje radiowe AIS, przy czym jedna z nich (WIDUCHOWA) jest repeaterem stacji 
podstawowej ELEWATOR EWA. 
W systemie AIS przesyłane są następujące informacje: 

• Komunikat nawigacyjny stacji bazowej, wiadomość typ 4. 
• Rezerwacje emisji własnej i innych obiektów w zasięgu (oznakowanie nawigacyjne: syntetyczne, 

wirtualne), typ 20. 
• Poprawki DGPS co 10 s jako wiadomość binarna typ 17. 
• Okresowe (nie periodyczne) wysyłanie wiadomość tekstowych (SSRM) operatorskich RIS, ostrzeżeń 

nawigacyjnych, itp. w trybie „do wszystkich” lub „adresowanym”, typ 15. 
• Wiadomości syntetyczne hydro-meteorologiczne pochodzące z centrum telemetrycznego RIS, typ 8. 
• Komendy binarne zarządzanie grupowego (np. zmiana statusu statków klasy A na IAIS i odwrotnie) 

przy przechodzeniu granicy wód morskich, typ 23. 
Autonomiczny system DGPS na potrzeby RIS Dolnej Odry z dystrybucją poprawek w pasmie VHF AIS (jako 
wiadomość binarna typ 17) składa się z dwóch części: 
1) Segmentu generowania poprawek różnicowych RTCM i konwersji do AIS – podstawowym elementem jest 

stacja referencyjna DGPS i moduł konwersji poprawek DGPS umożliwiający ich dalszą dystrybucję 
w systemie AIS.  

2) Segmentu odbioru i monitorowania jakości pozycji – przy czym stacja monitorująca DGPS składa się 
z elementów: 

−−−− odbiornika AIS z antenami VHF oraz GPS (L1), z portami wyjścia danych pozycyjnych NMEA (GGA) 
oraz danych pomiaru wartości SS (poziom sygnału) i SNR (stosunek sygnału do szumu), 

−−−− komputera PC z oprogramowaniem integrity, oprogramowaniem statystycznym do sporządzania 
nakresów i oceny statystycznej rozrzutu pozycji, 

−−−− oprogramowania do generowania i dystrybucji alarmów, 
−−−− bloków komunikacji sieciowej IT (switch, router). 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  
Pokrycie sygnałem AIS jest wystarczające na całym obszarze wdrożenia pilotażowego. Rozbudowa systemu RIS 
wzdłuż granicznego odcinka Odry może polegać na powtórzeniu zastosowanych rozwiązań. Należy przy tym 
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zastąpić repeaterowy tryb pracy stacji AIS WIDUCHOWA trybem autonomicznym oraz stosować tryb 
autonomiczny we wszystkich nowych stacjach AIS wzdłuż Odry granicznej. 

3.1.8 Sieć transmisji sygnałów między Centrum RIS a punktami technicznymi 
Systemu 

Poniżej przedstawiono schemat strukturalny sieci w aktualnej postaci. Na schemacie kolorami oznaczono: 

niebiesko  – połączenia radiowe w nielicencjonowanym pasmie 5 GHz, 
pomarańczowo  – linie radiowe klasy operatorskiej w pasmie licencjonowanym (różne zakresy widma 

radiowego), 
zielono   – połączenie światłowodowe. 

Sieć została zorganizowana w taki sposób, jaki wynikał z właściwości propagacyjnych sygnałów danego rodzaju 
z wykorzystaniem konkretnych obiektów i ich cech.  
Utworzona struktura gwiaździsta zawiera jeden główny węzeł transmisyjny (Elewator Ewa) oraz kilka 
mniejszych węzłów, to jest punktów, które pośredniczą w transmisji sygnałów do co najmniej 1 innego obiektu. 
Punktem zbiorczym sieci transmisji danych jest Centrum RIS przy pl. Stefana Batorego. 
W sieci występują 2 punkty, który stanowią jedynie stację transmisji danych, bez wykorzystywania go jako 
technicznego punktu dla czujników RIS – jest to nowo wybudowana w ramach pilotażowego wdrożenia RIS 
Dolnej Odry wieża antenowa w Siadle Górnym oraz wieżowiec w Gryfinie przy ul. 11 Listopada. 

 

Rysunek 3.4. Schemat strukturalny sieci  transmisji danych RIS – Część pierwsza: Szczecin 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 3.5. Schemat strukturalny sieci  transmisji danych RIS – Część druga: Autostrada A6 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

Rysunek 3.6. Schemat strukturalny sieci  transmisji danych RIS – Część trzecia: Gryfino 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

Rysunek 3.7. Schemat strukturalny sieci  transmisji danych RIS – Część czwarta: Widuchowa i Ognica 
Źródło: UŻŚ w Szczecinie 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego:  
zastosowanie nielicencjonowanego pasma 5 GHz do celów transmisji danych RIS jest dobrym rozwiązaniem, 
pod warunkami: 

−−−− odcinki radiowe powinny być krótsze, niż zastosowane w projekcie pilotażowym, 
−−−− o ile sieć transmisji danych musi zawierać węzły pośredniczące w transmisji do innych obiektów, 

należy zapewnić redundancję połączeń w stacjach węzłowych z wykorzystaniem innych dostępnych 
technik telekomunikacyjnych lub z wykorzystaniem tras alternatywnych (należy dążyć do struktury 
kratowej, na ile to możliwe technicznie i racjonalne ekonomicznie). 

do Siadła Górnego do Siadła Górnego 

do Jazu Widuchowa 

do Siadła Górnego 
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3.2. Opis parametrów technicznych zastosowanych urz ądzeń 

3.2.1 Czujniki poziomu wody 

W ramach projektu zainstalowano 14 szt. mikrofalowych sensorów poziomu wody typu VEGAPULS 61. 
W pięciu lokalizacjach zainstalowano po dwa sensory, w czterech po jednym.  

 

 
 

Zdj ęcie 3.2. Mikrofalowy sensor poziomu wody typu VEGAPULS 61 w osłonie 
Źródło: katalog producenta 

 
 
W porównaniu z sondami ultradźwiękowymi, pomiar radarowy jest dużo dokładniejszy. Sonda radarowa jest 
niewrażliwa na ruchy powietrza (wiatry), parowanie, mgły lub opady deszczu.   
Dane ogólne: 

−−−− Dokładność pomiaru +/- 2mm. 
−−−− Zakres pomiarowy – 0…15,0 m. 
−−−− Temperatura medium -40…80 oC. 
−−−− Częstotliwość 26 GHz. 
−−−− Obudowa – IP 68. 

3.2.2 Czujniki meteorologiczne 

W ramach projektu zainstalowano 4 sensory meteorologiczne Vaisala WXT520. WXT520 mierzy 
prędkość i kierunek wiatru (wiatromierz ultradźwiękowy), wielkość i intensywność opadów, ciśnienie 
atmosferyczne, temperaturę i wilgotność względną. Stacja ma kompaktową budowę, nie posiada 
ruchomych elementów, przez co nie wymaga obsługi. 

   
 

Zdj ęcie 3.3. Sensory meteorologiczne Vaisala WXT520 
Źródło: katalog producenta 
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Dane ogólne: 

−−−− Temperatura pracy -52…+60OC. 
−−−− Napięcie pracy 5…32V DC. 
−−−− Pobór mocy 3 mA przy 12 V DC. 
−−−− Ciężar 650 g. 
−−−− Obudowa z zestawem montażowym – IP66. 
−−−− Pomiar prędkości  wiatru w zakresie 0…60 m/s. 
−−−− czas reakcji – 250 ms, 
−−−− dokładność -3% 
−−−− Pomiar kierunku  wiatru w zakresie 0…360 O. 
−−−− czas reakcji – 250 ms. 
−−−− dokładność -3%. 
−−−− Pomiar prędkości  opadu deszczu. 
−−−− Rozdzielczość pomiaru – 0,1 mm. 
−−−− Dokładność 5% 
−−−− Pomiar temperatury powietrza w zakresie -52…+60OC. 
−−−− dokładność -0,3 OC. 
−−−− Pomiar ciśnienia w zakresie 600…1100hPa. 
−−−− Dokładność 0,5 hPa w zakresie temperatur 0…30 OC, 1 hPa w pozostałym zakresie. 
−−−− Pomiar wilgotności względnej w zakresie 0…100%. 
−−−− Dokładność 3% w zakresie od 0..90%, 5% w pozostałym zakresie. 
−−−− Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z IEC 60945/61000-4-2…61000-4-6. 

3.2.3 Kamery 

3.2.3.1 Kamery stałe 

W ramach projektu zainstalowano 1 szt. kamer stałych Funkwerk FAC 7864 w obudowie IP66  
Hikvision DS.-1312HZ 
 

   
 

Zdj ęcie 3.4. Kamera stała  Funkwerk FAC 786 
Źródło: katalog producenta 

 
 
Dane techniczne: 

 Rozdzielczość kamery – 1,3 Mpix (720p), WDR 120dB. 
 Obiektyw – Pentax TSV714ED-Q (HK) 1/3”, 7,5-50 mm F1.4-360. 
 Zasilanie 24V AC +/- 10%. 
 Temperatura pracy [°C] -40… 60. 
 Stopień ochrony – IP66. 
 Wymiary [mm] 138,6 x 166,4 x 460. 

  

3.2.3.2 Kamery z głowicą obrotową (PTZ) 

W ramach projektu zainstalowano 2 szt. kamer Funkwerk FAC 4000 w obudowie IP66 Funkwerk 
Platon A.3.54 HSL540-P z głowicą obrotową i odbiornikiem telemetrii Platon AFX-E. 
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Zdj ęcie 3.5. Kamera Funkwerk FAC 4000 
Źródło: katalog producenta oraz UŻŚ w Szczecinie 

 
 
Dane techniczne: 

 Rozdzielczość kamery – 3,0 Mpix (Full HD). 
 Obiektyw – Pentax C61242WX 1/2”, 12-240 mm F1.6-720. 
 Kompatybilna wstecz MPEG4 do VNS 102. 
 Temperatura pracy od -30 ° C do + 60 ° C. 
 Regulowana prędkość klatek od 1 fps do 30 fps. 
 Zainstalowany filtr IR dzień/noc. 
 Możliwość kompresji obrazu zgodnej z H.264, MPEG4. 

 
Na elewatorze Ewa zainstalowano jedną kamerę Funkwerk FAC 940 L-IR w obudowie IP66  Funkwerk 
Platon 700 mm ASXL 700P, z głowicą obrotową i odbiornikiem telemetrii Pan – Tilt-Zoom, Platon 
AFX. 
 

 
 

Zdj ęcie 3.6. Kamera Funkwerk FAC 940 L-IR 
Źródło: UŻŚ w Szczecinie 

 
 
Dane techniczne: 

 Rozdzielczość kamery – 3,0 Mpix (Full HD). 
 Obiektyw – Pentax H60Z1238A-IRF 1/2”, 12-1500 mm F3.8-3000. 
 Kamera kolorowa CCTV wysokiej rozdzielczości z niskim czasem. 
 Konfigurowana za pomocą oprogramowania PC oraz interfejsu sterowania RS 485. 
 Dynamiczna kompensacja skaz. 
 Typ czujnika ½ "Interline HAD CCD Hyper. 
 Liczba pikseli 473.000 = 596 (V) x 795 (H) pikseli, łącznie 440.000 = 582 (V) x 752 (H). 
 Efektywne piksele: Rozdzielczość (H), kompozytowe 390 linii, w odniesieniu do wysokości 

obrazu (4,8 MHz), 580 linii (7,25MHz). 
 Zakres spektralny 850 nm do 1000 nm. 
 Standard: 625 linii / 50 Hz, CCIR-PAL z przeplotem. 
 Regulacja balansu bieli 2300..16000K, 2300..13000K, 2400..11000K, 2500..9500K. 
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 Pamięć temperatury barwowej w pamięci użytkownika. 
 Napięcie zasilania 10 VDC do 29 VDC.   
 Ochrona przed odwrotną polaryzacją napięcia. 
 Pobór mocy 5W. 
 Temperatura pracy od -25°C do +50°C. 

 

3.2.4 Radary 

W ramach projektu zainstalowano Navico/Simrad 4G (network version). 
 

          
 

Zdj ęcie 3.7. Radar Navico/Simrad 4G (network version) 
Źródło: UŻŚ w Szczecinie 

 
 
Dane techniczne: 
 

˗ Napięcie zasilania 9 do 31.2V DC (12/24 V). 
˗ Ochrona przed odwrotną polaryzacją napięcia. 
˗ Pobór mocy w trybie czuwania 2 W. 
˗ Pobór prądu (przy 13,8 V) 150 mA. 
˗ Średnica 488 mm. 
˗ Temperatura pracy -25 ° C do + 55 ° C. 
˗ Szerokość wiązki anteny w poziomie 5,2 ° ± 10% (-3 dB). 
˗ Szerokość wiązki anteny w pionie 25 ° ± 20% (-3 dB) ° 
˗ współczynnik szumów odbiornika 6 [dB]. 
˗ prędkość obrotowej anteny 24/36 rpm RPM ± 10%. 
˗ Odporność na wiatr 51 m/s (maksymalna: 100 Węzłów). 
˗ Czas uruchamiania (Radar Warm Up) niezwłocznie. 
˗ Komunikacja - I/O High Speed Ethernet Protocol. 

Nominalna moc wyjściowa nadajnika 165 mW. 

3.2.5 Wyposażenie operatorskie Centrum RIS 

3.2.5.1 Stanowisko zobrazowania wielkoformatowego 

W ramach projektu w pomieszczeniu operatorskim zainstalowano zestaw zobrazowania wielkoformatowego 
składający się  sześciu monitorów wideo NEC Multisync X551UN. 

3.2.5.2 Zestaw komputerowy 

Do obsługi stanowiska zobrazowania wielkoformatowego zainstalowano zestaw komputerowy skonfigurowany 
zgodnie z wymaganiami kontraktu przez Wykonawcę (Periskal) z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows 8 Pro i pakietem oprogramowania McAfee Protecion 2013 trzyletnim abonamentem na aktualizację 
sygnatur bezpieczeństwa. 
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3.2.5.3 Komputerowe stanowisko operatorskie VTT 

W ramach projektu w pomieszczeniu operatorskim zainstalowano zestaw komputerowy składający się z 
jednostki skonfigurowanej zgodnie z wymaganiami kontraktu przez Wykonawcę (Periskal) i dwóch 30” 
monitorów Lenovo LT 3053P. 
 

3.2.5.4 Komputerowe stanowiska Centrum RIS – typ I 

W ramach projektu w dostarczono i zainstalowano pięć zestawów komputerowych składających się z komputera 
przenośnego typu notebook DELL Precision M 6700 wraz z oprogramowaniem i monitorów LCD Lenovo LT 
3053 P. 

3.2.5.5 Komputerowe stanowiska Centrum RIS – typ II 

W ramach projektu w dostarczono i zainstalowano pięć zestawów komputerowych w postaci przenośnej typu 
notebook DELL Precision M 6700 wraz z oprogramowaniem. 

3.2.5.6 Komputerowe mobilne stanowiska RIS 

W ramach projektu w dostarczono i zainstalowano cztery zestawy komputerowe w postaci przenośnej typu 
notebook Asus Zenbook Touch UX31A wraz z oprogramowaniem. 

3.2.5.7 Urządzenie wielofunkcyjne – format A 

W ramach projektu w dostarczono i zainstalowano jedno urządzenie wielofunkcyjne – format A3 RICOH 
MPC4503SP, stanowiące wyposażenie biurowe Centrum RIS. 

3.2.5.8 Mobilny rzutnik multimedialny 

W ramach projektu w dostarczono jeden mobilny rzutnik multimedialny NEC M311X stanowiący wyposażenie 
biurowe Centrum RIS. 

3.2.5.9 Stacjonarny rzutnik multimedialny 

W ramach projektu w dostarczono jako wyposażenie biurowe Centrum, zestaw składający się z jednego rzutnika 
multimedialnego NEC NP PA550 wraz ekranem projekcyjnym Elpro electrol 240 x 240 z napędem 
elektrycznym. 

3.2.5.10 Cyfrowy aparat fotograficzny 

W ramach projektu w dostarczono jako wyposażenie biurowe Centrum, aparat fotograficzny CANON EOS 5D 
MARK III - zestaw składający się z korpusu aparatu fotograficznego, dwóch obiektywów (długoogniskowego 
Canon EF70-200 mm f/2,8L IS II USM i szerokokątnego Canon EF-S17-55 f/2,8 IS USM), statywu oraz torby. 

3.2.5.11 Kamera cyfrowa Full HD 

W ramach projektu w dostarczono jako wyposażenie biurowe Centrum, kamerę cyfrową Full HD SONY HDR-
PJ780VE. 

3.2.5.12 Przenośny analizator sieciowy 

W ramach projektu w dostarczono jako wyposażenie biurowe Centrum, przenośny analizator sieciowy Fluke 
LinkRunner AT ACK-LRAT 2000. 

3.2.6 System łączności telefonicznej 

W ramach realizacji projektu został zaprojektowany, wdrożony i uruchomiony system łączności telefonicznej 
służący nawiązywaniu łączności pomiędzy Centrum RIS a innymi podmiotami. System został zintegrowany z 
infrastrukturą Centrum RIS i umożliwia  nagrywanie i archiwizowanie rozmów (jednocześnie 4 połączenia 
spośród wszystkich trwających).  
Połączenia telefoniczne realizowane są w oparciu o technikę VoIP. Zarządzanie połączeniami telefonicznymi 
wykonuje serwer Avaya R610 z programem Avaya Aura Communication Manager oraz centrala VoIP Avaya 
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G430. Od strony sprzętowej telefony współpracują z p[przełącznikiem Catalyst umożliwiającym ich 
przyłączenie jako elementów sieci Ethernet oraz zasilanie po torze przewodowym. 

3.3. Opis funkcjonalny poszczególnych komponentów i nfrastruktury 

3.3.1 Platformy sensorów 

Platformy sensorów w ujęciu funkcjonalnym są węzłami zbiorczymi dla informacji dostarczanych przez sensory 
różnego typu (czujniki poziomu wody – wodowskazy, czujniki meteorologiczne, kamery, radary), jak również 
bezprzewodowej transmisji danych oraz łączności. 
 
Do montażu sensorów na mostach zastosowano specjalnie do tego celu zaprojektowanych konstrukcji 
wsporczych, cynkowanych ogniowo jako wyroby gotowe. 
Do montażu infrastruktury systemów łączności zaprojektowano i wybudowano dwie wieże i dwa maszty: 
 

˗ Wieża kratowa stalowa ocynkowana wysokości 24,0 m dla lokalizacji RZGW Podjuchy. 
˗ Wieża kratowa stalowa ocynkowana wysokości 20,0 m dla lokalizacji nabrzeże Ognica. 
˗ Maszt kratowy aluminiowy wysokości 45,0 m dla lokalizacji Siadło Górne. 
˗ Maszt kratowy aluminiowy wysokości 45,0 m dla lokalizacji „Jaz” Widuchowa. 

 
Nadto w systemie łączności i jako platforma sensorów został wykorzystany wybudowany maszt na dachu 
budynku SM Kolejarz, przy ulicy Potulickiej 40 „Odra 3”). 
 

 
Zdj ęcie 3.8. Maszt Potulicka 40 
Źródło: UŻŚ w Szczecinie 

 
Analogiczną funkcję w systemie łączności pełni maszt wybudowany na dachu budynku SM „Regalica” w 
Gryfinie, przy ulicy 11 Listopada 68. 
 

 
Zdj ęcie 3.9. Maszt w Gryfinie 

Źródło: UŻŚ w Szczecinie 
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W realizacji systemów łączności w łączności i jako platformy do montażu sensorów wykorzystano także 
istniejące obiekty o znacznej wysokości, maszt oświetleniowy zlokalizowany na działce nr 49/10 na terenie 
Portu przy ulicy Węglowej 15 (teren w zarządzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)  oraz 
Elewator Ewa przy ulicy Hryniewieckiego 16, 17, 21, 25, 26). 
 

3.3.1.1 Czujniki poziomu wody 

Zainstalowane sensory wodowskazowe mierzą poziom wody metoda mikrofalową. W części lokalizacji, sensory 
zainstalowano w układzie redundantnym. W takim wypadku jedno urządzenie jest traktowane przez system jako 
zapasowe, na wypadek awarii lub braku sygnału z pierwszego.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r., w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2000 nr 70 poz. 821 – zostały skonfigurowane tak, aby wskazania poziomu 
wody uwzględniały zero wodowskazu w Kronsztadzie.  
Wyniki pomiaru poziomu są uśredniane z kilku pomiarów, a następnie wysyłane do centrum RIS w postaci 
cyfrowej. Powiązane z czujnikami oprogramowanie umożliwia wyświetlanie zarówno aktualnego stanu wody, 
jaki prześwitu pionowego mostu. Dane mogą być wyświetlane w formie tabelarycznej oraz w powiązaniu z 
mapą i punktami lokalizacji sensorów. Wszystkie dane są archiwizowane odrębnie dla każdego sensora w 
strukturze data, godzina , stan wody, prześwit pod mostem. Ze zgromadzonych danych, można generować 
raporty dobowe, tygodniowe i miesięczne.  
Nadto oprogramowanie umożliwia predefiniowanie trzech progów i generowania alarmów o ich przekroczeniu.  
 

3.3.1.2 Czujniki meteorologiczne 

Zainstalowane czujniki meteorologiczne umożliwiają bieżący odczyt informacji o temperaturze powietrza, 
prędkości wiatru, kierunku wiatru i opadach. Powiązane z czujnikami oprogramowanie pozwala na prezentację 
danych w postaci graficznej i cyfrowej oraz ich archiwizację w bazie danych, umożliwiającą gromadzenie 
wyników z dwóch lat wstecz. 

3.3.1.3 Kamery – system monitoringu CCTV 

W miejscach, w których istnieje potrzeba dostarczenia obrazów video, zainstalowano kamery (31 stałych i 3 
obrotowe). Podstawowe funkcje systemu monitoringu CCTV sprowadzają się do: 
 

˗ Wykrywania , rozpoznawania i identyfikacji jednostek, 
˗ wizualnej kontroli zanurzenia jednostek, 
˗ monitorowania jednostek przewożących ładunki niebezpieczne, 
˗ identyfikacji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu żeglugi, 
˗ kontroli stanu wody, w tym w sytuacjach zagrożenia powodziowego i podczas wystąpienia powodzi, 
˗ kontroli stanu budowli hydrotechnicznych i rejestrowania ich uszkodzeń ze strony jednostek 

pływających, 
˗ monitorowania stanu zalodzenia, 
˗ rejestrowania obrazów dla potrzeb dokumentowania i archiwizacji zdarzeń. 

Uruchomiony system umożliwia, oprócz standardowej obserwacji dziennej, również prowadzenie obserwacji w 
nocy. Wszystkie kamery zostały podłączone do zintegrowanego systemu nadzoru infrastruktury RIS. 

3.3.1.4 Radary 

Wykonany system radarowy dostarcza do centrum RIS informacje o ruchu wszystkich obiektów, w tym tych, 
które nie są wyposażone w mobilne stacje AIS. System stanowi uzupełnienie informacji AIS w zakresie 
pokrycia akwenu obserwacją radarową. Radary zostały rozlokowane w miejscach wymagających szczególnej 
obserwacji i uciążliwych dla żeglugi. Pozwalają na obserwację na obserwację dużych jednostek (barki, zestawy 
barek, pchacze), jak również mniejszych jednostek żeglugi rekreacyjnej. 
Sterowanie sensorem radarowym odbywa się z poziomu stanowiska operatora Centrum RIS. Obrazy z radarów 
mogą być wyświetlane na monitorze w centrum RIS i są skalibrowane z podkładem mapowym IENC. 

3.3.2 DGPS 

Na potrzeby RIS Dolnej Odry stworzono autonomiczną stację referencyjną DGPS-RIS, zapewniającą transmisję 
poprawek przez AIS w paśmie VHF z najbliższej stacji brzegowej AIS zlokalizowanej na Elewatorze Ewa. 
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Poprawki są wysyłane siecią do innych stacji AIS, stacji bazowej AIS Widuchowa Jaz oraz morskiego systemu 
KSBM. Zasięg nominalny poprawek obejmuje 40 km odcinek od nabrzeża Ognica do Szczecina i Polic. 
 
System DGPS dla nawigacji na odcinku Szczecin – Widuchowa umożliwia: 

˗ Pomiar dokładnej pozycji geograficznej wg elipsoidy WGS-84 w nawigacji śródlądowej, 
˗ prace hydrograficzne i ratownictwo w ramach strefy działania stacji, 
˗ prace inżynieryjne z wiązane z utrzymaniem torów wodnych, pogłębianiem, eksploatacja złóż 

podwodnych, oznakowaniem. 
 
System DGPS na potrzeby RIS Dolnej Odry z dystrybucją poprawek w paśmie VHF AIS składa się z dwóch 
segmentów: 

1. Segmentu generowania poprawek różnicowych RTCM i ich konwersji do AIS. 
2. Segmentu odbioru i monitorowania jakości pozycji. 

 

3.3.3 AIS 

 
Na potrzeby RIS Dolnej Odry utworzono dwie stacje bazowe AIS: 

1. AIS EE na Elewatorze Ewa. 
2. Widuchowa Jaz. 

 
Stacja AIS RIS Elewator Ewa umożliwia: 

˗ wysyłanie komunikatów nawigacyjnych stacji bazowej, wiadomość typu 4, 
˗ rezerwację emisji własnej i innych obiektów w zasięgu, wiadomość typu 20, 
˗ wysyłanie co 10 s jako wiadomości binarnej typu 17 poprawek DGPS, 
˗ okresowe wysyłanie wiadomości tekstowych operatorskich RIS, ostrzeżeń nawigacyjnych (SSRM), w 

trybie „do wszystkich” lub adresowym typu 15, 
˗ wysyłanie wiadomości syntetycznych hydro-meteorologicznych pochodzących z centrum RIS, typ 8, 
˗ wysyłanie komend binarnych zarządzania grupowego przy przechodzeniu granicy wód morskich, typ 

23. 
Stacja AIS RIS Widuchowa Jaz umożliwia: 

˗ wysyłanie komunikatów nawigacyjnych stacji bazowej, wiadomość typu 4, 
˗ rezerwację emisji własnej i innych obiektów w zasięgu, wiadomość typu 20, 
˗ wysyłanie co 10 s jako wiadomości binarnej typu 17 poprawek DGPS, 
˗ wysyłanie wiadomości syntetycznych hydro-meteorologicznych lokalnych, typ 8, 
˗ wysyłanie komunikatów binarnych ASF. 

3.4. Opis niedogodno ści i problemów zaobserwowanych przez u żytkowników 
na etapie wdro żenia pilota żowego 

3.4.1 Problemy natury technicznej 

1. Sieć nadzoru radarowego nie spełnia pokładanych nadziei. Zastosowane radary małej mocy nie są 
w stanie wytworzyć sygnału, który po zobrazowania rzeczywiście mógłby stanowić wsparcie 
obserwacji wideo przy złej widoczności, 

2. Słaba jakość łączności głosowej w południowej części obszaru pilotażowego lub częsty brak takiej 
łączności, 

3. Pojawiające się nierozpoznane komunikaty o błędach w pracy radiostacji (mogą mieć naturę sprzętową 
lub być wynikiem złej konfiguracji albo błędów w aplikacjach obsługi), 

4. Zbyt częste (w porównaniu z oczekiwaniami i potrzebami ruchowymi) pogorszenie jakości transmisji 
sygnałów wideo, 

5. Zbyt niska (trwale) jakość obrazów wideo z niektórych lokalizacji (daje się ją powiązać ze sposobem 
uzyskiwania dróg transmisyjnych od kamery do Centrum RIS), 

6. Zła lokalizacja czujnika meteo, która przysłania pole widzenia kamery w lokalizacji Gryfino most, 
kamera "C11 9-Nabrzeżne Gryfino" w wyniku nie widać części nabrzeża od strony południowej mostu. 

3.4.2 Problemy natury systemowej 

1. Brak współdzielenia zasobów dotyczących obserwacji wizyjnej dla użytkowników spoza Centrum RIS, 
zidentyfikowano takie potrzeby, 
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2. Brak możliwości integracji z krajową siecią AIS-PL, 
3. Problemy wynikające z uszkodzeń lub kradzieży w punktach technicznych RIS; brak alarmów 

pozwalających na szybką reakcję lub odstraszanie agresora, 
4. Odczyt archiwalny wodowskazów oraz czujników meteo powinien być zapisywany z danej godz np. 

12.00, zamiast uśredniania z przedziału czasu 12.00-13.00, lub przyjmowania zapisu z godziny 12.59 
jako zapis z godz.12.00 (Hydrometo), 

5. Informacja historyczna. Przy wyborze informacji meteorologicznej/ stanu wody powinny być w 
rozwijalnej liście do wyboru tylko sensory dostępne dla danych informacji (Hydrometo), 

6. Wykresy przedstawiające warunki pogodowe i stanu wody powinny być opisane na osi odciętych x- 
datami, zamiast 1-7; dodatkowo osie powinny być opisane jednostkami (Hydrometo), 

7. Problem sposobu kalibracji wodowskazów tj. gdzie jest zero wodowskazu, w jakim są układzie 
odniesienia, jak jest obliczany prześwit pod mostem itd., dodatkowo brak dokumentacji (Hydrometo), 

8. Po kliknięciu na ikonę kamery na mapie (aplikacja Periskal Inland ECDIS viewer) włącza się 
zobrazowanie nie właściwej kamery, nie z tej lokalizacji w programie VNC Viewer (VTT), 

9. Błąd przy próbie zapisania się do serwisu (VTT), 
10. Zamawiający powinien posiadać dostęp do głównych elementów struktury sieciowej tj.: serwera, 

routerów, switchy, FortiGate i FortiWeb, wirtualnej maszyny, storage. Dostęp powinien być możliwy 
zarówno w okresie gwarancji jak i po jej upływie, 

11. Należy zapewnić możliwość przypisania do poszczególnych modułów systemu ich administratorów 
przez „super” administratora całego systemu. 

3.4.3 Problemy natury ergonomicznej 

1. Dla wielu elementów systemu personel żąda zapewnienia lepszej ergonomii zarządzania, dostępu 
i obsługi baz danych (w tym archiwaliów) i programów użytkowych, 

2. Należy poprawić ergonomię zarządzania dostępem do sieci łączności głosowej VHF z lokalizacji 
zdalnych 

3. Należy usunąć z interfejsu aplikacji użytkowych Centrum RIS te elementy, które nie mają zastosowania 
w Centrum, a pozostały z racji stosowania tej aplikacji także na jednostkach pływających, 

4. Należy wprowadzić prosty, dostosowany do realiów Centrum, schemat uprawnień administracyjnych 
dostępu do aplikacji i danych przetwarzanych w Centrum RIS – obecny schemat jest niezrozumiały, 
nieintuicyjny i niezależny od schematu centralnego zarządzania użytkownikami, 

5. Należy usunąć konieczność powtarzania logowania przy niezamierzonych przez obsługę utratach 
łączności 

6. Należy „przybliżyć” informacje o dostępności i statusie czujników przez wprowadzenie i obrazowanie 
jej w aplikacji głównej, 

7. Podobna uwaga dotyczy udostępnienia w tej aplikacji obrazów z kamer, 
8. Pozostawanie kropel deszczu lub powstawanie rosy na płycie czołowej obudowy kamery, 
9. Należy dostosować ustawienia kamer do preferencji poszczególnych użytkowników („preset”), 
10. Dodać do zobrazowania mapy w aplikacji "rączkę" ułatwiającą poruszanie mapą na ekranie 

(Hydrometo), 
11. W informacji historycznej format godziny zmienić z "0, 1, 2" na "00:00, 01:00, 02:00" (Hydrometo), 
12. Zmienić tłumaczenie sformułowania "Wysokość mostu" na "Prześwit pod mostem" (Hydrometo), 
13. Wartości poniżej 1 np. temperatury „0,9” wyświetlane są jako „ ,9” (brakuje 0) (Hydrometo), 
14. Treść komunikatów NtS przychodzących na adres e-mail wymagają modyfikacji tj.: brak w angielskiej 

wersji w stopce treści komunikatu informacji o rezygnacji z usługi, wyświetla się w języku polskim 
oraz nie działa odnośnik w każdej wersji językowej komunikatu oznaczający rezygnację z usługi (NtS), 

15. Błędny nadawca komunikatu - po zapisaniu się do subskrypcji przez użytkownika, otrzymuje on e-
maila od periskal@mail.ris-odra.pl, błędnie skonfigurowany serwer SMTP (NtS), 

16. Poprawić wygląd komunikatów przychodzących na e-mail po zapisaniu się do subskrypcji (przykład: 
komunikaty Austria viadonau), 

17. Do każdej aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową należy dodać w jej stopce, w części 
napisu Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odnośnik do oficjalnej strony internetowej 
http://szczecin.uzs.gov.pl/. 

3.4.4 Problemy dotyczące pełnienia funkcji Centrum RIS 

1. Brak możliwości usystematyzowanego zarządzania zewnętrznymi odbiorcami strumieniami danych 
AIS, 

2. Brak odpowiednio rozbudowanych funkcji tworzenia statystyk ruchowych w postaci wynikającej 
z praktyki działania Centrum RIS 
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3. Należy doprecyzować procedury przygotowywania dodatkowych warstw informacyjnych oraz ustawień 
parametrów ich wizualizacji, 

4. Obecny system nie pozwala na dystrybucję map w formie elektronicznej do poszczególnych aplikacji w 
ramach systemu RIS, 

5. Niepoprawne i nieoptymalne zarządzanie kontami zewnętrznych użytkowników dla poszczególnych 
aplikacji, należy rozważyć wprowadzenie jednego konta użytkownika z opcjami dostępu do 
poszczególnych usług systemu,  

6. Brak wizualizacji komunikatów z systemu NtS na mapie w modułach VTT, 
7. Należy zwrócić uwagę na specjalistyczne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu RIS. 
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4. Analiza popytu oraz analizy ruchowe 

Obowiązek wdrożenia RIS w krajach członkowskich dotyczy wszystkich śródlądowych dróg wodnych klasy IV1 
lub wyższej, które są połączone z drogami wodnymi innego Państwa Członkowskiego. W chwili obecnej RIS 
funkcjonuje na rzece Odrze od połączenia z morskimi wodami wewnętrznymi do km 697 (Ognica) czyli 
połączenia z Kanałem Schwedt. 
 
Odcinek drogi wodnej Odry od Ognicy (km 697) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4) nie jest drogą 
wodną klasy IV, jest natomiast połączony z drogami wodnymi innego Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej. W dyrektywie jest zapis zalecający wprowadzenie zdefiniowanych usług RIS na krajowych 
drogach wodnych (klasy niższe niż IV) oraz zapewnienie ich interoperacyjności z istniejącymi systemami RIS2.  
 
Wprowadzenie systemu RIS ma na celu zintegrowanie i wykorzystanie informacji płynących ze wszystkich 
czujników i urządzeń instalowanych na jednostce pływającej oraz dodatkowo pozyskiwaniu informacji  
z zewnątrz. Zważając na obowiązki jakie wynikają z przepisów żeglugowych nakładanych na kierownika statku 
i konieczności zapoznania się z bieżącą sytuacją hydrometeorologiczną oraz locją danego akwenu przed 
rozpoczęciem podróży, system RIS ułatwi dostęp do informacji oraz przyśpieszy proces decyzyjny. 
 
RIS ma na celu również zintegrowanie środowiska żeglugowego w całej Europie i zwiększenie 
konkurencyjności poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych krajów. 
Wpływa to pozytywnie na rozwój żeglugi śródlądowej i otwiera nowe zagraniczne rynki usług dla lokalnych 
przewoźników. 

4.1. Określenie obszaru RIS  

Graniczny odcinek rzeki Odry rozpoczyna się od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4). Od tego miejsca granica 
państwa przebiega wzdłuż nurtu Odry3, aż do Widuchowej (km 704,1), gdzie w miejscu rozdziału rzeki na dwa 
koryta, przechodzi na Odrę Zachodnią, którą biegnie do km 17,1 (Gryfino), dalej granica przechodzi z rzeki na 
obszar lądowy. Na rzece granicznej wszelkie decyzje odnośnie wyznaczenia drogi wodnej, głębokości 
tranzytowej czy zabudowy regulacyjnej podejmowane są wspólnie przez polską (Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie) i niemiecką (niem. Wasser und Schifffahrtsamt Eberswalde – tłumacz. Urząd Wodno-
Żeglugowy Eberswalde) administrację drogi wodnej. 
 
Obowiązek właściwego utrzymania zabudowy hydrotechnicznej oraz szlaku żeglugowego na polsko-niemieckim 
granicznym odcinku rzeki Odry podlega procedurom wynikającym z wzajemnie podpisanych umów. Należą do 
nich umowy zawarte między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie 
gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 11, poz. 56) oraz umowy 
między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o żegludze śródlądowej  
z dnia 8 listopada 1991 r. (niepublikowana).  
 
Przepisy prawa lokalnego oraz ograniczenie parametrów klasyfikacyjnych określa w przepisach prawa 
miejscowego Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w porozumieniu z administracją drogi 
wodnej. Dokumentem tym jest Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia  
04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i 
rzeki Nysy Łużyckiej./ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 , poz. 2704 . 
 
Na omawianym odcinku Odra posiada połączenia z następującymi drogami wodnymi: 

− w km 553,4 (Eisenhuttenstadt) z kanałem Odra-Szprewa (zdjęcie 1), 
− w km 617,6 (Kostrzyn) z drogą wodną Wisła-Odra, 
− w km 667,0 (Hohensaaten) z kanałem Odra-Havela, 

                                                 
1 Klasyfikacja europejskich śródlądowych dróg wodnych na podstawie regulacji CEMT (Europejska Konferencja Ministrów Transportu) nr 
92/2 z dnia 11 czerwca 1992 /CEMT/CM(92)6/, zaimplementowana w polskim prawie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 
maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych /Dz.U.02.77.695/. 
2 Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych 
drogach wodnych we Wspólnocie 
3 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 461) Art. 5. 1. pkt 3). 
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− w km 697,0 (Ognica), poprzez kanał Schwedt, z kanałem Hohensaaten – Friedrichstahler – 
Wasserstrasse  (HoFriWa). 
 

 
Zdj ęcie 4. 1 - ujście kanału Odra-Szprewa do Odry w km 553,4 

Źródło: wykonanie własne 

 

Odrzańska Droga Wodna objęta tym opracowaniem to odcinek od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do 
miejscowości Ognica (km 697) i według administracji drogi wodnej można go podzielić na następujące odcinki 
eksploatacyjne4 (rys. 2): 

1) Odcinek I – od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Słubic (km 586,0) – II klasa drogi wodnej 
2) Odcinek II – od Słubic (km 586) do ujścia Warty (km 617,6) – II klasa drogi wodnej 
3) Odcinek III - od ujścia Warty (km 617,6) do Zatoni Górnej (Hohensaaten – km 667,0) – III klasa drogi 

wodnej 
4) Odcinek IV - Odra od Zatoni Górnej (km 667,0) do miejscowości Ognica (km 697,0) – jest to niepełny 

odcinek IV, który formalnie dzieli się na trzy pododcinki (a, b, c). Obszar opracowania obejmuje dwa 
pierwsze czyli IVa i IVb (III klasa drogi wodnej). Podocinek IVc (od km 697,0 do 704,1) jest już objęty 
obszarem RIS, gdyż posiada Vb klasę drogi wodnej. 

 

                                                 
4 A. Kreft, Ł. Kolanda, S. Iwicki, H. Jędrzychowski, Informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych granicznego i dolnego odcinka 
rzeki Odry, Szczecin 2009 r., s. 16. 
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Rysunek 4. 1 - Podział Odry Granicznej na odcinki eksploatacyjne wraz z opisem klas żeglowności 

źródło: A. Kreft, Ł. Kolanda, S. Iwicki, H. Jędrzychowski, Informator nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych granicznego i dolnego 
odcinka rzeki Odry, Szczecin 2009 r., s. 16 
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4.1.1. Odra od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do ujścia Warty (km 617,6) 

Rzeka Odra od ujścia Nysy Łużyckiej (zdjęcie 2) do ujścia Warty zgodnie z klasyfikacją dróg wodnych 
zaklasyfikowany został do II klasy żeglowności5. 
Na omawianym odcinku Odra ma połączenie z kanałem Odra – Sprewa w km 553,4 (Eisenhüttenstad) oraz  
z drogą wodną Wisła–Odra - km 617,6 (Kostrzyn). Wzdłuż rzeki na tym odcinku zlokalizowane są następujące 
porty śródlądowe: 

− Eisenhüttenstad km 553,4, 
− Urad km 668,5 (zdjęcie 3), 
− Słubice km 584,1 (zdjęcie 5), 
− Frankfurt nad Odrą km 584,0 i 586,0 (zdjęcie 4), 
− Kostrzyn nad Odrą km 617,6. 

 
Pozostałe miejsca postojowe wykorzystywane i potencjalne prezentowane są w tabeli 1 i na rysunkach. 

 

 
Zdj ęcie 4.2 - Ujście Nysy Łużyckiej do Odry w km 543,4 

Źródło: wykonanie własne 

 
Zdj ęcie 4.3 - Nieużytkowany port Urad km 668,5 

Źródło: wykonanie własne 

                                                 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów 7 maja 2002 r.  w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, poz.695. 



Studium Wykonalności  
Rozdział 04 

Analiza popytu oraz analizy ruchowe 
 

 

95 
 

 

 
Zdj ęcie 4.4 - Frankfurt nad Odrą 

Źródło: wykonanie własne 
 

 
Zdj ęcie 4. 5 – Słubice 
Źródło: wykonanie własne 
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Tabela 4.1. Miejsca postojowe na rzece Odrze Granicznej 

Lp. 
Km rz. 
Odry 

 
Budowla – uwagi 

 

Długość 
nabrzeża 

Właściciel Miejscowość 

1 567,1 

Nabrzeże o konstrukcji 
żelbetonowej, dodatkowo kanał 

wzdłuż nabrzeża o dł. 100m i szer. 
20 m (nabrzeże czasowo 
wyłączone z eksploatacji) 

Dł. 60 m 

nabrzeże: PBH Odra 3 70-
034 Szczecin, ul. 

Nadodrzańska 1, (91) 482-
24-81 

teren: Starostwo Powiatowe 
w Słubicach 

Urad 

2 567,3 

Nabrzeże o konstrukcji 
żelbetonowej 

(nabrzeże czasowo wyłączone 
z eksploatacji) 

Dł. 75m 

RZGW Szczecin 70-030 
Szczecin, ul. Tama 

Pomorzańska 13a (91) 44-
11-200 

Urad 

3 572,0 
Przeładownia kruszyw na bazie 3 

dalb stalowych 
Dł. 150 m Obecnie nieeksploatowane Rybocice 

4 584,0 
Basen Portowy Nadzoru Wodnego 

w Słubicach 
Dł. 120 m 

RZGW Szczecin 70-030 
Szczecin, ul. Tama 

Pomorzańska 13a (91) 44-
11-200 

Słubice 

5 623,6 Przeładownia żwiru (Kaleńsko) 100m Obecnie nieeksploatowane Kaleńsko 

6 627,0 Dalbowa linia cumownicza Dł. 600m 
Minerały Sp. z o.o. 
ul. Kostrzyńska 24, 

66-470 Kostrzyn na n. Odrą 
Chlewice 

7 645,2 
Promowe przejście graniczne „Bez 

Granic 
- 

Gmina Mieszkowice 
ul. Fryderyka Chopina 1 

74-505 Mieszkowice 
Gozdowice 

8 645,3 
Nabrzeże Nadzoru Wodnego w 

Gozdowicach 
Dł. 30 m 

 

RZGW Szczecin 70-030 
Szczecin, ul. Tama 

Pomorzańska 13a (91) 44-
11-200 

Gozdowice 

9 662,8 Nabrzeże w Osinowie Dolnym 
Dł. 200 m 

(do km 
663,0) 

Obecnie nieeksploatowane 
Osinów 
Dolny 

10 697,0 
Nabrzeże w Ognicy – (aktualnie w 

przebudowie) 
- 

RZGW Szczecin 70-030 
Szczecin, ul. Tama 

Pomorzańska 13a (91) 44-
11-200 

Ognica 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Szczecin 

 

Odcinek od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Kostrzyna nad Odrą (km 617,6) posiada charakter typowo 
rzeczny, będący pod wpływem dopływów ze zlewni, gdzie największe napełnienie koryta występuje głównie  
w okresie wiosennym, kiedy rzeka zasilana jest przez wody roztopowe. Na odcinku swobodnie płynącym, Odra 
ma zmienną w czasie wielkość przepływu wody, którą kształtują przede wszystkim opady (w mniejszym stopniu 
retencja zbiornikowa), a co za tym idzie i stan wody oraz wielkość napełnienia (głębokość). Natomiast, 
głębokości tranzytowe zależą zarówno od wodności danego roku, jak również od określonej części sezonu 
nawigacyjnego. Zwykle maksima występują w marcu i kwietniu, a minima w miesiącach lipiec-wrzesień. 
 
Rzeka Odra na odcinku od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Warty w drugiej połowie XIX wieku została poddana 
regulacji na „średnią wodę” poprzez budowę ostróg podprądowych6. Prace regulacyjne nie przyniosły 
pożądanych rezultatów, gdyż nie udało się uzyskać zakładanej głębokości 1,7 m przy ujściu Nysy Łużyckiej. 
Następnie w latach 1924 – 1941 rozpoczęta została regulacja na „małą wodę” 7 do miejscowości Lebus (km 

                                                 
6 Woś K. Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry 
w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza "Sadyba". 
Warszawa, 2005, s.94. 
7 Moś T., Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego, Ośrodek Badawczy Ekonomiki 
Transportu PP, Cześć VII. Żegluga śródlądowa – diagnoza, Warszawa-Wrocław,  s. 7. 
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594,0), której jednak nie udało się ukończyć8. Cały odcinek charakteryzuje się złym wpływem budowli 
regulacyjnych – ostróg podprądowych na morfologię koryta rzeki, co powoduje tworzenie się licznych 
przemiałów zaniżających głębokość tranzytową. Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu wpływającym na 
warunki nawigacyjne jest fakt, że około 60% ostróg podprądowych jest poważnie uszkodzona lub zniszczona. 
Taki stan powoduje bardzo niebezpieczną tendencję do obejścia „wrzynek” ostróg w brzeg, a w konsekwencji 
poszerzenia koryta rzeki, spowolnienia nurtu oraz powstawania odłożysk i mielizn zaniżających głębokość 
tranzytową. Utrudnienia na tym odcinku rzeki stanowią również cztery zakola o promieniu 600,0 m oraz mosty i 
wiadukty kolejowe (tabela 2). Mostem limitującym jest most kolejowy w Kostrzynie (km 615,1), którego 
przęsło żeglowne ma 3,67 m prześwitu pionowego przy WWŻ (tab. 2).  
 
Tabela 4.2. Mosty ograniczające żeglugę na Odrze od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Warty 

 
Miejscowość 

 
Km 
rzeki 

 
Rodzaj 
mostu 

Szerokość przęsła 
żeglugowego 

Poziom wody 
Prześwit pionowy 

nad poziomem wody 

Całkowita 
[m] 

Szlaku 
żeglug. 

[m] 

SW 
[cm] 

WWŻ 
[cm] 

SW 
[m] 

WWŻ 
[m] 

Świecko 580,00 drogowy 80,80 40,00 234 475 17,52 15,12 
Świecko 580,70 kolejowy 74,80 35,00 234 475 9,05 6,64 
Słubice 584,20 drogowy 59,34 30,00 234 475 7,56 5,15 

Kostrzyn 614,90 drogowy 37,70 25,00 234 475 6,72 4,31 
Kostrzyn 615,10 kolejowy 76,65 25,00 234 475 6,08 3,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Szczecin 
 

 

Zdj ęcie 4. 6 - Most drogowy w Kostzynie nad Odrą 
Źródło: wykonanie własne 

                                                 
8 Informacje otrzymane od RZGW Szczecin, Studium przystosowania rzeki Odry s. 24. 
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4.1.2. Odra od ujścia Warty (km 617,6) do Zatoni Górnej (Hohensaaten km 667,0) 

 
Jednym z czynników, determinujących hydrografię i hydrologię dolnej Odry jest dopływ wód śródlądowych ze 
zlewni. Dla omawianego odcinka reprezentatywnym przekrojem przy określaniu wielkości przepływu jest 
przekrój wodowskazowy w Gozdowicach, który jako ostatni nie podlega wpływom morza. Z kolei poniżej 
przekroju Bielinek (km 677,0) nie występuje już korelacja pomiędzy stanami i przepływami, tzn. napełnienie 
koryta rzeki jest zawsze większe niż wynikałoby to z wielkości przepływu, ponieważ występuje tu stała cofka 
odmorska. Szereg zmian w zabudowie hydrotechnicznej niesie również gospodarcza działalność człowieka. 
Wiele z tych działań nie ma wpływu na zmiany stanów wód i przepływów wody, lub też wywołuje wpływ 
lokalny. Niemniej, część z tych działań ma wyraźny wpływ na cały obszar ujścia Odry9. 

 

 
Zdj ęcie 4.7 - Ujście Warty do Odry km 617,6 

Źródło: wykonanie własne 
 

Również na tym odcinku Odry pod koniec XIX wieku przeprowadzono prace regulacyjne na „średnią wodę” 
przy pomocy zabudowy koryta rzeki ostrogami podprądowymi. W trakcie tej regulacji doszło do nadmiernego 
sprostowania koryta rzeki, pomimo pozostawienia trzech łuków o promieniu 650,0 m. Wyprostowanie koryta 
rzeki, pozostawienie dużej szerokości dna koryta, zmienność przebiegu nurtu oraz bardzo duży stopień 
uszkodzonych i zniszczonych ostróg podprądowych dochodzący do 70-80%, sprawia, że jest to jeden 
z najtrudniejszych pod względem nawigacyjnym odcinków rzeki. Jest to przyczyną powstawania licznych 
przemiałów i mielizn. 
Na omawianym odcinku rzeki Odry znajdują się dwa mosty, z których most kolejowy w Siekierkach o 
prześwicie pionowym 4,14 m (przy stanie WWŻ) ma limitujący wpływ na parametry żeglugowe całego odcinka 
(tab. 3). 

                                                 
9 Buchholz W.: Zjawiska kształtujące stany wody i głębokości w dolnych biegach rzek na przykładzie drogi wodnej dolnej Odry. Phenomena 
forming water and depths In Lower courses of rivers on the example of Lower Odra waterway, Artykuł w materiałach konferencyjnych- II 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Akademii Morskiej w Szczecinie pt.: „INLAND SHIPPING 2006”, Szczecin 01-02 czerwca 2006r. 
str.10 (35-44) 
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Tabela 4.3. Mosty na odcinku rzeki Odry od ujścia Warty do Zatoni Górnej (Hohensaaten) 

Lp. 
Rzeka 

Miejscowość 
Km 
rzeki 

Rodzaj 
mostu 

 

Szerokość przęsła 
żeglugowego 

 
Wodowskaz 

Poziom wody 
 

Prześwit 
pionowy nad 
poziom wody 

 

    
Całkowit

a 
Szlaku 
żeglug. 

 SW WWŻ SW WWŻ 

1. SIEKIERKI 653,9 kolejowy 88,47 50 Gozdowice 310 530 6,34 4,14 

2. 
OSINÓW 
DOLNY 

662,3 drogowy 83,00 50 Gozdowice 310 530 7,29 5,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów RZGW Szczecin 
 

Sezon żeglugowy dla tego odcinka rzeki na przełomie 18 ostatnich lat wynosił średnio 152 dni w roku  
z głębokością rzeki powyżej 180 cm, a średnia liczba dni nawigacji dla tego okresu czasu to 316 (tab. 4). 

 

Tabela 4.4. Charakterystyka sezonu żeglugowego dla odcinka rzeki Odry od m. Kostrzyn n/Odrą 
(ujścia rzeki Warty km 617,6) do m. Zatoń Górna (Hohensaaten km 667,2) 

ROK 

Liczba dni 
nawigacji 

Ilość dni utrzymania głębokości tranzytowej w sezonie nawigacyjnym 

Łącznie 0-100 101-140 141-180 181-300 >300 Suma dni powyżej 180 cm 

1996 257 0 2 43 203 9 212 
1997 265 0 22 92 148 3 151 
1998 344 0 52 71 187 34 221 
1999 365 20 78 71 139 57 196 
2000 360 13 76 138 90 43 133 
2001 365 0 0 52 259 54 313 
2002 321 24 41 80 111 65 176 
2003 315 109 82 32 71 21 92 
2004 329 107 87 56 79 0 79 
2005 355 64 106 78 93 14 107 
2006 261 36 81 69 69 6 75 
2007 365 16 140 68 114 27 141 
2008 351 44 99 82 126 0 126 
2009 294 46 66 32 120 30 150 
2010 216 2 20 7 173 14 187 
2011 301 5 116 89 91 0 91 
2012 309 16 52 134 102 5 107 
2013 324 0 40 99 152 33 185 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RZGW Szczecin 

 

4.1.3. Odra od Zatoni Górnej (km 667,0) do miejscowości Ognica (km 697,0) 

Od Bielinka (km 677,0) do Gryfina (km 718,5) Odra przybiera charakter rzeczno-morski i wraz ze zbliżaniem 
się do Szczecińskiego Węzła Wodnego przechodzi stopniowo w morski, który pod względem hydrografii, 
hydrologii i hydrodynamiki charakteryzuje się wieloma różnymi zjawiskami. Do najważniejszych należą stany 
morza, cofki wiatrowe oraz dopływy ze zlewni. Przy czym, te ostatnie nie wiążą się z istotnymi przyrostami 
stanów wody w ujściowym odcinku Odry. Z kolei duży wpływ na kształtowanie się poziomu zwierciadła wody 
na odcinku dolnej Odry, wywierają aktualne w danym czasie stany morza i zalewu. Na ogół cofce odmorskiej 
towarzyszy cofka wiatrowa, wywoływana wiejącymi z kierunków północnych wiatrami10. 

                                                 
10 Buchholz W. z zespołem : Warunki hydrologiczne estuarium Odry. Referat w materiałach konferencyjnych pt.: „Regionalne problemy 
gospodarki wodnej i hydrotechniki”, Wydawnictwo Uczelniane PS, WBiA, Katedra Budownictwa Wodnego. Widuchowa, 21-22.06.2007 r. 
str.10 (11-20) (Władysław Buchholz, Andrzej Kreft, Włodzimierz Parzonka- UP Wrocław R. Coufal, Z. Meyer),  
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Oba te zjawiska powodują duże piętrzenie zwierciadła wody, wywołując tzw. sztormowe wezbrania odmorskie, 
przy czym wpływ wiatru jest tym większy, im mniejszy jest przepływ w Odrze. Wiatry z kierunków 
południowych z kolei, powodują obniżenie się zwierciadła wody. 
W ciekach i kanałach dolnej Odry w okresach stanów niskich, silne wiatry z kierunków północnych i północno-
zachodnich wywołują występowanie przypowierzchniowych prądów wstecznych do przekroju głównego i jest to 
bezpośrednie działanie wiatru na kształtowanie się poziomów wody, natomiast wiejący nad powierzchnią morza 
wiatr z wyżej wymienionych kierunków spiętrza zwierciadło wody w rejonach brzegowych, które przenoszone 
jest w górę ujść rzecznych i jest to pośrednie działanie wiatru. Zasięg stanu morza w ujściu Odry obserwuje się 
aż powyżej przekroju Bielinek (677,0), czyli w odległości ok. 150 km od morza. 
Na szesnastokilometrowej długości odcinka Odry, pomiędzy km 667,0 a km 683,0 pod koniec XIX wieku 
podobnie jak na położonych powyżej odcinkach rzeki przeprowadzono regulację na „średnią wodę”. Ze względu 
na to tu również występują problemy związane ze zbyt dużą szerokością dna koryta rzeki,  co powoduje 
powstawanie licznych przemiałów oraz znaczną zmienność przebiegu nurtu. Powyższa sytuacja bardzo 
niekorzystnie wpływa na głębokości tranzytowe i warunki nawigacyjne, a w konsekwencji powoduje, że jest to 
miejsce limitujące cały odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej. 
Poniżej km 683,0 kończy się zabudowa koryta rzeki ostrogami podprądowymi oraz następuje gwałtowne 
załamanie spadku podłużnego do zaledwie 3 cm/km11. Powyższe czynniki plus oddziaływanie cofki odmorskiej 
radykalnie zmieniają charakter tego odcinka z rzecznego na rzeczno–morski. Mały spadek podłużny oraz 
oddziaływanie cofki odmorskiej powodują znaczne spowolnienie przepływu, co w konsekwencji prowadzi do 
osadzania się rumowiska wleczonego w dół rzeki. 
Na omawianym odcinku Odra ma połączenie z kanałem Odra–Hawela km 667,2 (Hohensaaten) oraz poprzez 
kanał i śluzę Schwedt z kanałem Hohensaaten–Friedrichsthaler–Waserstrasse.  
W miejscowości Krajnik Dolny w km 690,5 znajduje się most drogowy, którego prześwit przy WWŻ wynosi 
5,55 m, a szerokość przęsła żeglownego 50,0 m – spełnia więc wymogi klasy Vb drogi wodnej (tab. 6). 

 

Tabela 4.5. Charakterystyka sezonu żeglugowego dla odcinka rzeki Odry od m.Hohensaaten(km 667,2) 
do m.Widuchowa (km 704,1) 

ROK 
Liczba dni 
nawigacji 

Ilość dni utrzymania głębokości tranzytowej w sezonie nawigacyjnym 

Łącznie 0-100 101-140 141-180 181-300 >300 Suma dni powyżej 180 cm 
1996 258 0 0 0 168 90 258 
1997 269 0 0 0 252 17 269 
1998 344 0 19 62 174 89 263 
1999 365 0 53 67 140 105 245 
2000 360 0 31 114 140 75 215 
2001 365 0 0 0 247 118 365 
2002 322 0 6 52 167 97 264 
2003 313 55 92 47 105 14 119 
2004 329 0 99 78 108 44 152 
2005 355 0 109 64 149 33 182 
2006 273 15 21 77 151 9 160 
2007 365 0 12 91 186 76 262 
2008 351 1 63 68 171 48 219 
2009 294 0 63 46 119 66 185 
2010 222 0 10 14 86 112 198 
2011 303 0 25 109 150 19 169 
2012 309 0 0 111 164 34 198 
2013 324 0 7 25 184 108 292 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RZGW Szczecin. 

                                                 
11 Woś K. Kierunki aktywizacji…, op.cit,  s.96. 
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4.1.4. Połączenie Odry z międzynarodowymi drogami wodnymi 

Kanał Hohensaaten–Friedrichsthaler–Waserstrasse (HoFriWa) 
W roku 1747 Fryderyk II rozpoczął prace regulacyjne dolnego odcinka Odry. Kanał wykopany w latach 1849 -
1853 nosił nazwę „Hohensaatener Vorflutkanal” i jego jedynym zadaniem było odprowadzenie wody z rowów 
melioracyjnych. Dopiero po I wojnie światowej przystąpiono do przebudowy kanału dla potrzeb żeglugi 
śródlądowej, jako bilateralny w stosunku do Odry odcinek drogi wodnej Odra – Hawela, który oddano do użytku 
w roku 1923. Kanał ma jednolity stały spadek poziomy wynoszący 7 cm na kilometr. W ramionach kanału 
HoFriWa i Odry znajduje się unikatowy na skalę Europy Środkowej krajobraz, tak zwany polder typu 
holenderskiego zalewany wczesną wiosna oraz późną jesienią i zimą wodami wysokiego stanu rzeki Odry. 
Około 90 % tego obszaru należy do Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.  
Kanał Hohensaaten–Friedrichsthal Waserstrase rozpoczyna się na śluzie Hohensaaten West km 92,47. Kanał 
HoFriWa kończy swój bieg (km 135,31) uchodząc do rzeki Odry Zachodniej (km 3,0). Budowa kanału oraz jego 
zagłębienie w stosunku do rzeki Odry powoduje, że jest on od niej mniej „wrażliwy” na wahania na stanu wody, 
co zapewnia stabilne i przewidywalne warunki dla żeglugi śródlądowej. 
  
Kanał Odra-Havela 
Transport ładunków z zespołu portów Szczecin - Świnoujście do Berlina jest możliwy poprzez Odrzańską Drogę 
Wodną i dalej dwoma alternatywnymi drogami wodnymi na terenie Niemiec: 

− kanał Odra–Hawela, 
− kanał Odra–Sprewa.  

Kanał Odra–Hawela stanowi połączenie dwóch zlewni tj. zlewni rzeki Odry i zlewni rzeki Łaby. Kanał bierze 
swój początek w Spandau - dzielnicy Berlina, w miejscu połączenia rzeki Sprewy z Hawelą, a kończy się  
w miejscowości Hohensaaten (km 93,61), gdzie poprzez śluzę wschodnią (Hohensaaten Ost) łączy się z rzeką 
Odrą (km 667,2), a poprzez śluzę zachodnią (Hohensaaten West) z kanałem Hohensaaten – Friedrichsthaler – 
Waserstrase (km 92,47)12. 
Pierwotne połączenie zlewni rzeki Odry i Łaby stanowił sztuczny kanał Finow wybudowany w roku 1605. 
Łączy on rzekę Odrę z rzeką Hawelą i dalej z rzeką Łabą, ma długość 32 km. Zlokalizowane jest na nim 12 śluz 
o wymiarach 41,5 x 5,2 m. Kanał Finow  jest jedną z najstarszych czynnych sztucznych dróg wodnych w 
Europie. Kanał Finow ma swój wlot na km 50,4, a wylot na km 74,0 kanału Odra–Hawela. Na początku XX 
wieku kanał Finow ze względu na swoje parametry techniczne utracił znaczenie gospodarcze kosztem 
nowopowstałego kanału Odra–Hawela oddanego do użytku w 1913 r13. 
Na kanale Odra–Hawela znajdują się cztery stopnie wodne: Spandau, Lehnitz, Niderfinow i Hohensaaten. 
Podnośnia Niderfinow wybudowana w roku 1934 zastąpiła działający obok kaskadowy system śluz 
pociągowych (cztery komory śluzowe) (rys. 2, tab. 6). 

 

                                                 
12 Na podstawie danych otrzymanych od WSA Eberswalde. 
13 Berlin & Meklenburger Gewäser, Nautüsche Veröffenlichung, 2007, s.13. 
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Rysunek 4. 2 - Mapa kanału Odra - Hawela 

Źródło: strona internetowa Urzędu Wodno–Żeglugowego Berlin (WSA Berlin), (10.07.2015) 
 

Tabela 4.6. Parametry eksploatacyjne śluz i podnośni na kanale Odra – Hawela 

Nazwa 
km 

Drogi 
wodnej 

Rodzaj budowli 
hydrotechnicznej 

Długość 
rzeczywista 

[m] 

Długość 
użytkowa 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Głębokość 
[m] 

Droga wodna Odra - Hawela (HOW) 
Szpandau  Śluza 85,00 83,50   
Lehnitz 28,60 Śluza 134,00 132,50 11,92 3,45 

Niederfinow 77,89 Podnośnia 84,94 83,44 11,95 2,70 
Niederfinow II  * 77,89 Podnośnia 133,00 115,00 12,50 4,00 

Hohensaaten Wschód 92,66 Śluza 175,30 170,00 11,50 4,05 

Droga wodna Hohensaaten - Friedrichsthaler (HFW) 
Hohensaaten Zachód 92,87 Śluza 175,30 170,00 11,92 4,05 

Skośnica Schwedt (SQF) 
Schwedt 0,43 Śluza 67,00 65,50 10,00 3,28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WSD Ost Magdeburg (Dyrekcja Wodno – Żeglugowa Wschód w  Magdeburgu);    * 
Podnośnia w budowie – planowany termin oddania do eksploatacji rok 2015 . 

 
Szczytowy odcinek drogi wodnej ma długość niespełna 50,0 km (49,29 km), jest usytuowany pomiędzy 
podnośnią Niderfinow a śluzą Lehnitz. Na tym odcinku występuje najwięcej elementów infrastruktury 
technicznej ograniczających parametry techniczne jednostek pływających: 

− mała szerokość zwierciadła wody – 33,8 m14, 
− głębokość tranzytowa  2,2 m, 
− prześwity pionowe pod mostami 4,2 m, 
− szerokość budowli wodnych (szerokość bram torowych, mostów). 

 
Podnośnia Niderfinow 
Podnośnia Niderfinow (wannowa), usytuowana na km 77,89 kanału Odra – Hawela została zbudowana w latach 
1927 – 193415. Na ówczesne czasy była to bardzo nowoczesna konstrukcja o parametrach przewyższających 
potrzeby korzystających z niej wówczas jednostek pływających żeglugi śródlądowej. Różnica poziomów 
pomiędzy dolnym a górnym odcinkiem kanału wyniosła aż 36 metrów. Wysokość całej konstrukcji sięga 60 

                                                 
14 Ibidem, s. 13-14. 
15 Ibidem, s. 15. 
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metrów, długość to 94 metry, a szerokość 27 metrów. O nowoczesności i innowacyjności zastosowanych 
rozwiązań technicznych oraz parametrów użytkowych podnośni świadczy fakt, że do dnia dzisiejszego jest 
wykorzystywana do transportu tysięcy obiektów pływających kanałem Odra – Hawela w ciągu roku, pomimo 
faktu bycia najstarszą czynną podnośnią znajdującą się na terenie Niemiec. 
Mimo to upływ czasu, wzrost wymogów oraz parametrów technicznych jednostek obecnie pływających po 
śródlądowych drogach wodnych skłonił administrację drogi wodnej do jej rozbudowy16 oraz podniesienia 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych budowli wodnych, obiektów infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej przebiegających zarówno pod, jak i nad kanałem.  
 
Kanał Odra-Szprewa 
Plan budowy kanału łączącego rzekę Sprewę z rzeką Odrą powstał na początku XIV wieku. Oprócz funkcji 
transportowej, kanał miał również wpłynąć na rozwój rzemiosła i przemysłu w landach Bohmen, Mahren i 
Schlesien. Jednak ze względu na wysokie koszty realizacji, zrezygnowano z budowy kanału. Do planów tych 
powracano kilkukrotnie, jednakże względy polityczne, techniczne lub ekonomiczne nie sprzyjały zrealizowaniu 
projektu. Dopiero dynamicznie rozwijający się przemysł i znaczny wzrost zapotrzebowania na węgiel przyczynił 
się do budowy kanału Odra–Sprewa. Kanał powstał w latach 1887 – 1891, kosztował 12,6 miliona marek 
niemieckich. Kanał bierze swój początek w dzielnicy Berlina – Spandau, gdzie łączy się z kanałem Odra–
Hawela, a kończy się wpadając do rzeki Odry  km 553,4 w pobliżu miejscowości Eisenhüttenstadt. Jak wynika  
z mapy drogi wodnej Odra – Sprewa, w jej skład wchodzi również około 12 kilometrowy odcinek rzeki 
Dhame17. Drogę wodną na jej początkowym – berlińskim odcinku przecinają liczne mosty i budowle 
hydrotechniczne, które ograniczają i limitują parametry jednostek pływających. Sytuację na tym odcinku rzeki 
Sprewy pogarszają zakola z małymi promieniami łuku oraz wąskie koryto ujęte w mury oporowe (tab. 7).   

 

Tabela 4.7. Odcinki składowe kanału Odra – Sprewa 
 Kilometraż odcinka Nazwa 
1 0,00 – 21,00 Sprewa skanalizowana 
2 21,00 - 32,80 Sprewa Treptopwer 
3 32,80 - 43,90 Dahme 
4 43,90 - 45,10 Jezioro Seddinsee 
5 45,10 – 69,00 Kanał Odra - Sprewa 
6 69,00 - 88,80 Sprewa Fürstenwaldzka 
7 88,80 - 130,15 Kanał Odra - Sprewa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów WSA Eberswalde. 

                                                 
16 Ibidem, s.16. 
17 Schlüter V., Der Oder – Spree Kanal, Berlin 2000, s. 30. 



Studium Wykonalności  
Rozdział 04 

Analiza popytu oraz analizy ruchowe 
 

 

104 
 

 

Tabela 4.8. Ograniczenia żeglugi wynikające z parametrów drogi wodnej zgodnie z kilometrażem 
kanału Odra – Sprewa 

km 
Drogi 

wodnej 

Ograniczenia wywołane parametrami drogi wodnej 
Statki Zestawy 

Zanurzenie [m] 
Długość [m] Szerokość [m] Długość [m] Szerokość [m] 

0,15 - 130,15 67,00 8,25 91,00 8,25 2,00 

0,00 - 6,61 86,00 9,60 
86,00 
125,00 

9,60 
9,00 

 

0,15 - 2,70 80,00 9,00 
91,00 
115,00 

9,00 
8,25 

 

2,70 - 6,34 80,00 9,00 
91,00 
100,00 

9,00 
8,25 

 

6,34 - 17,80 80,00 9,00 91,00 9,00 2,00 

17,80 - 20,70 80,00 9,00 
91,00 
100,00 

9,00 
8,25 

2,00 
2,00 

20,70 - 24,00 80,00 9,00 
91,00 
125,00 

9,00 
8,25 

2,00 
2,10 

24,00 - 44,00 80,00 9,00 
91,00 
156,00 

9,00 
8,25 

2,00 
2,10 

44,00 - 121,50   125,00 8,25 1,85 

121,50 - 127,50 
80,00 
82,00 

9,00 156,00 
8,25 
9,50 

2,00 
1,80 

127,50 - 130,15 
80,00 
91,00 

11,45 
19,00 

156,00 
8,25 
9,50 

2,00 
1,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Weska 2012 – Europaeischer Schifffahrt- und Hafenkalender”, Verein fuer europaeische 
Binnenschifffahrt und Wasserstrassen, Duisburg, 2012. 

 

Możliwość ingerencji oraz rozbudowy i poprawy parametrów drogi wodnej Odra – Sprewa, biegnącej przez 
ścisłe centrum stolicy Niemiec są bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe, a co za tym idzie praktycznie nie 
ma możliwości znacznej poprawy parametrów technicznych tego odcinka drogi wodnej. 
Na całej, liczącej niespełna 131 km długości drodze wodnej Odra–Sprewa możliwe jest uprawianie żeglugi przez 
statki transportowe o parametrach przedstawionych w tabeli 8. 
Jak wynika z powyższego opisu, głównymi elementami i miejscami limitującymi parametry eksploatacyjne 
drogi wodnej oprócz ograniczeń samego kanału są przede wszystkim parametry komór śluzowych oraz 
prześwity pod mostami18. 

4.2. Statystyka obecnego ruchu na obszarze  

4.2.1. Przewozy na Odrzańskiej Drodze Wodnej 

Odrzańska Droga Wodna jest najważniejszym szlakiem żeglugi śródlądowej w Polsce. Historycznie rzeka Odra 
odgrywała bardzo ważna rolę w systemie transportowym kraju. Do lat 80-tych XX wieku ta rzeką 
transportowano ładunki na duże odległości pomiędzy południem Polski a portami ujścia Odry. W dół rzeki 
przewożono głównie surowce węgiel i inne produkty przemysłu wydobywczego a w górę rzeki przewożono 
duże ilości rudy żelaza, nawozów i inne ładunki przeładowywane w portach morskich. Obecnie funkcja 
transportowa Odry ogranicza się tylko do przewozów na małe odległości w górnym i dolnym odcinku rzeki. 
Niskie stany wody na środkowym odcinku rzeki uniemożliwiają żeglugę trasową łączącą porty rzeczne 
południowo-zachodniej Polski z portami morskimi ujścia Odry. 
Najważniejszym z punktu widzenia transportowego odcinkiem rzeki jest odcinek od Portu Szczecin do ujścia 
kanału Odra-Havela, który łączy Odrzańską Drogę Wodną z systemem połączeń śródlądowych Europy 
zachodniej. Parametry tego odcinka rzeki pozwalają na regularną żeglugę w relacjach międzynarodowych. 
Przewozy żeglugą śródlądową w Polsce od lat 90-tych XX w. charakteryzują tendencją spadkową i obecnie 
stanowią margines przewozów ogółem. W latach 2000-2013 udział transportu śródlądowego w przewozach 

                                                 
18 Program Rozwoju Infrastruktury Transportu Wodnego Śródlądowego w Polsce, Opracowanie firmy Ecorys na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury Warszawa 2011, s. 23-24. 
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ładunków w Polsce zmniejszył się z 0,8% do 0,3%19. W wartościach nominalnych przewozy są zmienne, 
głównie z przyczyny zmiennych warunków nawigacyjnych związanych z poprawą lub pogorszeniem się stany 
wód. W latach 2010-2013 przewozy krajowe wzrosły z 1,5 mln ton do 2,2 mln ton z obniżeniem wielkości 
przewozów w 2012 r. wywołanym wyjątkowo niskim stanem wód. W analizowanym okresie zaobserwowano 
znaczne zmiany w wielkości pracy przewozowej, które były wynikiem zmian średniej odległości przewozu.  
W roku 2013 średnia odległość przewozu w krajowej żegludze śródlądowej wynosiła zaledwie 26km i 
zmniejszyła się aż o 54% w stosunku do roku poprzedniego (tab. 9). 
 

Tabela 4.9. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym w latach 2010-2013  

Lata 
Masa ładunkowa 

[tys. ton] 
Praca przewozowa 

[tys. tkm] 
Średnia odległość 
przewozu [km] 

2010 1547,6 70142,0 45 
2011 1879,2 105947,0 56 
2012 1643,9 92316,0 56 
2013 2229,0 56969,0 26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS. 

 

Przewozy międzynarodowe realizowane żeglugą śródlądową w latach 2010-2013 zmniejszyły się z 1,2 mln ton 
do 0,8 mln ton i towarzyszyło temu zmniejszenie się średniej odległości przewozu z 254 km do 207 km. Można 
zaobserwować brak zbilansowania pomiędzy eksportem i importem, w którym ten pierwszy kierunek miał stale 
utrzymującą się ok. pięciokrotną nadwyżkę (tab. 10). 

 

Tabela 4.10. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie międzynarodowym w latach 2010-
2013  

Lata 
Masa ładunkowa 

[tys. ton] 
Praca przewozowa 

[tys. tkm] 
Średnia odległość 
przewozu [km] 

Eksport/Import  
[% masy ład.] 

2010 1204,1 305687,0 254 83/17 
2011 1153,4 273060,0 237 84/16 
2012 819,4 189966,0 232 78/22 
2013 836,0 172964,6 207 84/16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS. 

 

Analizując przewozy na Odrzańskiej Drodze Wodnej w 2013 r można zaobserwować następujące tendencje 
statystyczne (tab. 11): 

− przewozy na Odrze biorąc pod uwagą przewiezioną masę ładunkową, stanowiły 75% wszystkich 
przewozów krajowych,  

− przewozy na Odrze biorąc pod uwagą przewiezioną masę ładunkową, stanowiły 90% wszystkich 
przewozów międzynarodowych,  

− przewozy krajowe na Odrze biorąc pod uwagą przewiezioną masę ładunkową, w 61% realizowane są 
pomiędzy portami województwa dolnośląskiego, a w 33% pomiędzy portami województwa 
zachodniopomorskiego, 

− przewozy międzynarodowe na Odrze biorąc pod uwagą przewiezioną masę ładunkową, w 99% 
realizowane są z porów województwa zachodniopomorskiego do portów niemieckich, belgijskich i 
holenderskich, 

− średnie odległości przewozu wahają się znacznie w zależności od relacji transportowej i przyjmują 
średnia ważona na poziomie 30 km w relacjach krajowych i 218 km w relacjach międzynarodowych. 

                                                 
19 Na podstawie danych GUS. 
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Tabela 4.11. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową wg. wybranych relacji transportowych w 2013r.  

Relacja transportowa  
(tam i z powrotem) 

Masa ładunkowa 
[tys. ton] 

Praca 
przewozowa 

[tys. tkm] 

Średnia 
odległość 

przewozu [km] 
dolnośląskie dolnośląskie 1011,4 11039,4 10,9 

opolskie opolskie 32,0 155,6 4,9 
opolskie śląskie 47,2 2121,8 45,0 
śląskie dolnośląskie 16,9 3180,0 188,2 

zachodniopomorskie zachodniopomorskie 555,5 33751,7 60,8 
relacje krajowe 1663,0 50248,5 30,2 

opolskie Europa Zachodnia 0,4 481,3 1203,3 
zachodniopomorskie Europa Zachodnia 742,9 163834,1 220,5 

lubuskie Europa Zachodnia 9,8 402,1 41,0 
relacje zagraniczne 753,1 164717,5 218,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS. 

 

W latach 2010-2013 można zaobserwować pozytywną tendencje w przewozach pasażerskich w Polsce, tj. wzrost 
ilości przewiezionych pasażerów z 0,88 mln do 1,00 mln. Przewozy mają charakter krótkich wycieczek na 
lokalnych akwenach na średnią odległość 12-15 km (tab. 12). Niestety dostępne dane statystyczne nie pozwalają 
na ustalenie jednoznaczne jaka cześć przewozów pasażerskich realizowana jest na Odrze. 
 

Tabela 4.12. Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową w latach 2010-2013  

Lata 
Ilość pasażerów 
[tys. pasażerów] 

Praca przewozowa 
[tys. pasażerokm] 

Średnia odległość 
przewozu [km] 

2010 879,1 13198,7 15 
2011 998,3 13951,0 14 
2012 1005,7 14439,7 14 
2013 1006,7 12417,7 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS. 

4.3. Plany i inwestycje  

4.3.1. Przebudowa zabudowy regulacyjnej na Odrze Granicznej 

Istniejąca zabudowa regulacyjna rzeki Odry jest niedostosowana do obecnych potrzeb transportowych. Brak 
odpowiednich nakładów finansowych na jej utrzymanie doprowadził do dekapitalizacji zabudowy 
hydrotechnicznej. Z roku na rok pogarszają się warunki żeglugi na Odrze a głębokości tranzytowe przy 
pogarszającym się stale stanie budowli regulacyjnych nie spełniają parametrów przypisanej klasy drogi wodnej.  
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Zdj ęcie 4.8 - przerwana ostroga w okolicach Słubic km 589 

Źródło: wykonanie własne 
 
W roku 2008 podpisany został zarówno przez stronę polską (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) jak i stronę 
niemiecką (Federalne Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Rozwoju Miast) dokument tezowy w którym 
określono zakres rzeczowy planowanych inwestycji na rzece Odrze. Dokument został uzgodnione z grupami 
ekspertów z obu krajów a jego głównymi punktami była ochrona przeciwpowodziowa oraz warunki przepływu i 
żeglugi. 
W dokumencie tym wskazane zostały miejsca limitujące głębokości, które muszą zostać zmodernizowane  
w pierwszej kolejności oraz pozostałe miejsca, które również należy przebudować w celu osiągnięcia 
założonego celu. Zagrożenie spowodowane małymi głębokościami pojawia się głównie przy powodziach 
zatorowych podczas prowadzenia akcji lodołamania. Do bezpiecznego przeprowadzenia akcji niezbędnym 
minimum jest głębokość tranzytowa na poziomie 1,8 m, gdyż lodołamacze czołowe mają zanurzenie 1,6 m i 
muszą mieć minimum 20 cm zapasu aby swobodnie pracować w lodach.  
W roku 2014 dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji cieku Odry granicznej”, wypracowany wspólnie 
przez ekspertów polskich i niemieckich został uzgodniony przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą. Warunki 
wyjściowe dla opracowanej aktualizacji to: 

− Określony cel głębokościowy, na podstawie dokumentu tezowego; 
− Nowa koncepcja regulacji zorientowana być powinna na istniejącą zabudowę regulacyjną (ostrogi, 

tamy podłużne, opaski brzegowe); 
− Możliwy obszar przedsięwzięć jest ograniczony do istniejącego koryta wody średniej; 
− Docelowe projektowe wysokości budowli winny być zorientowane na aktualne stany wody; 
− Zapewniona być musi neutralność na przepływie wielkiej wody, tzn. szczyt fali miarodajnej wielkiej 

wody odniesione do obwałowania nie może być w znaczący sposób podwyższony poprzez planowane 
przedsięwzięcia. 

W powyższych warunkach wyjściowych opracowana została nowa koncepcja regulacji rzeki Odry Granicznej 
przez Federalny Instytut Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW) przy współudziale polsko-niemieckiej 
Grupy Projektowej (rys. 3).  
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Rysunek 4.3 - Modelowanie rzeki w laboratorium w Karlsruhe 

Źródło: Federalny Instytut Budownictwa Wodnego (BAW), Aktualizacja koncepcji regulacji cieku Odry Granicznej, opracowanie skrócone 
do orzeczenia, maj 2014 – opublikowane na stronie RZGW Szczecin (11.07.2015) 

 

W związku z powyższym podpisana 27 kwietnia 2015 r. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-
niemieckiego reguluje sprawy dotyczące m.in. likwidowania priorytetowych miejsc limitujących głębokości 
tranzytowe przy obu brzegach Odry granicznej (rys. 4), poprawy regulacji rzeki według uzgodnionej koncepcji 
regulacji rzeki w celu osiągnięcia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania toru wodnego na 
jeziorze Dąbie w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry oraz stworzenia warunków dla 
żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem w Schwedt a Morzem Bałtyckim20. 
 

                                                 
20 http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/podpisano-polsko-niemiecka-umowe-o-odrze-granicznej (opublikowane: 28.04.2015r.) 
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Rysunek 4.4 - Mapa priorytetowych miejsc limitujących na granicznym odcinku rzeki Odry 

Źródło: strona RZGW Szczecin / zamówienia publiczne. Załącznik przetargowy do: „Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania 
pn.: „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze Granicznej” w ramach projektu „Remont i modernizacja zabudowy 

regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania - prace przygotowawcze” (11.07.2015 r.) 
 

W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne w miejscach najbardziej 
limitujących głębokości wody dla pracy lodołamaczy, tzw. priorytetowe miejsca limitujące. Integralną częścią 
umowy jest spis koniecznych projektów pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej głębokości wody, ze 
wskazaniem, kto i kiedy ma je zrealizować. W umowie mówi się również o budowie miejsc postojowych dla 
lodołamaczy oraz podniesieniu mostów niespełniających parametrów klasy IV (prześwit 5,25 m od stanu wody 
WWŻ). 
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4.3.2. Ukończenie budowy stopnia wodnego Malczyce 

Ostatnim funkcjonującym stopniem wodnym na rzece Odrze jest Brzeg Dolny zlokalizowany w km 281,6, 
wybudowany w 1957 roku. Brak kojonego elementu kaskady powoduje degradację dna i tworzenie się odsypisk 
w nurcie rzeki poniżej stopnia.  Skutkiem erozji jest również obniżenie zwierciadła wody w rzece o około 2,5 m, 
znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie o szerokości 
ponad 1 km. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało również zwężenie szlaku żeglugowego. Niezbędnym 
elementem poprawiającym sytuację poniżej Brzegu Dolnego jest kolejny stopień w Malczycach (km 300,1), 
którego budowę rozpoczęto w 1997 roku (rys. 5 i rys. 6). Ze strony Rządu brak jasnych i klarownych deklaracji 
odnośnie zakończenia inwestycji. Eksperci szacują, iż budowa zakończy się pod koniec 2017 r., lub na początku 
2018r. 
 

 
Rysunek 4.5 - Rozmieszczenie stopni wodnych na Odrze 

Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl/ (11.07.2015) 

 
Rysunek 4.6 - Widok na stopień Malczyce z loty ptaka 

Źródło: www.dolny-slask.org.pl, autor: Marcin Załucki (11.07.2015) 
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Po uruchomieniu stopnia wodnego Malczyce dla zachowania stabilności rzeki należy wybudować jeszcze co 
najmniej dwa stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie. Budowa tych obiektów zapewni odpowiednie i opłacalne 
warunki do uprawiania żeglugi na Odrze. 

4.3.3. Inwestycje po stronie Niemieckiej 

Prace modernizacyjne na niemieckim odcinku drogi wodnej Szczecin-Berlin wynikają z Niemieckiego Planu 
Rozbudowy Federalnych Dróg Transportowych z 1992 roku, który przewidywał rozbudowę drogi wodnej Odra-
Hawela do granicy z Polską. Modernizacja 135-kilometrowego odcinka przeprowadzona miała być zgodnie ze 
standardami zachodnioeuropejskimi tak, by parametry odpowiadały klasie Va drogi wodnej. Inwestycje 
przewidziane w Planie to: 

− rozbudowa kanału do głębokości 3,0 m, dla barek motorowych o dł. Do 110 m, szerokości 
maksymalnej 11,40 m i zanurzenia z załadunkiem 2,2 m oraz dla zestawów pchanych o długości do 
135 m. 

− budowa nowej podnośni w Niederfinow, 
− modernizacja śluzy Lehnitz I, 
− przebudowa wszystkich limitujących mostów poprzez podniesienie ich prześwitów pionowych do 

wysokości 5,25, 
− poprawa stateczności obwałowania kanału21. 
Realizacja Federalnego Planu ma miejsce na Podnośni Niederfinow, gdzie aktualnie prowadzone są prace 

modernizacyjne i wznoszona jest nowa podnośnia (rys. 7). Kierunek zmian wyznaczyły obok oczywistych - 
takich jak potrzeby rynku transportowego czy wzrost wielkości i nośności statków, następujące czynniki22: 

− ulegający stałemu pogorszeniu stan techniczny kanału, 
− dekapitalizacja budowli hydrotechnicznych, 
− limitujące parametry mostów drogowych i wiaduktów kolejowych. 
 

 
Rysunek 4.7 - Widok na starą i nową podnośnię Niederfinow 

Źródło: http://www.schiffbilder.de autor: Matthias Manske, stan budowy na dzień 21.06.2015 
 

                                                 
21 Woś K., Rozwój powiązań transportowych portów ujścia Odry poprzez modernizację drogi wodnej Szczecin-Berlin, w: Zeszyty Naukowe 
nr 657, uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich, red. Grzybowski M., Pluciński M., Szczecin 2011, s. 347-348. 
22 Das Schiffshebewerk Niderfinow, Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde, Eberswalde 2005, s.8. 
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Proces modernizacji rozpoczęto od systematycznej wymiany starych konstrukcji mostów i wiaduktów, których 
prześwity pionowe i poziome limitowały parametry drogi wodnej na nowoczesne konstrukcje spełniające 
wymogi planowanej klasy Vb drogi wodnej23. Następnym etapem po zakończeniu przebudowy infrastruktury 
mostowej była przebudowa koryta kanału polegająca na jego poszerzeniu i pogłębieniu. Czynnikiem mającym 
pierwszorzędne znaczenie było pogodzenie prac modernizacyjnych i budowlanych z normalnym transportowym 
funkcjonowaniem kanału. Wyzwaniem dla projektantów i konstruktorów była przebudowa przejść technicznych 
oraz przepustów wodnych biegnących pod kanałem. Ekstremalnym wyzwaniem była przebudowa skrzyżowania 
kanału Odra – Hawela z biegnącą pod nią linią kolejową Berlin – Stralsund (Berlin – Szczecin) odcinek G1. 
Przedsięwzięcie to wymagało zagłębienia poziomu nowej linii kolejowej w stosunku do starej o około 2,5 m, 
aby umożliwi ć powstanie przejścia kanałowego o parametrach takich, jakie będzie posiadał zmodernizowany 
kanał. 
Bardzo ważnym elementem infrastruktury hydrotechnicznej, pod budowę którego kamień węgielny wmurowano 
23 marca 2009 roku jest budowa nowej podnośni w Niderfinow. Pierwotnie zaplanowany termin oddania jej do 
użytku – październik 2013 nie został dotrzymany. Obecnie trwają bardzo intensywne prace budowlano-
konstrukcyjne, zarówno samej podnośni, awanportów oraz infrastruktury technicznej związanej z miejscami 
postojowymi dla jednostek pływających oczekujących na śluzowanie. Postępy w pracach budowlanych ilustrują 
poniższe zdjęcia. 

 

Tabela 4.13. Dane techniczne – stara i nowa podnośnia – porównanie 
Dane techniczne Stara podnośnia Nowa podnośnia 

Wymiary 
Wysokość (nad terenem) 52,00 m 54,55 m 

Długość 94,00 m 133,00 m 
Szerokość 27,00 m 46,40 m 

Głębokość (wanna koryta) 8,00 m 11,00 m 
Materiał konstrukcyjny (z mostem kanałowym) 

Stal 18 000 ton 8 900 ton 
Beton i żelbeton 72 000 m3 65 000 m3 

Wymiary użytkowe koryta 
Długość 82,50 m 115,00 m 

Szerokość 11,94 m 12,50 m 
Dopuszczalna szerokość jednostki 9,50 m 11,45 m 

Wysokość przejazdowa 4,10 m 5,25 m 
Głębokość wody 2,50 m 4,00 m 

Maksymalne zanurzenie statków 2,00 m 2,80 m 
Źródło: wykonanie własne 

 
Porównując parametry istniejącej i nowobudowanej podnośni mamy zarówno odniesienie do postępu 
technicznego, jaki się dokonał w przeciągu ostatnich 80 lat, jak również do rozwiązaniach technicznych 
zastosowanych podczas budowy starej podnośni, które wyprzedziły swoją epokę i wyposażone w nowe środki 
techniczne zostały wykorzystane podczas budowy nowej podnośni. Zarówno stara, jak i nowa podnośnia 
Niderfinow będą działały na tej samej zasadzie, jednakże parametry techniczne budowanej podnośni pozwolą na 
pływanie kanałem Odra – Hawela barek motorowych o długości 110,0 m, szerokości 11,45 m i maksymalnym 
zanurzeniu 2,20 / 2,50 m (tab. 10). 
Aktualnie planowanym terminem oddania do eksploatacji nowo budowanej podnośni jest połowa roku 2018. 
Jednocześnie trwają prace związane z przebudową dwóch ostatnich mostów limitujących parametry kanału Odra 
– Hawela: 

− most drogowy km 70,25, 
− most drogowy km 75,39. 

Po zakończeniu ich przebudowy wszystkie obiekty mostowe, wiadukty oraz inne budowle hydrotechniczne będą 
miały prześwit minimalny nie mniejszy niż 5,25 m, co będzie odpowiadało klasie Vb i pozwoli na transport 
kontenerów w dwóch warstwach. 
Część odcinka kanału pomiędzy km 69,95 a km 71,80 przebiega po sztucznie usypanej grobli i w tym miejscu 
jego konstrukcja jest najsłabsza. Stan techniczny zarówno kanału, jak i grobli jest bardzo zły, co doprowadziło  
w roku 2012 do wprowadzenia znacznych ograniczeń dotyczących wielkości, zanurzenia oraz szybkości 
poruszających się tą drogą wodną jednostek. W latach 2012 – 2013 prowadzono prace mające na celu poprawę 

                                                 
23 Ibidem, s. 349. 
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stanu technicznego kanału poprzez jego wzmocnienie i uszczelnienie. W poprzednich latach przeprowadzono 
wzmocnienie i uszczelnienie konstrukcji grobli polegające na zabiciu ścianek szczelnych z grodzic po obu jej 
stronach. 
Odcinek ten jest punktem newralgicznym dalszej rozbudowy kanału, jego specyfika powoduje rozterki 
fachowców nad wyborem pomiędzy mostem kanałowy a nową groblą. Rozstrzygnięcie tej kwestii i 
przebudowanie tego odcinka kanału usunie ostatnie jego miejsce limitujące parametry jednostek pływających. 
Umożliwi to ekonomiczną eksploatację na kanale Odra - Hawela jednostek pływających o parametrach Europa 
klas. 
Równolegle z budową nowej podnośni w Niederfinow, planowane jest ukończenie modernizacji mostów,  
w pierwszym etapie z obecnych 4,0 do 4,5 m na całej trasie Szczecin-Berlin. Dzięki temu na tym odcinku do 
eksploatacji dostępne będą także barki motorowe transportujące kontenery w ilości 104 TEU. Jest to istotna 
różnica, gdyż dotąd transportować można było tylko 27 TEU24. 
Na niemieckim odcinku drogi wodnej Szczecin-Berlin w ostatnich latach przeprowadzono także przebudowę 
oraz modernizację komory północnej śluzy Wernsdorf. Trwa modernizacja komory północnej śluzy Kersdorf. 
Wybudowano też nową śluzę Charlottenburg o parametrach Europa klas. Wszystkie te działania wyeliminować 
mają miejsca limitujące i umożliwi ć przejście jednostkom o wyższych parametrach. 
Modernizacji i rozbudowie poddany został także dolny odcinek kanału Hohensaaten – Friedrichsthaler 
Wasserstrase. Z 43 km długości kanału, przebudowie poddany według podpisanego w kwietniu 2008 roku 
polsko – niemieckiego dokumentu roboczego około 10-kilometrowy odcinek od portu Schwedt do ujścia kanału 
do Odry Zachodniej. Zgodnie z tym planem przebudowa miała polegać na pogłębieniu kanału z 3m do 4,5 m 
oraz poszerzeniu kanału z obecnych 25–30 m do planowanej szerokości 55 m. Modernizacja ta wiąże się jednak 
z poważną ingerencją w obszar Natura 2000, wymagałoby to zniszczenia około 3,5 ha zalewowych terenów 
podmokłych w Parku Narodowym oraz dalszych 20 ha cennych terenów podmokłych w sąsiednim rezerwacie 
przyrody. Celem tej modernizacji jest umożliwienie statkom rzeczno–morskim maksymalnie załadowanym 
zawijanie do portu w Schwedt. 

4.4. Wzrost ruchu i popytu w odniesieniu do statyst yki i planów rozbudowy  

4.4.1. Uwarunkowania polityki transportowej i rynkowe 

Z roku na rok popyt na usługi transportowe rośnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Główne kierunki 
polityki transportowej krajów Wspólnoty zawarte zostały w Białej Księdze, wydanej na podstawie „Strategii 
Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Jednym z ważniejszych celów polityki transportowej 
UE jest zwiększenie konkurencyjności żeglugi śródlądowej, kolei i publicznego transportu pasażerskiego  
w stosunku do transportu drogowego. Komisja Europejska zważając na ekologiczne aspekty żeglugi śródlądowej 
wspiera działania krajów, które zwiększają przewozy właśnie tą gałęzią transportu. 
Kolejnym ważnym punktem polityki transportowej Unii Europejskiej jest standaryzacja sieci transportowych. 
Standaryzacja polega na tworzeniu m.in. sieci dróg wodnych spełniających wyznaczone normy. Jednym z takich 
standardów jest wprowadzony podział dróg wodnych na drogi międzynarodowe i o znaczeniu lokalnym. Dla 
dróg o znaczeniu międzynarodowym ustalono, iż minimalna klasa takiej drogi wodnej to IV klasa 
Do europejskiej sieci dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym wpisane są również drogi wodne na 
terytorium Polski. Szlaki te opisane są w „Niebieskiej Księdze” wydanej w 1998 r., na podstawie Porozumienia 
AGN (eng. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) i obejmują m.in. drogę 
wodną E-30, E-40 i E-70.  Polska jako jeden z niewielu krajów członkowskich w dalszym ciągu nie ratyfikowała 
Umowy AGN. Podpisanie umowy wiązało by się z obowiązkiem dostosowania w/w dróg wodnych do co 
najmniej IV klasy drogi wodnej. 
Żegluga śródlądowa jest elementem europejskiego systemu transportu zajmującym w systemach transportowych 
poszczególnych państw różne miejsce. Europejska czołówka państw znakomicie wykorzystuje posiadane zasoby 
wodne nadające się dla żeglugi śródlądowej. W takich państwach jak Holandia, Niemcy, Francja, Belgia czy 
państwa naddunajskie praca przewozowa liczona jest w miliardach tonokilometrów, a udział transportu 
śródlądowego w ogólnych przewozach sięga kilkunastu procent. Listę powyższych państw uzupełniają: 
Luksemburg, Austria, Węgry i Słowacja, gdzie roczne przewozy ładunków osiągają poziom 10 mln ton25 (tab. 
14).  

 

                                                 
24 Woś K., Rozwój powiązań transportowych portów ujścia Odry (..), op.cit, s. 350. 
25 Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie, WKŁ, Warszawa 182 za Grochowski K., Analiza ekonomiczna w transporcie, 
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 78. 
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Tabela 4.14. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w wybranych państwach Unii Europejskiej w 
roku 2010 

Państwa Przewozy 
[tys. ton] 

Praca przewozowa  
[mln tkm] 

Udział w pracy przewozowej 
[%] 

Belgia 142 275  9 251 18,0 

Bułgaria 18 372 4 311 21,2 

Niemcy 239 608 55 027 12,9 

Francja 72 747 9 029 4,3 

Holandia 304 066 46 278 33,0 
Rumunia 32 088 11 409 27,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (7.07.2014) 
 

Dane Eurostatu wskazują również na to, że większość przewozów w żegludze śródlądowej jest realizowanych  
w ramach handlu zagranicznego.  

77,60%

22,40%

przewozy międzynarodowe

przewozy wewnątrzkrajowe

 
Rysunek 4. 8 - Udział przewozów międzynarodowych i wewnątrznarodowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ 
Freight_transport_statistics#Inland_waterways, (7.07.2014 r.) 

 

Przewozy międzynarodowe stanowią aż 77,6 % ogółu przewozów. To wskazuje jak istotnym warunkiem 
rozwoju transportu śródlądowych ładunków jest tworzenie międzynarodowych powiązań żeglugowych 
i unifikacja rozwiązań technicznych i prawnych na poziomie europejskim26 (rys. 8).  
Wg danych Eurostatu w 2011 roku udział żeglugi śródlądowej w pracy przewozowej (liczonej dla transportu 
drogowego, kolejowego i śródlądowego) wynosił w całej Unii Europejskiej 6,5 % – 140 707 mln 
tonokilometrów przy przewozie łącznie prawie 475 mln ton ładunków. Największy udział w przewozach 
żeglugą śródlądową stanowi ruda żelaza, następnie koks i produkty ropy naftowej. Rodzaj ładunków 
przewożonych barkami w 2011 roku prezentuje tabela 15. 

 

Tabela 4.15. Struktura przewozów w żegludze śródlądowej w Unii Europejskiej w roku 2011 

Grupy ładunkowe 
Udział w 
ogólnych 

przewozach [%] 
Główne ładunki 

ruda żelaza 22,9 ruda żelaza i inne rudy metali 
węgiel i ropa naftowa 9,1 węgiel energetyczny i koksujący, surowa ropa naftowa 

koks i produkty ropy naftowej 14,1 koks, olej napędowy, olej opałowy, benzyny, gaz 

produkty rolne 10,9 
zboża, pasze, rzepak, oleje roślinne, wino, przetworzone 

towary spożywcze, mięso, zwierzęta żywe 
Wyroby przemysłu 

chemicznego, paliwo nuklearne 10,7 
Chemikalia, nawozy sztuczne, plastiki i inne towary przemysłu 

chemicznego, paliwo nuklearne 

inne 32,3 
wyroby hutnicze, pojazdy, ładunki ciężkie i przestrzenne, 
śmieci, różne ładunki drobnicowe, masowe suche i płynne 

przewożone w kontenerach wielkich (large conteiner), 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  (7.07.2014) 

                                                 
26 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Freight_transport_statistics#Inland_waterways, (7.07.2014 r.). 
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Zróżnicowanie pod względem udziału żeglugi śródlądowej w poszczególnych państwach widać choćby na 
przykładzie analizy danych dotyczących portów. W tych największych zastosowanie transportu drogą 
śródlądową sięga nawet 79% (rys. 9 i rys. 10). 

 

 
Rysunek 4.9 - Udział  w obsłudze portów morskich % 

Źródło: Wojewódzka–Król K.: Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Założenia do strategii na lata 2007-2013. s.35. 
 

 
Rysunek 4.10 - Udział gałęzi transportu w obsłudze portów kontenerowych 

Źródło: Wojewódzka–Król K.: Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Założenia do strategii na lata 2007-2013. s.36. 
 
W porównaniu do krajów europejskich, w Polsce niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglownych w Polsce, 
zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów 
żeglugowych (wymiary śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokość mostów)27 wpływa na specyfikę żeglugi 
śródlądowej i powoduje, że w żegluga śródlądowa odgrywa marginalną rolę w polskim systemie 
transportowym28. 

                                                 
27 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2013, s. 56. 
28 Wojewódzka–Król K., Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Założenia do strategii na lata 2007-2013, s.36. 
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4.4.2. Założenia do prognozy przewozów 

Wyznaczenie prognozy przewozów ładunków i pasażerów żeglugą śródlądową w Polsce jest niezwykle trudne. 
Brak stabilnych trendów rozwojowych i niepewność, co do planowanych działań inwestycyjnych, stanowią 
zasadniczą przeszkodę. Dochowując jak największej staranności w analizie dotychczasowych danych 
statycznych, dostępnych danych rynkowych oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i ich skutków, 
sporządzono poniższą prognozę na potrzebę Studium Wykonalności dla projektu pełnego wdrożenia systemu 
RIS na Dolnej Odrze. 
Założenia dla prognozy przewozów na rzece Odrze obejmują: 

− prognoza obejmuje lata 2015-2040 z dodatkowym rokiem 2014, dla którego nie ma jeszcze dostępnych 
pełnych danych statystycznych, 

− prognoza odnosi się do dolnego odcinak rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Jeziora 
Dąbie (km 741,6), 

− prognoza obejmuje tylko przewozy i pracę przewozową na wodach polskich, tzn. do analizy 
wydzielono z tras pokonywanych w relacjach międzynarodowych tylko odcinki pokonywane po 
wodach polskich, 

− prognozowane dane statystyczne dotyczą przewożonej masy ładunkowej [tony], ilości przewożonych 
pasażerów [pas], pracy przewozowej [tkm, pkm] i średniej odległości przewozu [km], 

− prognoza uwzględnia wariant bazowy, tj. bez wdrożenia RIS i realizacji żadnej z planowanych dużych 
inwestycji infrastrukturalnych – należy traktować ten wariant jak przedłużenie trendu rozwojowego  
z lat 2008-2013. 

− prognoza uwzględnia wpływ na przewozy najważniejszych planowanych inwestycji w zakresie 
infrastruktury dróg wodnych mających bezpośredni związek z analizowanym odcinkiem rzeki: 
program dla Odry 2006 (uwzględniony w prognozie wykonanej na potrzebę SW dla wdrożenia 
systemu RIS w 2012r.), program inwestycyjny dla Odry Granicznej (na podstawie umowy polsko-
niemieckiej z 2015r.), budowa nowej podnośni w Niderfinow oraz pogłębienie toru wodnego Szczecin-
Świnoujście do 12,5m. 

 
Szczegółowe założenia odnośnie metodyki wyliczeń prognozowanych danych obejmują: 

1) W wariancie bazowym prognoza dla przewozów krajowych i międzynarodowych ładunków przyjmuje: 
− wartości przewożonej masy ładunkowej i pracy przewozowej są suma przewozów krajowych i 

międzynarodowych dla analizowanego odcinak rzeki; 
− wartości dla 2014r. średnią arytmetyczną dla lat 2008-2013 z braku wiarygodnego trendu 

statystycznego dla tego okresu - otrzymany wynik jest zbliżony do pierwszych wstępnych danych 
statystycznych, w których odnotowano wzrost przewiezionej masy ładunkowej o 51% i wzrost pracy 
przewozowej o 1,5% w stosunku do 201329; 

− jako szacunkowy udział przewozów pasażerskich na analizowanym odcinku rzeki Odry w stosunku do 
przewozów pasażerskich ogółem przyjęto 20%; 

− wartości dla lat 2015-2040 są stałe gdyż nie ma podstaw do wyznaczenia żadnego długofalowego 
trendu a najbardziej realne jest zachowanie obecnego „status quo” na rynku przewozów. 

2) W wariancie „Prognoza dla RIS 2015” który uwzględnia wpływ wszystkich planowanych inwestycji 
przyjęto: 

− impuls inwestycyjny będący skutkiem realizacji „Programu dla Odry 2006”, który został już wcześniej 
uwzględniony w prognozie wykonanej na potrzebę SW dla wdrożenia systemu RIS w 2012r. – ze 
względu na kolejne opóźnienie w realizacji tego projektu impuls rozłożono na lata 2017-2031, tj.  
z przesunięciem o 2 lata w stosunku do SW z 2012r.30; 

− impuls inwestycyjny będący skutkiem realizacji programu inwestycyjnego dla Odry Granicznej 
uzgodnionego w umowie polsko-niemieckiej z 2015r.31 – impuls będzie oddziaływał najsilniej od 2017 

                                                 
29 Przewozy ładunków i pasażerów w 2014 r., GUS Warszawa, 15.05.2015. 
30 Przesunięcie jest przede wszystkim wynikiem braku możliwości ukończenia stopnia wodnego w Malczycach który jest najważniejszym 
zadaniem inwestycyjnym „Programu dla Odry 2006” przed 2017r. 
31 27 kwietnia 2015 r. zawarto Umowę między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej 
poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego, reguluje sprawy dotyczące m.in. likwidowania priorytetowych 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe, poprawy regulacji rzeki w celu osiągnięcia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, 
dostosowania toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry oraz stworzenia warunków 
dla żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem w Schwedt a Morzem Bałtyckim. Wstępny harmonogram zakłada, że usunięcie 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe w rejonach Reitwein, Słubic, Kostrzyna, Gozdowic-Rudnic oraz Rudnicy-Osinowa Dolnego 
rozpocznie się w tym roku i potrwa do 2018 r. Bagrowanie jeziora Dąbie ma być realizowane w latach 2014-17, a usunięcie pozostałych 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe ma się odbywać w latach 2019-28 [Źródło: www.kzgw.gov.pl] 
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do 2024 z przedłużeniem w postaci stałego trendu wzrostowego do 2040 wynoszącego 0,5%, będącego 
wynikiem równomiernego rozwoju obszaru europejskiego Wschód-Zachód (rys. 11 i 12); 

− impuls inwestycyjny będący skutkiem oddania do użytku nowej podnośni w Niderfinow (nie wcześniej 
niż pod koniec 2018 r.) - impuls będzie oddziaływał od 2019 do 2022 z przedłużeniem do 2030r.,  
a jego wielkość jest podyktowana prawie podwojeniem możliwości przewozowych nowej podnośni do 
4,4 t/rok i planami rozwojowymi portów żeglugi śródlądowej w aglomeracji berlińskiej do 2030 r32; 

− impuls inwestycyjny będący skutkiem pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m, 
który będzie miał wpływ na obroty przeładunkowe portów ujścia Odry – zakład się stopniowy wzrost 
przeładunków do ok. 3,7 mln ton od momentu ukończenia inwestycji, tj. w 2021r.33, oraz zakłada się że 
5-10% obrotów portowych będzie dalej przewożonych żegluga śródlądową34. 
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Rysunek 4.11 – Prognoza rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie 
Źródło: Quispel M., Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union, prezentacja projektu via 

donau, 2013. 
 

                                                 
32 Zgodnie z informacjami z Urzędu Wodno-Żeglugowego w Eberswalde z 2015 r. 
33 Na podstawie informacji z Urzędu Morskiego w szczecinie [Kubowska E., Szczecińskie 12,5 m, Kurier Szczeciński 19.01.2015]. 
34 Na podstawie: Efektywność inwestycji i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra, 
port.szczecin.pl (7.07.2015). 
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Rysunek 4.12 – Podział na obszary rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie 

Źródło: Guidebook for Enhancing Resilience of European Inland Waterway Transport in Extreme Weather Events, via donau – 
Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Vienna, Austria, 20-14. 

4.5. Zapotrzebowanie na rezultaty projektu  

Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji 
rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie określa kilka najważniejszych rezultatów 
wdrożenia systemu RIS: 

− poprawienie bezpieczeństwa i wydajności transportu śródlądowego, 
− zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne na śródlądowych drogach wodnych, 
− promocja żeglugi śródlądowej, turystyki i rekreacji wodnej. 
− doprowadzenie do zharmonizowanego, otwartego i interoperacyjnego dostępu do informacji. 

W efekcie wprowadzenia systemu RIS powinna nastąpić integracja i wykorzystanie informacji płynących ze 
wszystkich czujników i urządzeń instalowanych na jednostce pływającej oraz dodatkowo pozyskiwanie 
informacji z zewnątrz. Zważając na obowiązki jakie wynikają z przepisów żeglugowych stawiane dla 
kierownika statku oraz konieczności zapoznania się z aktualną sytuacją hydrometeorologiczną oraz locją danego 
akwenu przed rozpoczęciem podróży, system RIS ułatwia dostęp do informacji oraz przyśpiesza proces 
decyzyjny na równym poziomie dla kapitanów żeglugi profesjonalnej i turystyczno – sportowo - rekreacyjnej. 
Wdrożenie systemu RIS oznacza dostarczanie szeroko pojętych informacji żeglugowych na nowym, wyższym 
poziomie. Powstanie systemu transmisji danych zgodnych ze standardami określonymi w wytycznych Unii 
Europejskiej oznacza wymianę informacji w postaci zrozumiałej dla wszystkich użytkowników. Informacja 
kodowana jest w uniwersalnym, międzynarodowym języku zrozumiałym dla wszystkich systemów RIS lub 
innych systemów współpracujących z RIS. W związku z tym możliwa jest automatyzacja wymiany danych oraz 
zwiększenie grupy odbiorców. Pozwala to spełnić wymagania Unii Europejskiej w sprawie harmonizacji i 
interoperacyjności usług, m.in. stawiane przez Dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). 
Powstanie nowej lub dostosowanie obecnej infrastruktury informacyjnej, hydrometeorologicznej, a także  
w mniejszym zakresie infrastruktury budowlanej do standardów europejskich usprawni dostęp do 
najważniejszych informacji dla użytkownika drogi wodnej w sposób zharmonizowany. Pełne wykorzystanie 
usług RIS będzie możliwe pod warunkiem, że statek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt i 
oprogramowanie, które umożliwi odczyt ustandaryzowanych informacji. Technologie takie jak automatyczny 
system identyfikacji (AIS) czy elektroniczna mapa nawigacyjna i system informacyjny (ECDIS) są opracowane 
na podstawie rozwiązań stosowanych na wodach morskich i są z nimi kompatybilne. 
Należy jednak podkreślić, że doświadczenia innych państw wskazują na potrzebę umożliwienia dostępu do 
wielu z informacji poprzez aplikacje internetowe. Zastosowanie rozwiązań dostępu do danych z poziomu 
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przeglądarki internetowej znacznie poszerza grupę odbiorców przede wszystkim o statki sportowe, turystyczne i 
rekreacyjne. 
Wdrożenie systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Odry Granicznej między Ratzdorfem a Ognicą 
bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej względem innych 
gałęzi transportu. Najważniejszym aspektem systemu jest łatwy i powszechny dostęp do wszystkich niezbędnych 
informacji dla użytkownika drogi wodnej.  
System umożliwi prosty dostęp do danych związanych z sytuacją nawigacyjną, hydrologiczną i 
meteorologiczną, co ułatwi armatorowi lub kapitanowi lepiej przygotować się do rejsu. Ponadto będzie on mógł 
na bieżąco śledzić zmianę sytuacji na drodze wodnej. Planowanie podróży będzie mogło być oparte o aktualne 
informacje atmosferyczne i aktualne stany wody (prześwity pionowe pod mostami). Dzięki bieżącej wymianie 
informacji pomiędzy systemem wspomagającym żeglugę śródlądową a użytkownikami drogi wodnej znana 
będzie aktualna pozycja statków na rzece oraz udostępniana będzie informacja na temat wszelkich ograniczeń 
mogących negatywnie wpłynąć na jakość żeglugi śródlądowej. 
Dostęp do informacji związanej z ruchem statku i dostępnością miejsc przeładunkowych umożliwi poprawę 
współpracy pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw w tym m.in. pomiędzy armatorami, spedytorami i zarządcami 
portów. 
Dla jednostek turystycznych ważnym elementem systemu będą mapy, które są jednym z podstawowych narzędzi 
nawigacyjnych dla osób kierujących jednostką pływającą. Na mapach dróg wodnych znajdują się informacje 
porównywalne do atlasów samochodowych, bez których żaden rozsądny kierowca nie wybierze się w dłuższą 
drogę. Dzięki mapie użytkownik drogi wodnej zapoznaje się z oznakowaniem, występowaniem miejsc 
niebezpiecznych i limitujących dany odcinek rzeki oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi postoju, 
noclegu oraz szczegółów związanych z m.in. możliwością skonsumowania posiłku, skorzystania z natrysku czy 
stacji paliw.  
Mapa jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do nawigacji i aby była czytelna powinna dostarczać 
minimalnie informacje o oznakowaniu nawigacyjnym, przeszkodach czy przemiałach i linii brzegowej. 
Należy podkreślić, iż rzeka Odra na odcinku granicznym jest trudnym akwenem dla użytkowników, którzy 
poruszają się jednostkami w celach turystycznych. Silny nurt oraz duża ilość budowli hydrotechnicznych, które 
przy wyższych stanach wody nie są widoczne ponad powierzchnią. System RIS pozwoli zwiększyć 
bezpieczeństwo dla amatorów dzięki dostępności informacji o zagrożeniach oraz stanach wody i aktualnych 
bieżących głębokościach tranzytowych.  
Monitoring z wykorzystaniem radarów oraz kamer przemysłowych może być wykorzystywany w celu 
rozpatrywani spraw wypadkowych lub skarg. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo oraz konkurencyjność 
usług oferowanych przez armatorów. System powinien umożliwi ć określenie godziny przejścia danej jednostki 
przez punkty kontrolne usytuowane wzdłuż terenu objętego systemem RIS.  
Kontrola ruchu jednostek podwyższonego ryzyka oraz ciągła obserwacja akwenu wpływa pozytywnie na 
ochronę środowiska. Podczas wypadków, w których istnieje ryzyko skażenia środowiska (rozlewy olejowe, 
paliwowe czy innych substancji ropopochodnych) najważniejsza jest szybka reakcja na zaistniałą sytuację, 
rozmieszczenie sił i środków do zwalczania skutków takich katastrof oraz ciągły monitoring terenu skażenia.  
W chwili obecnej służby mają przećwiczone tylko niektóre scenariusze związane z wypadkami na rzece i 
brakuje im ścisłych procedur współpracy przy różnego rodzaju zdarzeniach. W związku z powyższym 
należałoby włączyć służby zarządzania kryzysowego czy to gminnego czy powiatowego do służb ściśle 
współpracujących z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i systemem RIS.  
Obserwacja anomalii na rzece przyczyni się również do wzmocnienia współpracy między UŻŚ w Szczecinie,  
a administracją drogi wodnej. Zarówno podczas powodzi jaki podczas akcji lodołamania praktycznie większość 
elementów systemu RIS będzie wykorzystana do wspomagania centrum kierowania działań kryzysowych 
RZGW w Szczecinie. 

4.5.1. Pozostałe aspekty zapotrzebowania na rezultaty projektu 

Usługi RIS mają prowadzić również do efektu integrowania środowiska żeglugowego w całej Europie i 
zwiększenia konkurencyjności poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych 
krajów. Wpływa to pozytywnie na rozwój żeglugi śródlądowej i otwiera nowe zagraniczne rynki zbytu dla usług 
lokalnych przewoźników. 
Wdrażanie systemu wspomagającego żeglugę śródlądową bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa i 
konkurencyjności żeglugi śródlądowej względem innych gałęzi transportu. Najważniejszym aspektem systemu 
jest łatwy i powszechny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dla użytkownika drogi wodnej.  
Obszar terytorialny gdzie wdrażane będą usługi RIS wchodzi w skład Programu Europejskiej Sieci Natura 2000, 
którego celem jest ochrona gatunków ptaków i siedlisk szczególnie ważnych pod względem przyrodniczym. 
Ponadto wzdłuż Odry znajdują się inne obszary bogate w walory środowiska naturalnego. W związku z tym 
podczas rozbudowy systemu należy postępować w sposób możliwie jak najmniej szkodliwie wpływający na 
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środowisko naturalne. Natomiast każda niezbędna ingerencja w naturę powinna być poparta niepodważalnymi 
potrzebami systemu. Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia przy minimalnym wpłynie na środowisko może 
znacznie poprawić bezpieczeństwo ekologiczne na rzece Odrze. 
Bezpieczna żegluga oznacza przede wszystkim ograniczenie ilości lub uniknięcie wypadków na drodze wodnej. 
Zderzenie się statków może doprowadzić do rozlewu olejowego lub innych przewożonych substancji (np. ropa, 
materiały ropopochodne, nawozy itp.). Wprowadzenie systemu usług informacji rzecznej RIS może ograniczyć 
takie sytuacje do minimum, a w przypadku wystąpienia wypadku na drodze wodnej zminimalizować skutki 
katastrofy i usprawnić akcję ratowniczą – system powinien umożliwiać dostęp do informacji również służbom 
biorącym udział w akcjach ratowniczych. Ponadto system pośrednio wpłynie na redukcję ilości paliwa 
zużywanego przez transport drogowy i kolejowy, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz 
gleb.  
System informacji rzecznej RIS tworzony jest dla wszystkich użytkowników drogi wodnej. Jego głównym 
zadaniem jest pomoc w realizacji przewozów ładunków przez jednostki towarowe. Jednak system ten umożliwia 
dostęp do danych pozostałym użytkownikom dróg wodnych, w tym jednostkom sportowo – turystycznym i 
rekreacyjnym. 

4.6. Dostosowanie do nowych standardów i technologi i 

4.6.1. Dostosowanie systemu RIS do nowych standardów  

Przepisy z zakresu żeglugi śródlądowej można podzielić na trzy zasadnicze grupy aktów prawnych: 
− przepisy prawne Unii Europejskiej 
− ustawę o żegludze śródlądowej wraz z aktami wykonawczymi 
− przepisy prawa miejscowego 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz konieczności implementacji standardów europejskich do 
polskiego prawa następuje ciągła zmiana przepisów podnoszących bezpieczeństwo przewozów w żegludze 
śródlądowej. Dla krajów członkowskich żegluga śródlądowa jest szansą na rozładowanie kongestii na drogach 
kołowych i starają się rozwijać tę gałąź transportu, aby stanowiła atrakcyjną alternatywę. Dzięki wprowadzaniu 
standardów zachodnich w Polsce, przewozy śródlądowymi drogami wodnymi stają się jeszcze bardziej 
bezpieczne. 
Do najważniejszych aktów prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie zaliczyć należy: 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego 
oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej 
(Dz.U. 2015 poz. 740) 

− Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów 
załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami 
wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2014 poz. 1633) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji 
zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania 
danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 
155) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, 
dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich 
uiszczania (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1483) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych 
wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1482) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r.  
w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1366) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. 
w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg  
w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 
1072) 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz.U. 
2013 nr 0 poz. 749) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  
w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 599) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r.  
w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej 
(RIS) (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 80). 

Z powyższego wykazu wynika, iż kładzie się nacisk na wszystkie aspekty wpływające na bezpieczeństwo jak 
również na wszystkich użytkowników drogi wodnej. Poczynając od kwalifikacji i wymagań na poszczególnych 
stanowiskach poprzez dostosowanie parametrów technicznych jednostek pływających po przewóz ładunków 
niebezpiecznych i prawa pasażerów na statkach śródlądowych.  
Praca nad nowymi normami i standardami usług informacji rzecznej RIS w Europie jest wciąż prowadzona przez 
wiele instytucji międzynarodowych oraz projekty eksperckie. W celu dostosowania się do nowych standardów 
przy wdrażaniu usług informacji rzecznej RIS należy dostosowywać system do wytycznych oraz uczestniczyć  
w spotkaniach międzynarodowych grup eksperckich, w tym platformy europejskiej RIS Expert Group ds.: 

− usług śródlądowego systemu obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS 
(Inland Electronic Chart Display and Information System), 

− usług elektronicznego raportowania statków ERI (Electronic Reporting International),  
− usług komunikatów dla kierowników statków NtS (Notices to Skippers),  
− usług śledzenia i namierzania statków VTT (Vessel Tracking and Tracing), 
oraz współpracować z Centralną Komisją Żeglugi na Renie (CCNR), Komisją Dunaju, Komisją Mozeli, 

Komisją Sawy, EKG / ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami formalizującymi oraz dostosowywać 
się do standardów Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), grupy harmonizującej śródlądowe 
elektroniczne mapy nawigacyjne (IEHG) i norm Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Możliwości 
współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami, w tym również w aspekcie przewozu towarów 
niebezpiecznych opisane zostały w rozdziale 6. 
Na obszarze pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a Ognicą należy również pamiętać o standardach wyznaczanych 
przez inne jednostki wykorzystujące nowe standardy i technologie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie w celu poprawnego przeprowadzenia akcji lodołamania wprowadził „System wspierający proces 
nadzoru i podejmowania decyzji na potrzeby skutecznego prowadzenia akcji lodołamania”. 
System umożliwia określenie w czasie rzeczywistym (wraz z wizualizacją w systemach GIS) pozycji oraz 
statystyk pracy poszczególnych lodołamaczy. Zainstalowane na statkach terminale GSM/GPS przekazują 
aktualne współrzędne geograficzne do centralnej bazy danych przy wykorzystaniu transmisji GPRS. Dane 
przestrzenne stanowiące podkłady mapowe są dostarczane do systemu za pośrednictwem serwisów WMS 
wykorzystujących ArcGIS Server Enterprise Advanced 10. Administrator systemu ma możliwość zmiany 
zakresu wyświetlanych danych poprzez usuwanie bądź dodawanie warstw tematycznych35. 
Podstawą prawną funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy jest umowa między Rządem RP a 
Rządem RFN o współpracy Policji i Straży Granicznych na terenach przygranicznych podpisana w Berlinie 
26.02.2002 roku. 
Kolejnym elementem jest Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku, działające na mocy umowy 
między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy Policji i Straży Granicznych na terenach przygranicznych 
podpisana w Berlinie 26.02.2002 roku. W Centrum służbę pełnią następujące służby: 

− ze strony polskiej: Policja, Straż Graniczna, Izba Celna. 
− ze strony niemieckiej: Policja Federalna, Policje Landowe: Brandenburgii, Saksonii, Mecklenburgii- 

Pomorza Przedniego oraz Urząd Celny. 
 

                                                 
35 Materiały publikowane na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – www.rzgw.szczecin.pl 
(10.07.2015r.) 
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Rysunek 4.13 - Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku 

Materiały publikowane na stronie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/pncw-
swiecko.html (12.07.2015r.) 

 
Policję polską reprezentują funkcjonariusze Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. Centrum Współpracy pełni służbę całodobowo, 7 dni w tygodniu. Centrum Współpracy 
obsługuje jednostki Policji polskiej (KWP, KPP, KP) mające swoją siedzibę na terenach przygranicznych  
w rozumieniu w/w umowy międzyrządowej tj. (woj. zachodniopomorskie; lubuskie; dolnośląskie) oraz jednostki 
Policji niemieckiej mające swoją siedzibę na terenie przygranicznych landów: (Mecklenburgia-Pomorze 
Przednie; Brandenburgia, Saksonia oraz Berlin)36. 
Dzięki współpracy tylu służb z obu krajów w jednym miejscu oraz braku barier językowych pracownikom 
Centrum Współpracy udaje się szybko i sprawnie rozwiązywać problemy przygraniczne. Zważając na fakt,  
iż rzeka Odra praktycznie na całym odcinku jaki obejmuje niniejsze opracowanie jest również granicą polsko-
niemiecką należy w systemie RIS przewidzieć współpracę z wyżej opisanym Centrum Współpracy. Już w tej 
chwili do jednych z głównych zadań Centrum należy zbieranie i przetwarzanie informacji w sytuacjach 
kryzysowych takich jak powódź. 

4.6.2. Dostosowanie systemu RIS do nowych technologii 

Wdrażanie systemu usług informacji rzecznej RIS na Odrze wymaga dostosowania do nowych technologii 
stosowanych na świecie. Z tego względu eksperci ds. RIS w Polsce oraz Generalny Wykonawca powinni śledzić 
na bieżąco dokonania technologiczne w zakresie usług informacyjnych. W Europie i na Świecie istnieje wiele 
projektów promujących nowe rozwiązania technologiczne, nie tylko w zakresie usług RIS i żeglugi śródlądowej, 
ale również w zakresie transportu ogółem. 
Jednym z wiodących projektów w Europie promujących nowe rozwiązania w żegludze śródlądowej był 
zakończony niedawno Projekt IRIS Europe 3 prowadzony przez organizację Via Donau. Wybranymi 
osiągnięciami projektu było: 

− zawarcie wielostronnych porozumień prawnych jako podstawy prawnej dla Międzynarodowej 
Wymiany Danych, 

− rozpoczęcie pracy w kilku krajach pilotażowego wdrożenia międzynarodowej wymiany danych RIS, 
− pilotażowe wdrożenie aplikacji RIS na urządzeniach mobilnych/komórkowych, 
− pilotażowe wdrożenie określonych usług dla użytkowników logistycznych w oparciu o krajową i 

międzynarodową wymianę danych RIS, 
− wdrażanie usług Inland ECDIS związanych z pilotażowymi komórkami batymetrycznych 

elektronicznych map nawigacyjnych (bIENC), serwisem internetowym  umożliwiającym tworzenie 
modelu poziomu wody, 

− szczegółowe badania w kwestii poprawy jakości wszystkich usług RIS. 

                                                 
36 Materiały publikowane na stronie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/pncw-
swiecko.html (12.07.2015r.) 
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W ramach innego projektu, tj. NEWADA DUO, który jest kontynuacją udanego projektu NEWADA wśród 
wielu celów projektu należy zwrócić uwagę na orientację na potrzeby klienta usług żeglugi śródlądowej oraz 
zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach usług RIS. 
Z kolei zupełnie inny w założeniach Projekt HINT (Harminized Inland Navigation Transport) łączy możliwości 
najnowszych technologii do celów edukacyjnych w dziedzinie żeglugi śródlądowej. Jest odpowiedzią na 
potrzeby określone przez Komisję Dunaju w kwestii braku odpowiedniej ilości siły roboczej i poziomu 
wykształcenia pracowników w sektorze. Z zakresu nowoczesnych technologii do szkoleń swoich podopiecznych 
stosowane są technologie e-lerningu oraz symulatora żeglugi śródlądowej. Podobny symulator został stworzony 
przez zespół badawczy na Akademii Morskiej w Szczecinie. 
W ramach projektów NAIADES i PLATINA również prowadzi się badania nad możliwościami wykorzystania 
nowych technologii w żegludze śródlądowej.  
W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, że rozbudowa systemu usług RIS powinna odbywać się  
z uwzględnieniem najnowszych możliwości technologicznych, tym bardziej że jest to dziedzina dynamicznie 
rozwijająca się. Na podstawie informacji na temat wybranych projektów europejskich należy zwrócić uwagę na 
potrzeby dostosowania rozwiązań systemu usług informacji rzecznej RIS do nowych rozwiązań 
technologicznych i badań naukowych. Ponadto przy zakupie sprzętu w ramach wdrażania systemu RIS, należy 
uwzględnić stały rozwój technologii. W związku z tym w ramach systemu zastosować należy urządzenia 
technologiczne spełniające możliwie najwyższe standardy, aby umożliwi ć jak najdłuższy okres używalności 
sprzętu, dostosowanego do nowych możliwości technologicznych. 
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5. Opis potrzeby realizacji projektu 

5.1. Bezpośredni i po średni beneficjenci projektu 
 
Beneficjentów projektu podzielić można na bezpośrednich i pośrednich, tj. takich, którzy bezpośrednio czerpać 
będą korzyści z realizacji projektu oraz na których projekt będzie oddziaływał w szerszej perspektywie. 
 
Do beneficjentów bezpośrednich zaliczyć należy przede wszystkim Urząd Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie, tj. instytucję odpowiedzialną za wdrażanie i zarządzanie usługami informacji rzecznej (RIS). 
Ponadto do bezpośrednich beneficjentów projektu zaliczać się będą wszystkie instytucje i podmioty 
bezpośrednio korzystające z usług informacji rzecznej (RIS) oraz zainteresowane udostępnieniem swoich danych 
w ramach tego systemu: 

- urzędy i instytucje państwowe związane z żeglugą śródlądową oraz gospodarką wodną  
- armatorzy żeglugi wodnej śródlądowej, 
- załadowcy i gestorzy ładunków,  
- firmy spedycyjne,  
- służby meteorologiczne 
- operatorzy turystyki wodnej śródlądowej.  

 
Szczegółowy opis instytucji podmiotów związanych z żeglugą śródlądową znajduje się w punkcie 2.3.4 
niniejszego studium.  
 
Do beneficjentów pośrednich zaliczyć należy mieszkańców województw zachodniopomorskiego i lubuskiego 
oraz landów Brandenburgia i Meklemburgia – Pomorze Przednie, którzy będą odczuwać wpływ projektu przede 
wszystkim w aspekcie gospodarczym, turystycznym i ekologicznym.  

5.2. Rozpoznanie problemów 
Transport stanowi fundament gospodarki i społeczeństwa. Mobilność jest niezwykle ważna dla rynku 
wewnętrznego, który stanowi narzędzie mające podnosić jakości życia obywateli. Transport umożliwia wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Jest to sektor globalny, więc skuteczne działania wymagają ścisłej 
współpracy międzynarodowej. 
 
Jednym z podstawowych problemów jest nierównomierny rozwój infrastruktury transportowej na wschodzie i 
zachodzie UE. Przy stosunkowo dobrym i bardzo dobrym poziomie rozwoju infrastruktury na terenie Europy 
Zachodniej, Europę Wschodnia charakteryzuje zły stan techniczny i niska jakość infrastruktury transportowej. 
Brak równowagi występuje również pomiędzy stopniem rozwoju poszczególnych dziedzinie transportu, najlepiej 
rozwinięty jest transport drogowy, lotniczy oraz morski, znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w transporcie 
kolejowym i wodnym. 

 
Kolejny problem to niski stopień integracja sieci transportowej zmniejszający wybór rodzaju transportu. Obecnie 
najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu zarówno na bliskie jak i średnie oraz dalsze odległości są 
samochody ciężarowe. Spowodowane jest to m.in. wysokim stopniem zainwestowania infrastruktury drogowej, 
ale również brakiem zachęty do wyboru alternatywnych rozwiązań transportowych (transport kolejowy, wodny). 
Obecnie multimodalny transport towarów jest przeważnie mało opłacalny dla przewoźników.  

 
Osobny problem stanowi brak powszechnego wykorzystania systemów zarządzania ruchem i informacją o nim, 
jak również stopień innowacyjności i jednolitości tych systemów w poszczególnych rodzajach transportu.   
W przypadku średnich odległości nowe technologie są mniej rozwinięte, zaś wybór środków transportu bardziej 
ograniczony niż w miastach. 

  
Kolejnym poważnym problem w zakresie transportu jest kwestia pogodzenia rosnących chęci podróżowania 
obywateli oraz potrzeb gospodarki związanych z transportem towarów z przewidywaną malejącą dostępnością 
zasobów i ograniczeniami w zakresie środowiska. W kontekście prognozowanego deficytu ropy naftowej, brak 
rozwiązań kwestii zależności od ropy może mieć znaczny wpływ na zdolność obywateli do podróżowania oraz 



Studium Wykonalności 
Rozdział 05 

Opis potrzeby realizacji projektu od strony 
technicznej 

 

126 
 

na bezpieczeństwo gospodarki, zaś konsekwencje dla inflacji, równowagi handlowej i ogólnej konkurencyjności 
gospodarki UE. 
 
Ponadto pogarszający się stan środowiska naturalnego w wyniku działalności człowieka i dążenie UE do 
zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez znacząca redukcję emisji gazów cieplarnianych, mając na celu 
ograniczenie wzrostu temperatury i spowolnienie zmiany klimatu, stawia przed krajami UE konieczność 
ograniczenia emisje do 2050 r. o 80-95 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. W kontekście tak postawionych 
celów w sektorze transportu, stanowiącym duże i wciąż rosnące źródło emisji gazów cieplarnianych, niezbędne 
jest ograniczenie emisji tych gazów do 2050 r. o co najmniej 60 % w porównaniu z poziomem z roku 1990. Do 
2030 r. należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w tym sektorze o ok. 20 % w porównaniu z poziomem z 
2008r. 
 
Pomimo znacznego postępu technicznego oraz potencjału w zakresie oszczędnych pod względem kosztów i 
energii rozwiązań i działań politycznych, system transportowy UE praktycznie się nie zmienił. Obecny rozwój 
systemu transportowego nie następuje z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Transport jest co 
prawda bardziej energooszczędny, ale 96 % potrzeb energetycznych UE w tym sektorze nadal zależy od ropy i 
produktów ropopochodnych. Co prawda sektor jest bardziej ekologiczny, ale jego wzrost oznacza, że pozostaje 
on znacznym źródłem hałasu i zanieczyszczenia powietrza w skali lokalnej. 
 
W odniesieniu do transportu wodnego śródlądowego na odcinku granicznym i dolnym rzeki Odry, którego 
bezpośrednio dotyczy projekt, zidentyfikowano następujące problemy: 

- zły stan techniczny budowli i urządzeń znajdujących się na rzece, będący skutkiem wieloletniego 
niedoinwestowania transportu śródlądowego; 

- niski stopień bezpieczeństwa spowodowany złym stanem technicznym urządzeń wodnych, ale również 
brakiem zintegrowanego systemu informacji rzecznej dostarczającego informacje o drogach wodnych, 
informacje o ruchu na tych drogach pozwalających na sprawne i bezpieczne zarządzanie nim;  

- głębokości tranzytowe nie spełniające potrzeb użytkowników; 
- niskie wykorzystanie infrastruktury portów śródlądowych, które w obecnej sytuacji niszczeją lub są 

likwidowane; 
- brak wystarczającej promocji żeglugi śródlądowej jako alternatywnej (bezpiecznej, ekologicznej i 

ekonomicznej) gałęzi transportu w stosunku do transportu samochodowego i kolejowego; 
- brak elektronicznych map nawigacyjnych na odcinku Odry granicznej oraz ich aktualizacji, 

stanowiących podstawowe zasoby informacyjne o drodze wodnej dla jej użytkowników (obecnie 
użytkownicy dróg wodnych mogą bezpłatnie korzystać z śródlądowych elektronicznych map 
nawigacyjnych tylko na odcinku od miejscowości Ognica do Szczecina); 

- problem z dostępem do aktualnych informacji dotyczących drogi wodnej takich jak wypadki 
żeglugowe, remonty, sytuacje kryzysowe czy zmiany w ukształtowaniu dna rzeki oraz korekt w 
oznakowaniu; 

- brak kompletnych informacji: meteorologicznych, barometrycznych oraz o stanie wody; 
- zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z działalności transportowej na wodach 

śródlądowych; 
- luki w systemie współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za działania kryzysowe (Straż 

Pożarna, Policja, UŻŚ, RZGW, Melioracja, CZK, WOPR, Straż Rybacka, itp.).  
 

5.3. Powi ązanie z opisem stanu obecnego 
 
W odniesieniu do bezpośrednich potrzeb beneficjenta tj. Urząd Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie wynikających z opisu stanu aktualnego w aspekcie świadczenia z usług informacji rzecznej (RIS), 
zidentyfikowano następujące problemy: 

- konieczność dalszej rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej sieci RIS na odcinku dolnym rzeki 
Odry, realizowanej w ramach projektu pilotażowego. 

- Na etapie eksploatacji systemu RIS wdrożonego w ramach projektu pilotażowego zidentyfikowano 
obszary wymagające dalszej optymalizacji, które szczegółowo zostały opisane w punkcie 3.4 
niniejszego studium. Są to zarówno kwestie techniczne takie jak: zastosowanie radarów zbyt małej 
mocy, słaba jakość łączności głosowej w południowej części obszaru pilotażowego lub częsty brak 
takiej łączności, nierozpoznane komunikaty o błędach w pracy radiostacji, zbyt częste pogorszenie 
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jakości transmisji sygnałów wideo, zbyt niska jakość obrazów wideo z niektórych lokalizacji, czy  
w końcu zagadnienia wynikające z uszkodzeń lub kradzieży w punktach technicznych RIS; brak 
alarmów pozwalających na szybką reakcję lub odstraszanie agresora. 

- niewystarczające dostosowane istniejącego system sieci RIS obsługującego odcinek dolny rzeki Odry, 
zrealizowanego w ramach projektu pilotażowego. 

- Jak powyżej na etapie eksploatacji pilotażowego systemu stwierdzono niedogodności związane z jego 
funkcjonowaniem od strony systemowej, tj. brak współdzielenia zasobów dotyczących obserwacji 
wizyjnej dla użytkowników spoza Centrum RIS oraz brak możliwości integracji z krajową siecią  
AIS-PL. 

- brak infrastruktury technicznej sieci RIS na granicznym odcinku Odry. 
- W związku z zintensyfikowaniem działań na rzecz poprawy sytuacji na drogach wodnych pogranicza 

polsko-niemieckiego, czego przejawem jest m.in. podpisanie „Umowy między Rządem Rzeczpospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych 
pogranicza polsko-niemieckiego (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)”, jak 
również planowane do realizacji inwestycje poprawiające parametry eksploatacyjne granicznego 
odcinka Odry, zaistniała konieczność wprowadzenia usług RIS również na tym odcinku Odry.  
W chwili obecnej na danym obszarze brak jest jakiejkolwiek infrastruktury technicznej mogącej służyć 
temu celowi.  

- niedostateczne zaplecze lokalowe dla rozbudowanej sieci usług informacji rzecznej (RIS). 
- W kontekście potrzeby rozszerzenia systemu RIS na odcinku granicznym Odry oraz rozbudowy już 

funkcjonującego systemu na dolnym odcinku Odry pojawia się problem niewystarczającego zaplecza 
lokalowego i technicznego obecnie funkcjonującego Centrum RIS. Zgodnie z opisem zawartym  
w rozdziale 8 dotyczącym funkcjonowania Centrum RIS w Szczecinie należy stwierdzić, iż wielkość i 
wyposażenie obecnego centrum stanowi dużą barierę dla obsługi zintegrowanego systemu RIS 
obejmującego swym zasięgiem odcinek granicznej i dolnej rzeki Odry. 

- niedostateczne zaplecze lokalowe dla potrzeb prowadzenia działalności związanej z nadzorem nad 
żeglugą śródlądową. 

- Realizacja planowanych inwestycji z zakresu poprawy infrastruktury na odcinku granicznej i dolnej 
rzeki Odry oraz rozbudowa systemu RIS, skutkować będzie wzrostem przewozów. Wzrost ruchu na 
rzece w sposób bezpośredni przekładać się będzie na zwiększenie obowiązków Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie w zakresie sprawowania nadzoru  nad żeglugą oraz inspekcji technicznej 
statków. 
 

5.4. Rozpoznanie potrzeb 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych UE efektem rozbudowy europejskiej sieci 
transportowej ma być skuteczna współmodalność. UE podjęła się zaprojektowania korytarzy transportowych, 
optymalnych pod względem wykorzystania energii i emisji oraz minimalizacji wpływu na środowisko, a także 
atrakcyjnych ze względu na niezawodność, ograniczone zagęszczenie ruchu i niskie koszty działania i 
administracyjne. Transport wodny śródlądowy jest ważnym ogniwem tych korytarzy wpływającym na 
optymalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Ww. forma transportu należy do najbardziej 
ekonomicznych i jednocześnie przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Charakteryzuje go przede wszystkim 
niskie zużycie energii w stosunku do pracy przewozowej a przy tym niskie koszty zewnętrzne w postaci niskiej 
emisji zanieczyszczeń oraz znikoma ilość wypadków. Przewóz ładunków (szczególnie masowych i 
wielkogabarytowych) szlakiem wodnym jest wydajniejszy i tańszy w porównaniu do przewozów pozostałymi 
rodzajami transportu. Transport wodny śródlądowy uznawany jest za gałąź o niewykorzystanym potencjale, zaś 
zgodnie z założeniami polityki transportowej UE żegluga śródlądowa ma przyczyniać się do zrównoważenia 
systemu transportowego i realizacji celu, jakim jest przejście na mniej energochłonne, czystsze i bezpieczniejsze 
formy transportu. Zrównoważony system transportowy, pozwala na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych, 
przy zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko i optymalnym poziomie efektywności 
energetycznej.  
 
O możliwościach rozwoju żeglugi śródlądowej decyduje przede wszystkim jakość i układ przestrzenny dróg 
wodnych. Rzeka Odra na swoim granicznym i dolnym odcinku posiada dogodny układ z punktu widzenia sieci 
europejskiej i pokrywa się z ogólnokrajowymi i transgranicznymi kierunkami największych potoków masy 
ładunkowej. Niemniej, w wyniku wieloletniego niedoinwestowania warunki eksploatacji zwłaszcza na 
granicznym odcinku Odry stanowią barierę dla rozwoju żeglugi.  
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Możliwości prowadzenia żeglugi na większe odległości i nie ograniczenia jej do przewozów o charakterze 
lokalnym, wymaga ciągłości szlaków wodnych, a co za tym idzie ujednolicenia parametrów i rozwiązania 
techniczne na poszczególnych odcinkach. Transgraniczny charakter granicznego i dolnego odcinka Odry, które 
poprzez kanały Odra – Hawela i Odra – Sprewa, posiadają eksploatowane żeglugowo połączenia  
z sieciami niemiecką i zachodnioeuropejską, rodzi potrzebę wdrożenia nowoczesnego systemu informacji 
rzecznej (RIS) wspierający zarządzanie ruchem i transportem rzecznym. Należy podkreślić, iż niniejsza sieć 
wodna nie jest w pełni dostosowana do współczesnych potrzeb przewoźników, co skutecznie obniża jej 
konkurencyjność oraz ogranicza istniejący potencjał przewozowy.  
 
Trudne warunki żeglugowe wynikające z niedostatecznego zainwestowania poszczególnych odcinków dróg 
wodnych, a także występowania na nich budowli hydrotechnicznych i przeszkód naturalnych, jak również 
zmienne warunki pogodowe wywołują potrzebę poprawy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej na granicznym i 
dolnym odcinku Odry. Potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa stwarzać będzie również przewidywany wzrost 
przewozów transportowych oraz wzrost ruch turystycznego.   
 
Osobnym wyzwaniem jest wprowadzenie zmian strukturalnych umożliwiających skuteczną konkurencję 
transport wodnemu śródlądowy oraz przejęcia większej proporcji transportu towarów na średnie i dalekie 
odległości (jak również pasażerów). W przypadku województw zachodniopomorskiego i lubuskiego istnieje 
również potrzeba stworzenie warunków dla zwiększenia atrakcyjności żeglugi wodnej śródlądowej w skali 
lokalnej. W obu województwach, tak jak w całej Polsce infrastruktura wodna śródlądowa nie odgrywa dużej roli 
w tworzeniu spójności na poziomie gmin czy powiatów (gdzie popyt w prawie 100% kieruje się do transportu 
drogowego), ale mogłaby stanowić element systemu intermodalnego w wybranych segmentach produkcji 
surowcowej (materiały budowlane, ciężka chemia, produkty naftowe, płody rolne i inne).  
 
Graniczny i dolny odcinek rzeki Odry stanowią istotny element europejskiego ekosystemu. Ujście wód rzek 
Odry i Odry Zachodniej do Morza Bałtyckiego powoduje, że w dziedzinie ochrony środowiska, jej 
oddziaływanie nabiera szerszego międzynarodowego znaczenia. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wód 
oraz przeciwdziałaniu ich zanieczyszczeniom, w kontekście prowadzenia na nich działalności transportowej, 
konieczne jest właściwego zarządzania nimi. 

5.5. Związki przyczynowo-skutkowe pomi ędzy problemami 
 
Za nadrzędny problem w zakresie transportu należy uznać wzrost natężenia ruchu zarówno w skali 
międzynarodowej, krajowej i lokalnej, spowodowany wzrostem potrzeb gospodarki związanych z transportem 
towarów i  i osób w kontekście niedopasowanej do tych potrzeb istniejącej infrastruktury.  
 
Kolejnym nadrzędnym problemem jest dominacja ropochłonnych środków, co z kolei powoduje wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, ale również wysoką wrażliwość na malejącą dostępność zasobów ropy. Niemniej 
nierównomierny rozwój infrastruktury transportowej, w postaci przewagi nakładów na infrastrukturę drogową, 
powoduje ograniczenie dostępności transportowej alternatywnych rodzajów transportu, w tym transportu 
wodnego śródlądowego. Niedoinwestowanie alternatywnych środków transportu wpływa również na 
niedostateczny rozwój i wykorzystanie systemów zarządzania ruchem i informacji o ruchu. Wszystko to w 
sposób bezpośredni przekłada się na niską jakość oferowanych połączeń oraz niski poziom bezpieczeństwa 
ruchu, a co za tym idzie małą atrakcyjnością i konkurencyjnością alternatywnych rodzajów transportu dla 
użytkowników.  
 
Niedoinwestowanie transportu wodnego śródlądowego oraz wynikające z tego faktu skutki są również aktualne 
dla granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry, którego bezpośrednio dotyczy niniejszy projekt. Zły stan 
techniczny budowli i urządzeń wodnych oraz brak nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania usługami 
informacji rzecznej na wspomnianym powyżej docinku rzeki skutkuje:  

- niejednolitymi parametrami i warunkami nawigacyjnymi poszczególnych odcinków Odrzańskiej Drogi 
Wodnej, przekładającymi się na niski stopień bezpieczeństwa; 

- małą wydajnością i niska jakość obsługi statków, a co za tym idzie niską konkurencyjnością;  
- niskim stopniem współdziałania z innymi rodzajami transportu;  
- generowaniem zagrożeń dla środowiska naturalnego (zużycie energii i emisja CO2); 
- niewielkimi odległościami na jakie przewożone są ładunki 
- nieznaczna wielkość pracy przewozowej wykonywanej przez żeglugę śródlądową.  
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5.6. Drzewo problemów 

 
Źródło: opracowanie własne 

5.7. Wybór problemów do rozwi ązania przez projekt 
 
Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji 
rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie wskazuje na obowiązek wdrożenia RIS w na 
wszystkich śródlądowych drogach wodnych klasy IV lub wyższej, które są połączone z drogami wodnymi 
innego Państwa Członkowskiego. Odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej, analizowany w ramach Studium, nie jest 
drogą wodną klasy IV, ale jest połączony z drogami wodnymi innego Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej. W takim przypadku dyrektywa zaleca wprowadzenie zdefiniowanych usług RIS na krajowych 
drogach wodnych (klasy niższe niż IV) oraz zapewnienie ich interoperacyjności z istniejącymi systemami usługi 
informacji rzecznej.  
 
Realizacja projektu jest spełnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy odnośnie wsparcia transportu wodnego 
śródlądowego w zakresie rozwoju nowoczesnego systemu zarządzania tym transportem oraz informacją o nim. 
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie: 

- ujednolicenie zarządzania informacją o warunkach żeglugowych na obszarze realizacji projektu, co 
będzie mieć bezpośredni wpływ na poprawę warunków żeglugi, 

- poprawa obsługi statków w zakresie jakości i czasu ich obsługi,  
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- poprawę bezpieczeństwa żeglugi, w tym zarówno bezpieczeństwa związanego z żeglugą statków, jaki i 
bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony walorów środowiska naturalnego, 

- poprawa wydajności transportu śródlądowego, 
- poprawa oddziaływania na środowisko naturalne na śródlądowych drogach wodnych, 
- zwiększenie decyzyjności operatorów transportowych w zakresie powiązania transportu śródlądowego i 

morskiego. 
 
Wybór powyższych rozwiązań podyktowany został zidentyfikowanymi wcześnie problemami i potrzebami,  
a przede wszystkim ich oddziaływaniem na wzrost przewozów żeglugą śródlądową (wzrostu wydajności i 
konkurencyjności) oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy transportem wodnym, a łańcuchami logistycznymi.  
Ograniczenie zakresu realizacji projektu do inwestycji związanych z zarządzaniem ruchem i informacją o ruchu 
rzecznym podyktowany jest z kolei rodzajem zadań statutowych przypisanych Urzędowi Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie.  
 
Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci zwiększenia konkurencyjności transportu europejskiego, a co za tym 
idzie konieczności modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udziału w emisji związków węgla. RIS 
ma na celu również zintegrowanie środowiska żeglugowego w całej Europie i zwiększenie konkurencyjności 
poprzez czytelny i jasny przekaz informacji pomiędzy użytkownikami z różnych krajów. Wpłynie to pozytywnie 
na rozwój żeglugi śródlądowej i otworzy nowe zagraniczne rynki usług dla lokalnych przewoźników. Na 
poziomie strategicznym pierwsze koncepcje w zakresie utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej na rzece 
Odrze powstały w roku 1999. W raz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie włączeniem 
granicznej i dolnej części Odry w sieć europejskich korytarzy transportowych TEN-T  kwestia transportu 
wodnego na tym obszarze nabrała innego wymiaru. Zaistniała konieczność ujednolicenia standardów 
żeglugowych, w tym również w zakresie świadczenia zintegrowanych usług informacji rzecznej (RIS). 
Nałożenie na Urząd Żeglugi Śródlądowej obowiązku świadczenia usług RIS, spowodowało realizacją w latach 
2010-2013 projektu pn. Pilotażowego Wdrożenie RIS Dolnej Odry (projekt współfinansowany z funduszu  
TEN-T (nr 2010-PL-70206-P) na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.12.2012r. nr C(2012)9020). 
Doświadczenie uzyskane podczas realizacji pilotażowego projektu, jak również pozytywne efekty wdrożenia 
RIS na dolnym odcinku Odry, skłoniły beneficjenta do kontynuacji projektu w zakresie rozszerzenia go na 
graniczny odcinek rzeki. Nie objęcie granicznego odcinka Odry pilotażową fazą projektu było spowodowane 
zarówno czynnikami prawnymi jaki i technicznymi. Realizacja projektu na obszarze transgranicznym wymagał 
stosownych uzgodnień i porozumień z Republiką Federalną Niemiec. Z kolei innowacyjność i techniczny 
stopień złożoności projektu wymagał realizacji działań pilotażowych ograniczonych w skali. Na obecnym etapie 
dzięki zdobytemu doświadczeniu w zakresie eksploatacji sytemu pilotażowego oraz dzięki podpisanej 
międzynarodowej dwustronnej umowie o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-
niemieckiego nie istnieją żadne przeszkody natury prawnej, czy technicznej do realizacji projektu.  
Podkreślić należy, iż uwzględniając obecne cele strategie odnośnie transgranicznej sieci transportowej TEN-T 
oraz szczegółowe wytyczne i zalecenia Unii Europejskiej dla systemu informacji rzecznej RIS, realizacja 
projektu zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie. Wybrane rozwiązania techniczne są nowoczesne i 
odpowiadają najwyższym standardom. Ponadto przyjęte rozwiązania umożliwiają aktualizacji i modernizację 
wdrażanego systemu.  
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6. Możliwo ści integracji z innymi systemami 

6.1. Analiza zakresu współpracy z krajowymi organam i administracji 
publicznej oraz instytutami badawczymi 

Aktualna wymiana danych pomiędzy Centrum RIS i krajowymi organami administracji publicznej oraz 
instytutami badawczymi odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 
stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji 
rzecznej (RIS) /Dz.U. 2014 poz. 155/. W rozporządzeniu określony jest rodzaj i zakres przekazywanych danych, 
częstotliwość oraz sposób przekazania informacji. W rozporządzeniu wykazanych jest 11 organów 
zobligowanych do bezpłatnego udostępniania danych na potrzeby RIS w Polsce, tj.:  

a) Główny Geodeta Kraju,  
b) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  
c) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
d) Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, 
e) Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie, 
f) Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, 
g) Komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
h) Wojewoda Zachodniopomorski – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, 
i) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
j) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
k) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. 

 
W wyniku poszerzenia obszaru objętego usługami RIS należy w nawiązaniu do art. 47a ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43/ rozszerzyć zakres terytorialny i jednocześnie 
zmienić Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r.  
w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS) 
/Dz.U. 2013 poz. 80/ uzupełniając o nowe śródlądowe drogi wodne objęte usługami RIS. 
Po pełnym wdrożeniu systemu RIS i rozszerzeniu zakresu terytorialnego o odcinek Odry Granicznej niezbędnym 
jest zmiana rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do 
funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) /Dz.U. 2014 poz. 155/ i dodanie organów administracji 
publicznej obejmujących swoim zakresem terytorialnym województwo Lubuskie, a w szczególności:  

a) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 
b) Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie, 
c) Komendant Nadodrzańskiej Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, 
d) Komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, 
e) Wojewoda Lubuski – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

 
W zmianie rozporządzenia określony zostanie rodzaj i zakres przekazywanych danych, częstotliwość oraz 
sposób przekazania informacji najprawdopodobniej analogicznie do istniejącego rozporządzenia. Po zmianie 
przepisów prawa dotyczącego wymiany danych z krajowymi organami administracji publicznej oraz instytutami 
badawczymi Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odpowiedzialny za prowadzenie usług RIS na dolnej 
Odrze będzie posiadał możliwość uzyskania takiego samego zakresu danych z obszaru obejmującego całą Odrę 
graniczną, tj. z obszaru pełnego wdrożenia usług RIS.  

6.2. Analiza mo żliwo ści integracji RIS z morskimi systemami nadzoru nad 
bezpiecze ństwem żeglugi 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie 
udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) /Dz.U. 2014 
poz. 155/ Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest zobowiązany do przekazywania następujących danych: 

a) dane hydrologiczne, 
b) głębokości tranzytowe, 
c) informacje o drogach wodnych, 
d) informacje o oznakowaniu, 
e) informacje o przeszkodach nawigacyjnych, 
f) informacje o utrudnieniach na drogach wodnych, 
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g) informacje o ruchu jednostek na obszarach objętych działaniem systemu kontroli ruchu statków oraz 
Urzędu Morskiego, 

h) obrazy radarowe 
i) dane z czujników hydro- i meteorologicznych, 
j) informacje z sensorów CCTV (system kamer monitoringu wizyjnego), 
k) dane kartograficzne oraz batymetryczne. 

 
W związku z powyższym pod względem prawnym i formalnym wymiana danych pomiędzy systemem RIS 
i Urzędem Morskim jest umożliwiona. Dodatkowo w rozporządzeniu określono wymianę danych w formie 
elektronicznej (ewentualnie w kilku pozycjach dodatkowo telefonicznie) co ułatwia możliwość integracji 
danych. 
Współpraca pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Centrum RIS jest dodatkowo poszerzona przez 
podpisane porozumienia dotyczące m.in. wykorzystania lokalizacji Nabrzeże Regalica, które jest 
administrowane przez Urząd Morski do zlokalizowania stacji AIS i innych czujników wykorzystywanych przez 
Centrum RIS. Ponadto aktualna siedziba systemu RIS znajduje się w tym samym budynku co siedziba Urzędu 
Morskiego. Ewentualna zmiana siedziby Centrum RIS wymagać będzie utworzenia nowej infrastruktury 
teleinformatycznej i komunikacyjnej w celu doprowadzenia do statusu quo w sprawie współpracy i wymiany 
danych pomiędzy Urzędem Morskim i Urzędem Żeglugi Śródlądowej. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że poszerzenie zakresu terytorialnego pełnego wdrożenia RIS w porównaniu 
z pilotażowym wdrożeniem nie zwiększy ilości wód graniczących z wodami morskimi. W związku z tym 
współpraca z Urzędem Morskim i morskimi systemami bezpieczeństwa wymaga ewentualnie poprawy formy 
funkcjonalnej a nie zakresu terytorialnego.  
Nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej w Polsce i na świecie pracuje wiele służb i instytucji, które zarządzają 
lub wchodzą w skład systemów bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono wybrane systemy i instytucje: 

a) Urzędy Morskie, 
b) Centra Zarządzania Kryzysowego, 
c) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCK) wchodzące w skład Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa, 
d) Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 
e) Służbę Kontroli Ruchu Statków (VTS), 
f) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ), 
g) Automatyczny System Identyfikacji (AIS), 
h) SafeSeaNet, 
i) Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), 
j) System informacji i kontroli polskich portów (PHICS). 

 
Poniżej przedstawiona zostanie analiza wybranych systemów nadzoru nad bezpieczeństwem i wspomagających 
bezpieczeństwo na morzu oraz możliwości poszerzenia współpracy i określenia możliwości integracyjnych. 

6.2.1. Analiza służby kontroli ruchu statków VTS Szczecin i Świnoujście oraz 
określenie potrzeby i możliwości integracji z systemem RIS 

Służba kontroli ruchu statków VTS (Vessel Traffic Service) to system wspomagający ruch statków w rejonach 
gdzie jego natężenie jest wzmożone, istnieje zagrożenie kolizją lub wejścia na mieliznę oraz w wąskich gardłach 
transportowych. Służba kontroli ruchu jest ustanawiana przez organ administracji państwa w celu usprawnienia 
ruchu statków oraz poprawy bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego. Jest to narzędzie 
Dyrektora Urzędu Morskiego do realizacji zadań w zakresie monitorowania ruchu statków i przekazywania 
informacji oraz pełnienia zadań Służby Asysty Morskiej określonych w Rezolucji IMO A.950(23) z dnia  
5 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Maritime Assistance Service (MAS). Przeważnie w skład sytemu 
wchodzą trzy podsystemy, tj. kontroli, obserwacji i łączności. W centrum kontroli ruchów informacje  
z systemów obserwacji są prezentowane na elektronicznej mapie nawigacyjnej ENC i analizowane przez 
dyżurującą obsadę, która posiada ponadto bieżące informacje o wszystkich warunkach mogących mieć wpływ 
na uprawianie żeglugi (warunki pogodowe, pływy i prądy, stan morza, warunki lodowe, widoczność, falowanie, 
ale również działanie mostów i śluz, stan oznakowania nawigacyjnego, prace na torze wodnym i inne 
utrudnienia). Na podstawie analizy sytuacyjnej centrum wydaje komunikaty i zalecenia dla wszystkich statków. 
Jeżeli system VTS obejmuje kilka centrów, ich działania są ze sobą ściśle połączone. System łączności pozwala 
na przekazywanie danych o statkach poruszających się z jednej części do następnej, wymianę informacji 
i uzgadnianie komunikatów. Jednocześnie system VTS współpracuje z innymi służbami, m.in. z centralami 
ratownictwa, służbami do zwalczania rozlewów olejowych i administracją morską państwa. 
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W celu obserwacji ruchu morskiego w systemach VTS stosuje się wiele rozwiązań technologicznych. Poza 
komunikacją radiową VHF stosowane jest zobrazowanie radarowe, systemy identyfikacji automatycznej AIS, 
system kamer przemysłowych CCTV itp. 
 
Bezpośrednia współpraca z służbą VTS na przykład w formie udostępnienia przez VTS możliwości 
dostępowych do wszystkich informacji systemu VTS i systemów wspomagających wyłącznie z poziomu 
obserwacji danych typu slave (bez możliwości uzupełniania, zmiany i ingerencji w bazy danych) oraz odwrotne 
udostępnienie danych z systemu RIS dla VTS wypełniłaby w pełni niezbędną interakcję obu systemów i 
zaspokoiła wszystkie potrzeby informacyjne. W ramach współpracy między systemami integracja polegałaby na 
poszerzeniu zakresu usług RIS, w szczególności kontroli ruchu statków (VTT), wymiany komunikatów (NTS) i 
raportowania (ERI w ramach formalności sprawozdawczych IMO-FAL). Utrudnieniami dla takiego rozwiązania 
są przede wszystkim uwarunkowania prawne dotyczące udostępniania danych oraz możliwości funkcjonalne 
przesyłania danych. Dodatkowym utrudnieniem jest struktura obu systemów (VTS i RIS), które ze względów 
bezpieczeństwa są systemami zamkniętymi na ingerencję z zewnątrz. 
Ideą integracji Centrum RIS z morskim VTS jest poprawa bezpieczeństwa i jakości kontroli ruchu nad 
jednostkami pływającymi przechodzącymi przez obszary wodne w pobliżu granicy wód morskich 
i śródlądowych. 
Jedynym możliwym rozwiązaniem jest otrzymanie dostępu do Systemu VTS dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie na podstawie bezpośredniego porozumienia z Urzędem Morskim w Szczecinie.  

6.2.2. Analiza współpracy z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej z Centrum 
RIS 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) jest służbą zabezpieczającą Marynarkę Wojenną 
Rzeczpospolitej Polski w informacje nawigacyjno-hydrograficzne i meteorologiczno - oceanograficzne. 
Jednocześnie BHMW spełnia zadania państwowej służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego 
w zakresie hydrografii i kartografii morskiej. Głównymi zadaniami BHMW są: 

a) wykonywanie dla Marynarki Wojennej RP przedsięwzięć mających zabezpieczać działania wojsk  
w informacje nawigacyjno-hydrograficzne i oceanograficzno - meteorologiczne, 

b) przeprowadzanie analiz, weryfikacji oraz autoryzacji pomiarów hydrograficznych na polskich 
obszarach morskich, 

c) tworzenie opracowań map morskich i publikacji nautycznych, 
d) prowadzenie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych, 
e) pełnienie funkcji reprezentacyjnej dla Polski w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) 

oraz jej komitetach i grupach (BSHC, RENC) 
Wszystkie opracowane i wydawane przez BHMW mapy i publikacje nautyczne tworzone są dla akwenów 
morskich (obszary morskie RP oraz akweny operacyjnego zainteresowania MW RP). Wyjątki stanowią jedynie 
dwa przypadki, tj. mapa morska nr 23 oraz zestaw map dla małych jednostek (Atlas 3022) zawierający także 
mapy prezentujące dane dotyczące żeglownych odcinków wód śródlądowych stanowiących wodne połączenie 
wód Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym.  
Podobną charakterystyką przedstawiają się dane dla wód śródlądowych (sąsiadujących z morskimi wodami 
wewnętrznymi) portu Szczecin, Jeziora Dąbie, Regalicy oraz ich bocznych odgałęzień, przedstawione  
w wybranych fragmentach na mapach morskich BHMW i w zestawie map dla małych jednostek opisujących ten 
rejon (Atlas 3020). Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w ramach pilotażowego wdrożenia usług RIS 
utworzył komórki mapowe Inland ENC dla śródlądowych dróg wodnych objętych usługami RIS. Tym samym 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dołączył do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej jako druga 
instytucja w Polsce posiadająca prawo do oficjalnej publikacji i tworzenia elektronicznych map nawigacyjnych 
zgodnych ze standardami IHO – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uzyskał indywidualny kod producenta 
map ENC.  
Na tej podstawie rozpoczęto współpracę pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Biurem 
Hydrograficznym Marynarki Wojennej, której efektem było podpisanie porozumienia w sprawie wymiany 
danych w zakresie elektronicznych map nawigacyjnych (ENC). Na podstawie tego porozumienia dokonywana 
jest obustronna wymiana gotowych komórek mapowych ENC. Po rozbudowie systemu RIS do pełnego 
wdrożenia na Dolnej Odrze możliwe jest rozszerzenie zakresu terytorialnego w porozumieniu i przekazanie 
kolejnych komórek map nawigacyjnych ENC. Ze względów prawnych nie ma możliwości integracji systemów 
publikacji map BHMW i Centrum RIS, jednocześnie nie ma też potrzeby integracji tych systemów, ponieważ 
obie instytucje dysponują wszystkimi niezbędnymi danymi do właściwego funkcjonowania, natomiast 
publikacja i udostępnianie danych może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez indywidualnego 
producenta. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie publikuje bezpłatnie swoje opracowania mapowe ENC, 
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natomiast Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojenne udostępnia swoje opracowania za opłatą (wyjątkiem jest 
nieodpłatne udostępnianie map dla potrzeb podmiotów administracji państwowej i ośrodków naukowych).  

6.2.3. Opis wybranych pozostałych systemów bezpieczeństwa morskiego pod 
względem określenia potrzeb współpracy z Centrum RIS 

Współpraca Centrum RIS z pozostałymi systemami bezpieczeństwa morskiego może być prowadzona w ramach 
działań pośrednich, tzn. poprzez bezpośrednią współpracę z Urzędem Morskim, system RIS może otrzymywać 
informacje z innych systemów bezpieczeństwa. Jednakże ewentualna bezpośrednia współpraca z wymienionymi 
poniżej systemami lub uczestnictwo w poszczególnych projektach może stworzyć nowe możliwości w ramach 
obustronnej wymiany danych i poprawy bezpieczeństwa w obszarach wodnych zlokalizowanych w pobliżu 
granicy pomiędzy wodami morskimi i śródlądowymi. 
 
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) 
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) jest projektem systemu informatycznego realizowanego 
od 2011 r. przy współpracy trzech Urzędów Morskich: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR). Projekt realizowany jest według struktury organizacyjnej 
obejmującej nowo utworzone centrum operacyjne systemu umiejscowionego w Gdyni oraz kolejne dwa 
pomocnicze centra KSBM w Ustce i Szczecinie. Dodatkowo w strukturze organizacyjnej ujęto wszystkie 
aktualnie działające ośrodki służb ruchu administracji morskiej (służby VTS i Kapitanatów Portów). Główne 
centrum w Gdyni oraz pomocnicze centra mają za zadanie monitorowanie bezpieczeństwa morskiego w obrębie 
obszarów odpowiedzialności właściwych terytorialnie dyrektorów urzędów morskich, z wyłączeniem obszarów 
nadzoru poszczególnych Kapitanatów Portów i służb VTS. Ponadto dla właściwych terytorialnie dyrektorów 
urzędów morskich Centra KSBM będą prowadziły inne zadania wymagające całodobowego dyżuru, w tym: 
regionalny punkt kontaktowy, punkt stałego dyżuru, zabezpieczenie centrów działań kryzysowych i inne. 
Jednocześnie Główne Centrum KSBM ma pełnić wszystkie funkcje zewnętrzne systemu w ramach systemów: 
SafeSeaNet, CleanSeaNet, LRIT, monitorowania ruchu tankowców jednokadłubowych (SHT), a także wymiany 
danych z systemami i służbami zewnętrznymi (krajowymi i międzynarodowymi).  
Projekt obejmuje modernizacje i doposażenie systemów nadzorów ruchu VTS Zatoka Gdańska, Świnoujście – 
Szczecin, Centrum Dyspozycyjno - Kontrolnego Administracji Morskiej CDKAM w Ustce, Kapitanatów Portów 
(Hel, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów). Ponadto w ramach projektu nastąpi 
przygotowanie i wyposażenie centrum KSBM w Gdyni oraz budowa systemu łączności operacyjnej Służby 
SAR.  
W ramach projektu planuje się uzupełnienie aktualnej sieci sensorów systemów bezpieczeństwa morskiego o 
następujące elementy: 

a) 23 nowe stacje radarowe, 
b) 26 kamer CCTV, 
c) 12 nowych stacji VHF, 
d) 14 stacji mierzących sytuacje meteorologiczną i hydrologiczną, 
e) 2 nowoczesne stacje DGPS, 
f) 5 nowych stacji bazowych AIS. 

Na obszarze sąsiadującym z obszarem objętym usługami RIS  projekt przewiduje modernizację i doposażenie 
systemu nadzoru ruchu VTMS Świnoujście-Szczecin, w tym: wymianę i uzupełnianie sensorów (stacji 
brzegowych), aktualizację sprzętową i programową centrów systemu przy zastosowaniu rozwiązań 
kompatybilnych z systemem VTS Zatoka Gdańska oraz zapewnienie transmisji danych do centralnej aplikacji 
KSBM. Obecnie funkcjonujący system VTMS Świnoujście – Szczecin wymaga zasadniczej przebudowy 
obejmującej sensory i aplikacje z zachowaniem dotychczasowego medium transmisji danych. Modernizacja 
Systemu VTMS Szczecin - Świnoujście ma zapewnić zwiększenie możliwości użytkowych i niezawodności 
Systemu bez pogorszenia żadnej z obecnych funkcjonalności. 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie otrzyma dostęp do systemu KSBM na potrzeby Centrum RIS na 
podstawie bezpośredniego porozumienia z Urzędem Morskim w Szczecinie. 
 
System informacji i kontroli polskich portów (PHICS) 
System kontrolno - informacyjny polskich portów PHICS  (Polish Harbours Information & Control System) jest 
działającym od 2004 roku ogólnopolskim systemem wymiany dokumentów w formie elektronicznej. 
Dokumenty związane są z realizacją funkcji nadzorczych i kontrolnych nad transportem morskim, 
wykonywanych przez polską administrację morską. Podstawą budowy PHICS jest porozumienie pomiędzy 
Polską a Wielką Brytanią związaną z dostosowywaniem na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii do 
standardów funkcjonowania służb administracji morskiej do norm panujących w krajach Unii Europejskiej. 
System umożliwia prowadzenie skoordynowanej przez wszystkie urzędy ewidencji i rejestracji jednostek 
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pasażerskich, jednostek przewożących materiały niebezpieczne. Tworzy również możliwość szybkiego 
potwierdzenia dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy, zarejestrowanych w poszczególnych urzędach. 
Informacje wprowadzane są do systemu przez urzędy, a także przez armatorów statków, ich właścicieli, agentów 
oraz kapitanów statków z przeznaczeniem dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 
podległych i nadzorowanych przez niego instytucji. Dostęp do systemu przez użytkowników zewnętrznych 
(agenci, statki) odbywa się przy pomocy sieci internetowej, czyli jest możliwy z dowolnego miejsca w kraju i na 
świecie. Dane przechowywane w systemie mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia skutecznej akcji 
ratowniczej i oceny zagrożeń ekologicznych związanych z transportem ładunków niebezpiecznych drogą 
morską. Użytkownikami systemu PHICS są: administracja morska w Polsce, tj. Urzędy Morskie w Szczecinie, 
Gdyni oraz Słupsku oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR. 
System składa się z pięciu odrębnych tematycznie komponentów dotyczących następujących kwestii: 

a) rejestrowania pasażerów (PAS-REG), 
b) kontrolowania zwinięć statków (IMO FAL), 
c) monitorowania ruchu statków w zakresie przewozów ładunków niebezpiecznych (HAZMAT), 
d) przeprowadzania kontroli na obcych statkach (PSC), 
e) dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw uprawniających do żeglugi oraz egzaminowania marynarzy 

(STCW). 
Współpraca Centrum RIS z systemem PHICS jest szczególnie ważna pod względem regulacji i poprawy 
bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych. Sugeruje się dokonać integracji niezależnej pomiędzy 
systemem RIS z systemem PHICS w celu przekazywania informacji w zakresie przewozu ładunków 
niebezpiecznych. Struktura danych PHICS jest różna od struktury danych ERI (usługa RIS), jednak jest swego 
rodzaju odpowiednikiem tej usługi. Obustronna współpraca jest działaniem wręcz niezbędnym do właściwego 
funkcjonowania m.in. przewozów ładunków niebezpiecznych w obszarze granicznym wód śródlądowych 
i morskich w Polsce. W celu umożliwienia współpracy pomiędzy systemem RIS - ERI a systemem PHICS jest 
utworzenie aplikacji do obustronnej konwersji danych z systemów. Oba systemy posiadają określoną i ścisłą 
strukturę danych, w związku z czym konwersja plików nie powinna być problemowa. Niezbędne jest 
opracowanie aplikacji wykonującej szybką, obustronną konwersję pomiędzy plikami systemów oraz 
umożliwiającej połączenie funkcjonalności obu systemów.  
 
System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) 
System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) jest elektronicznym systemem 
wykorzystywanym przez administrację morską i służby współpracujące do celów kontrolowania ruchu statków 
oraz automatycznej wymiany informacji o sytuacji nawigacyjnej na polskich obszarach morskich. Dodatkowymi 
możliwościami systemu jest współpraca w zakresie wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, 
wspierania akcji ratowniczych, kryzysowych oraz ochrony statków i obiektów portowych. Dystrybucja 
informacji wykonywana jest poprzez Centrum Operacji Morskich MW RP, Służbę Krajowego Koordynatora 
Ostrzeżeń Nawigacyjnych BHMW i Centrum Nadzoru Radiolokacyjnego MOSG oraz jest rozszerzona o 
kolejnych użytkowników, w tym Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, MRCK SAR, Centra Zarządzania 
Kryzysowego Województw, morską grupę mobilną Izby Celnej, a następnie kapitanaty portów i komórki 
specjalistyczne w Urzędach Morskich. 
System SWIBŻ ma zadanie zorganizowania i uporządkowania wymiany informacji istotnych pod względem 
bezpieczeństwa żeglugi poprzez sieć teleinformatyczną oraz zapewnia obsługę zdarzeń według kodu ISPS. 
Aplikacja służy do definiowania typu zdarzeń i opisywania procedur postępowania z poszczególnymi typami 
zdarzeń. Istnieje możliwość opisu nowych zdarzeń inicjowanych przez operatorów ("ręcznie") lub też 
automatycznie na skutek odczytu danych pomiarowych z urządzeń, odczytu danych z innych systemów czy baz 
danych. Po utworzeniu nowego zdarzenia jest ono przez system obsługiwane zgodnie z procedurą zdefiniowaną 
dla danego typu zdarzenia, np. wysłane są powiadomienia do odpowiednich osób, system oczekuje na zapisanie 
odpowiednich decyzji itp. 
Aplikacja systemu SWIBŻ wykorzystuje zobrazowanie mapowe zgodne ze standardem S-52 IHO, które 
prezentuje polskie obszary wód morskich oraz obszary lądowe w granicach odpowiedzialności służb 
Administracji Morskiej RP, wraz z obszarem całego Bałtyku w skali generalnej. Zobrazowanie mapowe 
wykonane jest na podstawie komórek mapowych w standardzie S-57 oraz umożliwia umieszczenie dodatkowej 
informacji operacyjnej w systemie warstwowym. Wszystkie informacje na zobrazowaniu mapowym 
automatycznie zapisywane są w bazie danych systemu. 
System do pracy wykorzystuje m.in. następujące źródła: 

a) informacje systemu SafeSeaNet, 
b) sygnał AIS z bałtyckich stacji brzegowych, 
c) informacje z Rejestru Statków Lloyda, 
d) ostrzeżenia nawigacyjne oraz komunikaty żeglarskie pochodzące z BHMW, 
e) prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
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f) zgłoszenia odebrane bezpośrednio przez operatorów poszczególnych służb, 
g) dane z systemów radarowych. 

Współpraca pomiędzy Centrum RIS a Systemem Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) 
powinna odbywać się na zasadach identycznych jak w przypadku służb VTS, czyli na obustronnej wymianie 
danych. W przypadku systemu SWIBŻ współpraca powinna być łatwiejsza gdyż do tego systemu podłączonych 
jest wiele organizacji administracji publicznej. W związku z tym powinno być możliwe dodanie kolejnej 
instytucji. Na podstawie obustronnych uzgodnień można wypracować zasady formalne, funkcjonalne i prawne 
współpracy pomiędzy systemami. W efekcie wymiany danych System SWIBŻ mógłby poszerzyć swój zakres 
o obszary wodne objęte systemem RIS, jednocześnie zwiększając możliwości, skracając czas reakcji oraz 
określając dodatkowe siły i środki gotowe do wykorzystania w sytuacji wystąpienia zdarzenia w obszarach 
znajdujących się na granicy z wodami morskimi i śródlądowymi.  
 
Automatyczny System Identyfikacji (AIS) 
Jest to system określony międzynarodowymi standardami ITU oraz IMO, który jest wykorzystywany przez 
służby Kontroli Ruchu Statków (VTS) w ramach monitorowania ruchu statków i wspomagający ich 
identyfikację do celów selektywności zdarzeń na obszarach morskich. Na śródlądowych drogach wodnych 
stosowany jest kompatybilny system Śródlądowego Automatycznego Systemu Identyfikacji (Inland AIS) 
powstały na tych samych standardach międzynarodowych. W związku z tym integracja tych systemów jest 
w pełni możliwa i wymaga jedynie ujednolicenia na warstwie oprogramowania systemowego, również  
w sytuacji Centrum RIS w Polsce. Rozszerzenie stacji AIS na odcinku granicznym rzek Odry i Odry Zachodniej 
pozwoli zwiększyć obszar pokrycia sieci Automatycznego Systemu Identyfikacji. Z punktu widzenia systemów 
morskich np. o odcinek w relacji Szczecin - Schwedt gdzie poruszają się statki morsko – rzeczne. 
 
SafeSeaNet 
Jest to wspólnotowy system wymiany informacji morskiej utworzony przez Komisję Europejską we współpracy 
z Państwami Wspólnoty Unii Europejskiej w celu wdrażania właściwych Wspólnotowych regulacji prawnych w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony żeglugi morskiej i ochrony środowiska morskiego.  Ewentualna 
współpraca Centrum RIS z systemem SafeSeaNet jest możliwa za pośrednictwem systemów PHICS lub SWIBŻ 
np. w oparciu o konwersję komunikatów ERI do postaci odpowiednika IMO-FAL. W przyszłości taka 
funkcjonalność może zostać zaimplementowana za pośrednictwem systemu National Single Window 
wdrażanym przez administrację morską w oparciu o dyrektywę 2010/65/UE. Ponadto sugeruje się w ramach 
współpracy wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami RIS i ekspertami Morskimi w ramach 
międzynarodowych spotkań na szczeblu europejskim. 

6.3. Analiza zakresu współpracy z partnerami mi ędzynarodowymi 

Współpraca międzynarodowa w zakresie usług rzecznych RIS w Europie jest unormowana w Dyrektywie 
2005/44/WE. Państwa sąsiadujące połączone ze sobą drogami wodnymi o międzynarodowym znaczeniu 
powinny wymieniać się informacjami strategicznymi i taktycznymi.  
W związku z tym przypadku Centrum RIS na Odrze Granicznej i Dolnej bezpośrednia współpraca 
międzynarodowa powinna skupić się na Republice Federalnej Niemiec. Połączenie z systemem niemieckim 
powinien w pełni rozwiązać problem wymiany informacji dotyczących statków wpływających na Odrę 
i wypływających z obszaru Centrum RIS. Współpraca z Republiką Federalną Niemiec opisana został dokładnie 
w rozdziale 6.4.  
Ponadto Polska powinna prowadzić wymianę doświadczeń możliwie szeroko z każdym państwem, w którym 
wdrożono system informacji usług rzecznych RIS oraz z organizacjami prowadzącymi projekty związane  
z żeglugą śródlądową i usługami RIS. Jednocześnie w celu dostosowania standardów i wytycznych do sytuacji 
występujących w Polsce niezbędnym jest uczestnictwo polskich przedstawicieli w spotkaniach 
międzynarodowych grup eksperckich. 

6.3.1. Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń  

Współpraca międzynarodowa z organami innych państw wdrażających usługi informacji rzecznej RIS jest 
kluczowa pod względem wymiany doświadczeń i dzieleniu się wiedzą na temat nowych rozwiązań 
technologicznych. W Unii Europejskiej istnieje wiele państw o znacznie dłuższym stażu i szerszym 
zastosowaniu usług dotyczących żeglugi śródlądowej. W związku z tym spotkania pomiędzy przedstawicielami i 
ekspertami z różnych państw umożliwi ą wymianę doświadczeń i poszerzenie horyzontów eksperckich dla 
rozwiązań stosowanych w Polsce. Potencjalnych organizacji, instytucji i projektów gotowych do współpracy jest 
bardzo dużo. Poniżej przedstawiono część z nich.  
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FLARIS (Flamandia - Belgia) 
W systemie FLARIS usługi informacji rzecznej RIS są dostosowane w ten sposób by umożliwi ć koordynację 
działań logistycznych w czasie rzeczywistym na stałym poziomie. Usługi RIS odgrywają kluczową rolę  
w tworzeniu przewozu ładunków i pasażerów na drogach wodnych wzrostu ich efektywności i zmniejszaniu 
oddziaływania na środowisko, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo. 
W 1998 roku dwie administracje dróg wodnych, tj. Waterwegen en Zeekanaal NV i NV De Scheepvaart 
doprowadziły do podpisania porozumienia o współpracy, które utworzyło szereg inicjatyw dotyczących 
kontrolowania żeglugi i zautomatyzowania zarządzania wody we Flandrii. Inicjatywy te były początkiem 
procesu ciągłego, spełniającego potrzeby użytkowników żeglugi oraz uwzględniającego najnowsze osiągnięcia 
technologiczne. 
Obecnie projekt koncentruje się na dodatkowych inwestycjach w sieć WLAN, usługach informacji o ruchu 
i rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji. Dodatkowe prace wykonywane są na systemach wewnętrznych 
administracji dróg wodnych oraz władz portowych, aby zaoferować szerszy zakres usług RIS dla kapitanów.  
Badania oraz prace są obecnie prowadzone przez dwie flamandzkie administracje żeglugowe (Waterwegen en 
Zeekanaal NV i NV De Scheepvaart) oraz dodatkowo w służbie hydrograficznej i zarządach flamandzkich 
portów morskich w Antwerpii i Gandawie. Celem jest podniesienie poziomu usług RIS we Flandrii. Niektóre 
działania w zakresie żeglugi śródlądowej są również wykonywane przez flamandzkie centrum promocji dla 
żeglugi śródlądowej "Promotie Binnenvaart Vlaanderen". 
 
FIS Holandia 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie usługi informacji o drogach wodnych FIS (Fairway Information 
Services), która będzie w pełni zgodna z dyrektywą RIS i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie dostępne dla 
kapitanów informacje o drogach wodnych zostały połączone i zintegrowane w jeden spójny system 
informacyjny. 
Projekt FIS ma wyznaczone do realizacji następujące cele: 
a) poprawienie niezawodności czasu podróży na śródlądowych drogach wodnych poprzez zapewnienie 
solidnych (dokładnych i aktualnych) danych dla rejsów, a tym samym tworząc żeglugę śródlądową bardziej 
dopasowaną do obecnych procesów logistycznych, 
b) ulepszenie algorytmu oszacowywania czasu podróży w aplikacji planowania trasy dostarczanych przez firmy 
komercyjne do celów żeglugowych, 
c) wspieranie przyszłych zmian w zużyciu paliwa i dokładniejszym planowaniu rejsu, 
d) poprawienie poziomu bezpieczeństwa poprzez automatyczne generowanie komunikatów alarmowych. 
 
LIVRA Rotterdam i Antwerpia 
Droga wodna pomiędzy portami w Rotterdamie i Antwerpii składa się z kilku śluz. Chociaż sam tor wodny nie 
jest wąskim gardłem dla wydajności transportowej, śluzy czasami powodują opóźnienia i kolejki. Projekt 
LIVRA ma na celu osiągnięcie bardziej wiarygodnego czasu dla rejsów na trasie Rotterdam - Antwerpia w celu 
optymalizacji łańcucha logistycznego i optymalizacji wydajności śluz Volkerak, Krammer, Hansweert 
i Kreekrak. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przekazywanie z większą częstotliwością, dokładniejszej 
informacji dla przedsiębiorstw żeglugowych i poszczególnych statków. 
Projekt przewiduje integrację metody prognozowania na podstawie danych dotyczących planów podróży 
statków i danych rzeczywistych dotyczących cyklów pracy śluzy. Po każdym cyklu pracy śluzy lub zmianie 
planów podróży może być przedstawiona prognoza dotycząca następnej śluzy i rzeczywistego czas przejazdu 
przez śluzę. Dzięki temu przedsiębiorstwa żeglugowe stale aktualizują swój plan podróży i ewentualnie także 
plan dla pracy terminala. 
 
Francja SIF II 
W 2006 roku, Voies navigables de France (VNF), tj. krajowy organ RIS we Francji rozpoczął projekt pilotażowy 
wdrożenia RIS I - zwany SIF na osi dróg wodnych Seine-Skaldy. W efekcie projektu SIF I (współfinansowany 
przez TEN-T) utworzone zostały następujące elementy: 
a) system monitorowania ruchu, 
b) pilotażowa infrastruktura dla sprawozdawczości elektronicznej ERI. 
W 2011 roku VNF rozpoczął drugą edycję projektu SIF II jako kolejny krok w kierunku pełnego wdrożenia RIS 
we Francji. Projekt był realizowany do końca 2013 roku. SIF II składał się z następujących działań: 

a) program wyposażenia w sprzęt AIS śródlądowy: 1360 transponderów AIS śródlądowych 
współfinansowanych dla statków handlowych (statki z własnym napędem, statki pasażerskie i pchacze), 

b) rozszerzenie infrastruktury dla Inland AIS, tj. dodanie anten brzegowych AIS (około 40) na rzece 
Mozeli i Renie, około na 340 km pokrycia dla obszarów francuskich dróg wodnych, 
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c) dalszy rozwój dodatkowych usług dla użytkowników RIS - na podstawie wdrożenia systemu z SIF I - 
dla kilku portów, francuskich organów krajowych, władz w krajach sąsiednich i użytkowników 
komercyjnych. Usługi te obejmują: 

- informacje o podróży, 
- śledzenie i namierzanie statków, 
- zarządzanie nabrzeżami do cumowania jednostek pływających, 
- połączenie z europejską baz danych statków (European Hull Database). 

 
DoRIS (Donau) 
Projekt DoRIS (Donau River Information Services) został wszczęty w Austrii zgodnie z planem "Krajowy Plan 
Działań dla Nawigacji na Dunaju" w 2006 roku. Podstawową funkcją systemu informacji DoRIS jest rejestracja i 
wyświetlanie statków żeglugi śródlądowej na elektronicznej mapie nawigacyjnej (ENC), zawierające 
najważniejsze informacje dotyczące dróg wodnych i przepisów ruchu drogowego. Transpondery AIS są 
kluczowymi elementami systemu DoRIS pod względem monitorowania ruchu. Doris przetwarza dane statyczne 
wprowadzane przez operatorów statków. Dane te zawierają informacje o statku lub zestawie pchanym, 
wymiarach, typie statku, maksymalnym zanurzeniu, niebezpiecznym ładunku, informacje o porcie docelowym i 
szacunkowy czas przybycia. Dane dynamiczne, z drugiej strony, są przekazywane automatycznie z transpondera 
AIS oraz kanału radiowego i automatycznie aktualizowane co dwie sekundy. Komputer PC wyposażony  
w system ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) z poziomu przeglądarki może być 
podłączony do transpondera i wyświetlać aktualny stan ruchu. Sytuację nawigacyjną można również 
skonfrontować z aktualnym obrazem radarowym dla celów nawigacyjnych. Stacje bazowe wzdłuż brzegu rzeki 
są również wyposażone w transpondery do otrzymywania i przekazywania danych ze statków. Przechowywane 
w centralnej bazie danych są dostępne dla autoryzowanych grup do własnych potrzeb lub mogą być dostępne  
w razie potrzeby, na przykład do odtwarzania wypadków. 
 
BulRIS 
Projekt BULRIS ("Wdrożenie Systemu Informacyjnego na bułgarskim odcinku rzeki Dunaj") polega na rozwoju 
nowoczesnej infrastruktury i komunikacji odpowiedzialnej za dostarczanie informacji nawigacyjnych wzdłuż 
rzeki Dunaju. Bieżące informacje o stanie dróg wodnych i o ruchu znacznie wspomaga efektywne zarządzanie 
żeglugą oraz pomaga zmniejszyć ilość wypadków. Wymiana danych dla celów statystycznych i celnych 
przyczynia się do zwiększenia skuteczności partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi instytucjami. BULRIS jest 
wykonywany przez Spółkę Infrastruktury Portów Bułgarskich BPI (Bulgarian Ports Infrastructure Company), 
beneficjenta Programu Operacyjnego "Transport" na lata 2007-2013. 
W okresie od sierpnia do września 2011 roku wykonane zostały testy podsystemów w regionie północno-
wschodniej Bułgarii. Po ich zakończeniu, we wschodniej części Bułgarii w pełni rozwinięta została sieć 
telekomunikacyjna. Umożliwiło to przesyłanie informacji do i ze statków pływających po rzece i utrzymać stałą 
łączność radiową z Centrum Systemu Informacyjnego rzeki w Rousse (RIS Centrum Rousse). 
BULRIS dostarcza oprogramowanie do wydawania komunikatów dla kierowników statków. BULRIS również 
umożliwia elektronicznie dokonać obowiązkowych sprawozdań dla władz przybrzeżnych oraz stwarza 
możliwości szczegółowej wizualizacji monitoringu ruchu i automatycznej identyfikacji statków żeglugi. To 
gwarantuje skuteczną wymianę danych z innymi krajami naddunajskimi. 
Celem systemu BULRIS jest wsparcie transportu śródlądowego z myślą o poprawie bezpieczeństwa, 
efektywności transportu wodnego, ochrony środowiska i ułatwienia połączenia z innymi rodzajami transportu. 
 
CroRIS 
Projekt CRORIS (chorwacki system usług informacji rzecznej) obejmuje rozwój i wdrożenie usług informacji 
rzecznej dla chorwackich odcinków rzek Drawy i Dunaju. 
Projekt obejmował dwa etapy. Faza I reprezentowała badania i rozwój w zgodzie projektem FP5 COMPRIS 
(Consortium Operational Management Platform for River Information Services). Pod koniec 2005 Faza I została 
zakończona i rozpoczęto Fazę II, tj. proces instalacji pełnego systemu RIS na chorwackich międzynarodowych 
wodach śródlądowych. W dniu 18 stycznia 2006 r powstało pierwsze centrum RIS w Vukovar i pokryte zostały 
chorwackie odcinki Dunaju i Drawy przez sygnał AIS. Kolejnymi krokami była prezentacja usług RIS dla 
użytkowników komercyjnych i dofinansowanie transponderów AIS dla statków śródlądowych Chorwacji.  
 
UKRRIS 
System Informacji Rzecznej Ukrainy UkrRIS (The River Information Service of Ukraine) został zaprojektowany 
specjalnie w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej nawigacji na śródlądowych drogach wodnych na 
poziomie europejskim. UkrRIS ma na celu zapewnienie użytkownikowi informacji operacyjnych 
i referencyjnych dotyczących warunków żeglugi na drogach wodnych śródlądowych Ukrainy (ukraińskim 
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obszarze Dunaju i Dniepru), informacji o ruchu i rozmieszczeniu floty, stanie dróg wodnych, przepływach 
towarowych i natężeniu ruchu. 
Centrum sterowania UkrRIS znajduje się w Odessie. Poza centrum sterowania, system składa się z sześciu 
podcentrów na rzece Dniepr i trzech podcentrów na Dunaju, oraz dwudziestu czterech automatycznych stacji 
AIS na rzece Dniepr i dwóch automatycznych stacji AIS na Dunaju, które są połączone w sieć. W podcentrach 
znajdują się śluzy na kaskadzie Dniepru w miastach Nowy Kahovka, Zaporoża, Dneprodzerzhinsk, 
Swetlowodsk, Kanev i Wyszgorod (Kijów). W obszarach pokrycia usługami RIS korzysta się z komunikacji 
VHF. Kluczowym elementem projektu jest dostępność informacji na specjalnie opracowanym portalu 
internetowym, który integruje informacje z podsystemami UkrRIS i zapewnia użytkownikom informacje  
w czasie rzeczywistym. Liczba elementów e-nawigacji, w tym zdolność do automatycznej wymiany informacji 
za pośrednictwem kanału AIS, automatyczne wysyłanie wiadomości do statku, monitorowania oprogramowania 
nawigacyjnego przy użyciu technologii AIS Aton, transmisję sygnałów różnicowych korekty GPS (DGNSS) itp. 
są realizowane w UkrRIS. Ciekawostką systemu jest możliwość wysyłania elektronicznych powiadomień do 
kierowników statków, które są automatycznie tłumaczone na 24 języki europejskie. Takie rozwiązanie stwarza 
warunki do żeglugi statków zagranicznych na śródlądowych drogach wodnych Ukrainy. Kompleksowe 
oprogramowanie sprzętowe UkrRIS zapewnia interfejs dla ewentualnej wymiany informacji na temat nawigacji 
w czasie rzeczywistym z podobnymi systemami usług w krajach sąsiednich. Zalety UkrRIS obejmują również 
zdolność do świadczenia i wyświetlania na mapach elektronicznych informacji na temat bieżącego 
rozmieszczenia floty na drogach wodnych, schematów i lokalizacji portów, śluz, mostów, elektrowni wodnych, 
rejestracji rejsów i zapisu punktów kontrolnych rejsu po śródlądowych drogach wodnych, które umożliwia 
zbieranie danych statystycznych na temat przepływu ruchu i przepływu towarów. 
 
NEWADA I NEWADA DUO 
Projekt NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations) ma na celu zwiększenie efektywności 
Dunaju jako Europejskiego Korytarza Transportowego VII poprzez intensyfikację współpracy między organami 
administracji żeglugi śródlądowej, do promowania żeglugi śródlądowej jako oszczędnej i przyjaznej dla 
środowiska gałęzi transportu. Działania w ramach projektu to: 

a) współpraca w zakresie zadań hydrologicznych i hydrograficznych, która została wzmocniona w celu 
osiągnięcia lepszego efektu. Sprawność codziennej pracy została zwiększona poprzez wymianę „know-
how” między ekspertami, a także poprzez identyfikację najlepszych praktyk, 

b) fizyczne poprawienie dostępności infrastruktury dróg wodnych. Krajowe plany działania, studia 
wykonalności, projektów dwustronnych i wytyczne wdrożeniowe zostały poprawiane i opracowane we 
współpracy z innymi krajami naddunajskimi, 

c) dostęp do sieci i usług ICT (Information and Communication Technology) została wzmocniona w celu 
przezwyciężenia braków dostępu informacji. Aktualne dane związane z drogami wodnymi dostarczono 
śródlądowej administracji krajów sąsiadujących, osobom trzecim i użytkowników, 

d) poprawienie komunikacji pomiędzy administracjami żeglugi, agencjami rozwoju oraz Ministerstwami 
Transportu. Organy administracji żeglugi śródlądowej zostały nakierowane na cel zaspokojenia potrzeb 
użytkowników. 

Projekt NEWADA rozpoczął się w kwietniu 2009 roku i zakończył się w marcu 2012 po okresie 36 miesięcy. 
Zespół projektowy składał się z 12 partnerów projektu z 8 krajów naddunajskich. 
Projekt NEWADA DUO jest kontynuacją udanego projektu NEWADA. Cele projektu to: 

a) poprawa zarządzania drogami wodnymi (zintegrowane, zrównoważone i skoordynowane regionalnie 
zarządzenie), 

b) polepszanie standardu utrzymywania dróg wodnych (poprawa wydajności), 
c) orientacja na potrzeby klienta usług żeglugi śródlądowej, 
d) zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (zharmonizowane 

i aktualne informacje o drogach wodnych), 
e) zwiększenie widoczności administracji żeglugi, 
f) wspieranie przejścia z pilotażowego wdrożenia usług RIS do normalnej pracy, 
g) umożliwianie krajom rozwiązania krajowych priorytetów włączając pomoc partnerów. 

 
IRIS EUROPE 3 
IRIS Europe 3 skupia wielu beneficjentów projektu i koncentruje się na dalszej poprawie i dostrajaniu 
kluczowych technologii RIS, w szczególności na pilotażowym wdrażaniu nowych możliwości dla usług 
i aplikacji. Projekt skupia się zwłaszcza na rozwiązaniach dotyczących informacji o torze wodnym, ruchu 
i usługach związanych z transportem oraz na uwagach od użytkowników systemu RIS i dostosowywaniu 
specyfikacji technicznych. IRIS Europe 3 w znacznym stopniu przyczynił się do zharmonizowanego wdrożenia 
RIS na poziomie europejskim. IRIS Europe 3 opiera się na pracach grup ekspertów i poprzednich projektów 
wdrożeniowych RIS. Szerokie Europejskie konsorcjum reprezentujące siedem państw członkowskich 
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i partnerów do współpracy z 7 dodatkowych krajów połączyło siły, aby wspierać operatorów RIS, administracje 
żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w celu poprawy ich usługi RIS, zwłaszcza dla użytkowników RIS na 
logistycznym poziomie europejskim. 

6.3.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie określania standardów dotyczących 
usług informacji rzecznych 

Grupy Eksperckie ds. RIS (EG) i poszczególnych usług ECDIS, ERI, NTS, VTT 
Praca techniczna w kierunku europejskiej normalizacji usług RIS jest wykonywana przez grupy eksperckie. Są 
to międzynarodowe platformy techniczne zapewniające harmonijny rozwój standardów w Europie. Grupy 
eksperckie RIS wyznaczają standardy i uaktualnienia, ale także dokumenty uzgodnień technicznych i inne 
odpowiednie dokumenty. Grupy eksperckie RIS składają się z różnych przedstawicieli, działających w żegludze 
śródlądowej, takich jak organów rządowych, organizacji branżowych, instytutów badawczych, konsultantów 
i przedstawicieli przemysłu. Jest to międzynarodowa platforma techniczna skupiająca ekspertów i zapewniająca 
rozwój zharmonizowanych norm w Europie. Propozycje norm i innych dokumentów wypracowane w ramach 
grup eksperckich dostarczane są do Unii Europejskiej, Komisji Reńskiej lub innym organom międzynarodowym. 
Są to instytucje, które mogą dać podstawy prawne dla tym dokumentów. Istnieją cztery grupy eksperckie 
ds.: Inland ECDIS, ERI, NTS i VTT. 
 
Grupa ekspercka ds. śródlądowego ECDIS 
Europejska Grupa Ekspertów Inland ECDIS jest międzynarodową platformą, która rozwija i utrzymuje 
zharmonizowane europejskie i rosyjskie standardy dla systemu obrazowania elektronicznych map i informacji 
nawigacyjnych ECDIS (ECDIS śródlądowego). Europejski i rosyjski ECDIS śródlądowy powstał w oparciu 
o standardy Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) dla morskiej elektronicznej mapy 
nawigacyjnej (ENC), standardy grupy harmonizującej śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (IEHG) 
i normy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dla morskiego ECDIS. Grupa Ekspertów przedstawia 
propozycje formalizacji do Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych organizacji międzynarodowych 
(np. Centralna Komisja Żeglugi na Renie, Komisja Dunaju, EKG / ONZ) i władz krajowych. 
Europejska grupa ekspertów ECDIS śródlądowy funkcjonuje jako niezależna platforma międzynarodowa w celu 
zapewnienia harmonijnego rozwoju standardu ECDIS śródlądowego w różnych organizacjach 
międzynarodowych. ECDIS śródlądowy zapewnia jednolitą podstawę do korzystania z elektronicznych map 
nawigacyjnych w kraju i za korzystanie z aplikacji telematycznych, takich jak transpondery AIS śródlądowy lub 
innych metod identyfikacji, wykrywania i śledzenia statków na śródlądowych drogach wodnych. Zawiera 
wymagania techniczne i operacyjne, metody badań i wymagane wyniki badań do zastosowań Inland ECDIS. 
 
Grupa ekspercka ds. międzynarodowego elektronicznego raportowania ERI 
Grupa ekspertów ds. ERI to międzynarodowa platforma, która przygotowuje i przedkłada propozycje dotyczące 
standardu ERI do Centralnej Komisji Reńskiej, Komisji Europejskiej, Komisji Dunajskiej i innym 
zainteresowanym organizacjom międzynarodowym. Grupa ekspertów ds. ERI przedstawia porozumienia 
robocze dotyczące normalizacji raportowania do i z menedżerów żeglugi oraz zapewnia utrzymanie i 
wykorzystanie zharmonizowanych tabel referencyjnych dla tego celu. 
Standard ERI opisuje komunikaty, elementy danych, kody i odniesienia do wykorzystania w sprawozdawczości 
elektronicznej dla różnych usług i funkcji usług informacji rzecznej (RIS). Zawiera podstawowe i najważniejsze 
zalecenia dotyczące sprawozdawczości elektronicznej. Niektóre zasady i zalecane praktyki dla specjalnych 
środków muszą być uzupełniane, ze względu na zdobywanie nowych doświadczeń. 
Grupa ekspertów ERI skupia się na relacji zadań pomiędzy podmiotami prywatnymi (spedytorzy, kapitanowie, 
operatorzy terminali, osoby zarządzające flotą) oraz podmiotami publicznymi (władze publiczne żeglugi, 
portów). Związek pomiędzy podmiotami prywatnymi, bez zaangażowania partnerów społecznych (np. relacji 
między kapitanami i operatorami terminali) nie jest rozważany na spotkaniach grupy eksperckiej. 
 
Grupa ekspercka ds. komunikatów dla kapitanów NTS 
Grupa ekspercka jest międzynarodową platformą, która zapewnia zharmonizowany rozwój standardu dla 
komunikatów dla kapitanów w różnych organizacjach międzynarodowych. Grupa Ekspertów NTS dostosowuje 
okresowo standard do postępu technicznego i wymagań użytkowników. Grupa ekspertów przedstawia wnioski 
legislacyjne Komisji Europejskiej, Centralna Komisja Żeglugi na Renie, Komisji Dunaju, Komisji Mozeli, 
Komisji Sawy, EKG / ONZ i innym zainteresowanym międzynarodowym organizacjom formalizującym. 
Ponadto Grupa Ekspertów NTS wspiera, doradza i daje wkład do europejskiej platformy RIS i na żądanie lub 
z własnej inicjatywy do grupy roboczej CCNR dotyczącej zharmonizowanego wdrożenia komunikatów dla 
kapitanów. 
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Grupa ekspertów NTS pracuje nad usługą, gdzie w standardowym formacie wyszczególnia się cztery rodzaje 
komunikatów: 

a) komunikat związany z sytuacją w ruchu i torem wodnym (FTM), tj. wiadomość związana z ruchem 
składająca się z ogłoszenia, które dostarcza informacji o odcinku toru wodnego lub obiektu, 

b) komunikat związany ze stanem wody (WRM), tj. wiadomość składająca się z informacji o poziomie 
wody, głębokości tranzytowej, prześwicie pionowym, stanie zapory, itp., 

c) komunikat pogodowy (WERM), tj. informacja na temat sytuacji pogodowej. (Państwa nie są 
zobowiązane do dostarczania danych pogodowych), 

d) komunikat lodowy (ICEM), tj. informacja o sytuacji lodowej. 
Międzynarodowy standard dla komunikatów dla kapitanów NTS zapewnia spójny format danych, które mogą 
być używane do publikowania ogłoszeń dla kapitanów w internecie lub do dystrybucji przez e-mail w ramach 
wszystkich państw UE. 
Treść komunikatów zakodowana jest w formacie pliku XML, tj. uniwersalnym języku znaczników (Extensible 
Markup Language). Plik ten może być odczytywany przez aplikacje służące planowaniu podróży lub ECDIS 
śródlądowym na pokładzie statku lub przez strony internetowe. Zakodowane informacje mogą być odczytywane 
bezpośrednio do obliczeń, na przykład planowania podróży, lub tłumaczone na język użytkownika. Tabele 
referencyjne normy zawierają 21 języków krajów członkowskich Unii Europejskiej i dodatkowe 3 języki z poza 
UE, a mianowicie chorwacki, serbski i rosyjski. Gwarantuje to możliwość prawidłowego odczytu komunikatu 
przez kapitana, w jego ojczystym języku. 
 
Grupa ekspercka ds. śledzenia i namierzania statków VTT 
Głównym zadaniem tej grupy ekspertów jest rozwój i utrzymanie europejskiego standardu dla żeglugi 
śródlądowej. Ze względu na mieszane natężenie ruchu ważne jest, że normy i procedury żeglugi śródlądowej są 
kompatybilne z już zdefiniowanymi standardami i procedurami morskiej nawigacji. 
VTT to procedura międzynarodowej współpracy wymagająca od wszystkich tych, którzy chcą korzystać i brać 
udział w systemie, wyposażenie statku w urządzenia AIS. Standaryzacja śledzenia i namierzania ruchu dla 
żeglugi śródlądowej obejmuje zarówno standardowe AIS morskie, ale również testy Standardu AIS 
śródlądowego. Standardy te określają: 

a) wymagania funkcjonalne i techniczne dla urządzeń AIS śródlądowego, 
b) specyfikacje komunikatów AIS do wymiany komunikatów pomiędzy urządzeniami Inland AIS za 

pośrednictwem radia, 
c) specyfikacje zbiorów danych AIS do wymiany danych pomiędzy urządzeniami AIS śródlądowego 

a aplikacjami. 
 
Nieunikniona jest ścisła współpraca Polski z międzynarodowymi grupami eksperckimi. Przedstawiciele polskiej 
strony jako pełnoprawni członkowie grup eksperckich powinni brać czynny udział we wszystkich spotkaniach 
przekazując swoje wnioski, doświadczenia, spostrzeżenia i zdobywać wiedzę na temat problemów 
spotykających przedstawicieli innych państw. Biorąc udział w spotkaniach można przekazać indywidualne 
i specyficzne problemy możliwie występujące wyłącznie w Polsce lub problemy, które wcześniej nie zostały 
zauważone przez inne państwa. Następnie w ramach konsultacji z innymi członkami grupy problem zostaje 
omówiony i możliwe jest dostosowanie standardów i wytycznych Unii Europejskiej do danej sytuacji.  
Jak wspomniano wcześniej w Europie funkcjonuje wiele organizacji, których celem jest opracowanie norm 
i standardów dla żeglugi śródlądowej, m.in. Centralna Komisja Żeglugi na Renie, Komisja Dunaju, Komisja 
Mozeli, Komisja Sawy, EKG / ONZ i inne międzynarodowe organizacje formalizujące. Polska powinna 
pośrednio współpracować z każdą z nich. 

6.3.3. Określenie możliwości współpracy z partnerami międzynarodowymi 
dotyczącej wymiany informacji o ładunkach niebezpiecznych oraz danych 
przekazywanych w zakresie usługi ERI. 

Przepisy prawa 
W dniu 24 września 2008 r. dyrektywy dotyczące przewozów ładunków niebezpiecznych transportem 
drogowym, kolejowym i żeglugą śródlądową zostały zastąpione jedną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Celem wprowadzenia nowej 
dyrektywy było zagwarantowanie jednolitego stosowania przepisów prawa w sprawie przewozu towarów 
niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej we Wspólnocie oraz jednocześnie 
dostosowanie prawa państw wspólnoty UE do postanowień Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), utworzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., 
Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego 
załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), podpisanej w Bernie dnia 9 maja 
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1980 r. oraz Europejskiej umowy w sprawie międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi, sporządzonej w Genewie w dniu 26 maja 2000 r. 
W celu dostosowania polskiego ustawodawstwa do nowej Dyrektywy 2008/68/WE z uwzględnieniem aktów 
prawa międzynarodowego w dniu 19 sierpnia 2011 r. podpisano nową ustawę o przewozie towarów 
niebezpiecznych / Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454./. Ustawa przewiduje określenie  
w jednym akcie prawnym zasad przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, koleją oraz 
żeglugą śródlądową. Na mocy ustawy utraciły ważność: ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.), ustawa z dnia 31 marca 2004 r.  
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.), uchylony został art. 41  
a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)  
art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej otrzymał nowe brzmienie. 
Przewóz towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową dotyczy przepisów zawartych w rozdziale 5 ustawy  
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.). Zgodnie  
z ww. ustawą materiały niebezpieczne mogą być przewożone statkami żeglugi śródlądowej w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu ruchu żeglugowego i wykluczający zanieczyszczenie lub skażenie środowiska, 
zgodnie z wymaganiami Europejskiej umowy w sprawie międzynarodowych przewozów 
materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). Przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia  
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej regulują kwestie związane z pełnieniem funkcji eksperta ADN. 
Warunkiem uzyskania świadectwa eksperta ADN jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed komisją 
właściwą do przeprowadzania egzaminów m.in. na patenty żeglarskie, o której mowa w przepisach ustawy  
o żegludze śródlądowej, ze znajomości postanowień Europejskiego Porozumienia w sprawie międzynarodowych 
przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi. Świadectwo eksperta ADN jest 
wydawane przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej. Do zadań  właściwego miejscowo dyrektora urzędu 
żeglugi śródlądowej należy również wydawanie, przedłużanie i cofanie świadectw doradcy do spraw 
bezpieczeństwa. 
Rozszerzono  problematykę uregulowaną dotychczas w uchylanych przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej. Analogicznie do obowiązków i wymagań wobec kierowcy określono w nim, jakie 
wymagania musi spełniać osoba pełniąca funkcję eksperta ADN. Jednym z wymogów jest posiadanie 
świadectwa eksperta ADN. Osoby pełniące funkcje eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub do spraw 
przewozu chemikaliów muszą posiadać także odpowiednio świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu 
gazów albo świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów. Świadectwa otrzymują osoby, które 
spełniają określone w ustawie wymagania, ukończyły odpowiedni kurs i złożyły z wynikiem pozytywnym 
egzamin. Ww. świadectwa wydaje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na okres 5 lat, który również prowadzi 
ewidencję ekspertów ADN. Opłaty za wydanie odpowiednich świadectw i ich wtórników stanowią dochód 
budżetu państwa. 
Wprowadzenie ustawy dostosowało przepisy prawa do nowych wymogów w związku z czym współpraca  
w sprawie przewozów ładunków niebezpiecznych ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej jest możliwa. 
W ramach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczącego specyfikacji 
technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na 
śródlądowych drogach we Wspólnocie określono m.in., że statek przewożący ładunek niebezpieczny jest 
zobowiązany do umieszczenia informacji w systemie AIS dotyczącej liczby niebieskich stożków / świateł wg. 
ADN / ADNR oraz przewidywany czas przybycia do śluzy / mostu / terminala / granicy (ETA). 
Natomiast w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji 
technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 
dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji 
rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie określono, że prace prowadzone w ramach 
raportowania ERI należy prowadzić z zapewnieniem ciągłości usług zarządzania innymi rodzajami transportu,  
w szczególności z zarządzaniem ruchem statków morskich i z usługami informacyjnymi. Ponadto w specyfikacji 
technicznej jest określona szczegółowo struktura komunikatów ERI oraz sposób ich wymiany pomiędzy 
partnerami międzynarodowymi. W związku z tym wymiana informacji pomiędzy dwoma Centrami RIS jest  
w 100% możliwa po dostosowaniu się do specyfikacji technicznej ERI. 
 
Zastosowania praktyczne 
Usługa elektronicznego raportowania statków ERI w Europie odbywa się w wybranych krajach, które wdrożyły 
systemy RIS. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz państw, w których aktualnie możliwe jest elektroniczne 
raportowanie statków: 
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Tabela 6.1. Wykaz państw, w których aktualnie możliwe jest elektroniczne raportowanie statków 
Państwo Funkcjonowanie ERI 
Austria Nie, tylko w fazie pilotażowej 
Belgia - 

Flandria Tak 
Walonia Nie 

Chorwacja Nie, tylko w fazie pilotażowej 
Czechy Nie 

Holandia Tak 
Niemcy Nie 
Polska Nie, tylko w fazie pilotażowej 

Rumunia Tak 
Słowacja Nie, tylko w fazie pilotażowej 

Szwajcaria Tak 
Węgry Nie, tylko w fazie pilotażowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Zeeland Directorate of Rijkswaterstaat 

 

Jednym z zastosowań wykorzystywanych do wymiany informacji ERI w Europie jest specjalistyczne 
oprogramowanie BICS (Barge Information and Communication System). Jest to oprogramowanie 
zaprojektowane przez Dyrekcję The Zeeland Directorate of Rijkswaterstaat, które umożliwia szybkie 
przekazywanie informacji na temat ładunków i rejsów statków. W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy 
statkiem oraz administracją portów i dróg wodnych niezbędne jest posiadanie na statku komputera z łącznością 
GSM. Organy te mogą obsługiwać ruch szybko i bezpiecznie. W przypadku wystąpienia katastrofy możliwe jest 
natychmiastowe ustalenie, czy w zdarzeniu zaangażowane są ładunki niebezpieczne mogące zagrozić ochronie 
człowieka i środowiska naturalnego. Aktualnie informacja jest przekazywana ustnie zwykle przez radiotelefon 
i/lub faksem w centrach ruchu, śluzach, portach mostach i władzach portowych. BICS sprawia, że dostarczanie 
informacji staje się szybsze i bardziej niezawodne z zachowaniem ścisłych wymogów poufnych informacji. 
W przyszłości planuje się całkowitą rezygnację z łączności radiotelefonicznej ze względu na prowadzenie 
komunikacji na temat poufnych, prywatnych informacji lub związanych z działalnością gospodarczą. System 
BICS dla użytkownika jest prostym i szybkim narzędziem do raportowania. Posiada gotową bazę danych 
zawierającą wszystkie nazwy miejsc załadunkowych i wyładunkowych, wszystkie rodzaje ładunków, dokładne 
nazwy oraz oznaczenia ładunków i substancji niebezpiecznych jakie można przewozić po drogach wodnych. Ta 
funkcjonalność eliminuje wystąpienie niezrozumiałych błędach w tłumaczeniu lub zrozumieniu wymiany 
danych pomiędzy kilkoma państwami. System posiada bardzo przyjemny interfejs użytkownika – do określania 
podróży wystarczy wyłącznie wybrać z listy początkowe i końcowe miejsce rejsu, rodzaj i ilość ładunku, 
zanurzenie oraz liczbę osób na pokładzie. System posiada wiele innych możliwości m.in. możliwość planowania 
załadunku kontenerowców, archiwizację historii rejsów, czy tworzenie gotowych listów przewozowych. 
System jest też testowany dla zastosowań łączących wiele systemów teleinformatycznych w tym na obszarze 
portów morskich Holandii w Zeeland i Rotterdami. Jeżeli jeden z tych portów był wybrany jako port docelowy, 
automatycznie system BICS generuje wiadomość elektroniczną i wysyła drogą mailową do zarządu portu. 
Jednocześnie system może być wykorzystywany do współpracy międzynarodowej. Od lutego 1999 r system 
stopniowo wprowadzany był na Renie w Niemczech. Aktualnie Francja, Szwajcaria i Austria rozważają 
przyłączenie się do systemu. Po podłączeniu się tych państw do sytemu BICS statek płynący przez wszystkie 
państwa będzie musiał wyłącznie raz wysłać raport o swojej podróży wykorzystując oprogramowanie BICS. 
Pełna funkcjonalność systemu jest aktualnie dostępna wyłącznie w czterech językach, tj. holenderskim, 
niemieckim, francuskim i angielskim. 
Sugeruje się próbę zaimplementowania systemu BICS do Centrum RIS w Polsce. Wymagane będzie stworzenie 
tłumaczenia systemu na język polski, stworzenie opisu wszystkich możliwych portów i miejsc 
załadunku/wyładunku oraz dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do systemu. 

6.4. Współpraca ze stron ą Niemieck ą w zakresie systemów informacji rzecznej 

 
Rzeka Odra oraz Odra Zachodnia są elementem europejskiego ekosystemu i systemu dróg wodnych oraz pełnią 
ważne funkcje gospodarcze, ekologiczne i polityczne. Dorzecze tych rzek posiadają charakter transgraniczny, 
dotyczący bezpośrednio trzech krajów, tj. Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej 
Niemiec. Rzeki Odra od km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej) do km 704,1 (Jaz Widuchowa) oraz Odra Zachodnia 
od km 0,0 (Jaz Widuchowa) do km 17,15 stanowią granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a 



Studium Wykonalności 
Rozdział 06 

Możliwości integracji z innymi systemami 

 

145 
 

Republiką Federalną Niemiec. Warunkuje to konieczność realizacji ścisłej współpracy pomiędzy krajami 
sąsiadującymi w celu zagwarantowania racjonalnego zagospodarowania i ochrony wód granicznych, poprawy 
ich jakości, zachowania ekosystemów, ich restytuowania oraz gospodarczego wykorzystywania. 

6.4.1. Aktualna współpraca ze stroną niemiecką na Odrze i Odrze Zachodniej 

Jednym z największych sukcesów dotyczących współpracy Polski z Niemcami w ramach gospodarowania 
wodami jest wydarzenie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Podczas polsko – niemieckich konsultacji, które odbyły się 
pod przewodnictwem Premier Ewy Kopacz i Kanclerz Angeli Merkel nastąpiło podpisanie przez Ministra 
Środowiska RP oraz Federalnego Ministra Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Umowy pomiędzy Rządem 
Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach 
wodnych pogranicza polsko-niemieckiego. Głównymi aspektami umowy są ochrona przeciwpowodziowa oraz 
poprawa warunków przepływu i żeglugi, a w szczególności: 

a)  likwidacja priorytetowych miejsc limitujących głębokości tranzytowe przy obu brzegach Odry 
granicznej,  

b) poprawa regulacji rzeki według uzgodnionej koncepcji w celu osiągnięcia skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej,  

c) dostosowanie toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego 
odcinka Odry, 

d) stworzenie dogodnych warunków dla uprawiania żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem 
w Schwedt a Morzem Bałtyckim. 

Oprócz priorytetowej kwestii jaką jest ochrona ludności i mienia, realizacja podpisanej międzynarodowej 
umowy pomiędzy rządami Polski i Niemiec jest kamieniem milowym we współpracy na rzecz aktywizacji Odry 
Granicznej poprzez rozwój transportu śródlądowego, działalności turystycznej i rekreacyjnej.  
Dotychczasowa współpraca Polski ze stroną Niemiecką uwarunkowana była wspólnym utrzymywaniem rzek 
Odry i Odry Zachodniej na długości blisko 180 km, które na tym obszarze tworzą granicę państwową pomiędzy 
Zakresy współpracy poszczególnych dziedzin oraz podział obowiązków między stronami określają umowy 
polsko-niemieckie w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi oraz inne dokumenty wykonawcze. Najważniejszymi 
dwoma dokumentami są:  

a) "Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie 
gospodarki wodnej na wodach granicznych", sporządzona w Warszawie w dniu 19 maja 1992 roku,  

b) "Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o żegludze 
śródlądowej", z dnia 08 listopada 1991 roku.  

Do realizacji zadań dotyczących m. in. utrzymania granicznego odcinka rzeki Odry i Odry Zachodniej 
wyznaczona została administracja drogi wodnej czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
RZGW, który zobowiązany został do ścisłej współpracy z Urzędem Wodno-Żeglugowym w Eberswalde oraz 
Dyrekcją Wodno-Żeglugową Wschód w Magdeburgu, które to instytucje odpowiedzialne są ze strony 
niemieckiej za utrzymanie rzeki Odry i Odry Zachodniej na odcinkach granicznych. 
Bezpośrednia Współpraca pomiędzy administracjami rzeki Odry i Odry Zachodniej obejmuje:  

a) codzienne wymienianie danych hydrologicznych,  
b) utrzymywanie szlaków żeglugowych, w tym zarządzanie oznakowaniem nawigacyjnym, trałowanie, 

sondowanie itp.,  
c) wymienianie informacji o warunkach nawigacyjnych, uzgadnianie działań w zakresie utrzymania 

szlaków żeglugowych,  
d) jednoczesne wspólnie uzgodnione zamykanie i otwieranie żeglugi dziennej i całodobowej na 

poszczególnych odcinkach Odry granicznej, 
e) wymienianie informacji o warunkach meteorologicznych, sytuacji lodowej, zagrożeniach 

powodziowych,  
f) prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry, a w razie konieczności użycie 

lodołamaczy niemieckich również na polskich wodach terytorialnych. 
W ramach współpracy pomiędzy administracjami żeglugi śródlądowej wykonuje się następujące działania: 

a) wymianę informacji na temat wydanych dokumentów dla statków i załóg RP w Niemczech i odwrotnie, 
b) wymianę doświadczeń na temat kontroli statków, 
c) wspólne prowadzenie spraw dotyczących wypadków żeglugowych na wodach granicznych. 

Każdego roku przeprowadzane są dwie narady pomiędzy polską i niemiecką administracją federalną 
odpowiedzialną za graniczny odcinek Odry i Odry Zachodniej w sprawie utrzymania szlaku żeglownego oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwiania ruchu żeglugowego. Narada wiosenna dotyczy oceny minionego 
sezonu zimowego i akcji lodołamania, oraz omówienie stanu przygotowania do rozpoczęcia sezonu letniego oraz 
spraw bieżących. Narada odbywająca się w okresie zimowym dotyczy stanu przygotowania do akcji 
lodołamania, problematyki łączności, spraw żeglugowych (w tym oceny minionego letniego sezonu 
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nawigacyjnego) oraz wymiany informacji dotyczących prac utrzymaniowych zrealizowanych na Odrze i Odrze 
Zachodniej w danym roku oraz planowanych do realizacji w roku kolejnym. W naradach poza polskimi 
i niemieckimi administracjami dróg wodnych i żeglugi śródlądowej biorą udział również przedstawicie 
armatorów żeglugi śródlądowej, związków armatorów żeglugi śródlądowej, przedstawiciele rządów i eksperci. 
Ponadto współpraca polsko-niemiecka dotyczy również uzgadniania warunków i terminów prowadzenia prac 
pomiarowych, w tym cyklicznych pomiarowych przekroi poprzecznych obejmujących graniczny odcinek Odry, 
uzgadniania warunków realizacji inwestycji obcych, krzyżujących się z Odrą graniczną, organizowania 
objazdów i spotkań roboczych obejmujących poszczególne dziedziny współpracy. 

6.4.2. Analiza istniejącego systemu informacji rzecznej w Republice Federalnej 
Niemiec 

Republika Federalna Niemiec jest jednym z państw wiodących w Europie pod względem inwestycji 
prowadzonych w dziedzinie żeglugi śródlądowej. W związku z tym system informacji rzecznej Niemiec 
tworzony jest od wielu lat. Nie wszystkie rozwiązania jednak są dostosowane do obecnych standardów usług 
RIS, ponieważ w momencie wdrażania usługi nie było jeszcze opracowanych standardów. W wyniku tego 
pionierskie niegdyś technologie i rozwiązania dziś nie spełniają ogólnoeuropejskich norm. Z drugiej strony 
spełniają swoją pierwotną rolę i rząd Niemiecki nie widzi celu w ponownym inwestowaniu w usługę, która 
spełnia swoją funkcję. 
Pierwszą zasadniczą różnicą w stosunku do pozostałych europejskich systemów informacji rzecznej RIS jest 
brak w Republice Federalnej Niemiec Centrów RIS. Usługi RIS są prowadzone w ramach organów administracji 
publicznych związanych z administrowaniem żeglugi śródlądowej Generalna Dyrekcję Dróg Wodnych i Żeglugi 
GDWS (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt). 
 
Podstawowym elementem systemu informacji rzecznej Niemiec jest Elektroniczny Serwis Informacji o Drogach 
Wodnych ELWIS (Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice). W serwisie można znaleźć następujące 
dane: 

a) informacje na temat ruchu żeglugowego np. zamknięcia i czas pracy śluz, możliwości postoju przy 
nabrzeżach, ograniczenia toru żeglugowego (prześwitu pionowego i poziomego), 

b) informacje dotyczące aktualnych stanów wody, prognoz wysokich stanów wody, obszarów zlodzenia 
i obszarów objętych trudnymi warunkami hydrologicznymi, 

c) przepisy prawa m. in. BinSchStrO, RheinSchPV, BinSchUO, BinSchAufG, CDNI, 
d) informacje o infrastrukturze transportowej np. o śluzach i parametrach eksploatacyjnych dróg wodnych, 
e) informacje o wytycznych do korzystania z dróg wodnych przez statki turystyczno – sportowo – 

rekreacyjne, 
f) serwis automatycznych informacji żeglugowych np. informacje żeglugowe, o stanach wody, 

o zalodzeniu. 
W serwisie istnieje możliwość zapisania się do subskrypcji w postaci powiadomień wysyłanych jako wiadomość 
e-mail. Jest to swego rodzaju usługa komunikatów dla kapitanów NTS (Notices to Skippers). W zależności od 
wyboru, informacje są wysyłane okresowo lub zdarzeniami. Zapisanie się do subskrypcji jest bezpłatne. Po 
zalogowaniu się do systemu można znaleźć następujące informacje: 

a) informacje żeglugowe, 
b) informacje dotyczące sytuacji lodowej, 
c) głębokości tranzytowe dla obszaru pomiędzy Łabą i Odrą, 
d) stany wody, 
e) informacje i ogłoszenia dla marynarzy morskich i śródlądowych, 
f) darmowe śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (Inland ENC), 
g) aktualności w formie biuletynu informacyjnego.  

Darmowe śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (Inland ENC) tworzone są według standardów IHO 
i spełniają wszystkie normy wymagane przez Dyrektywę RIS. Analizując obszar pokrycia komórkami 
mapowymi Inland ENC należy liczyć się z faktem, iż śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne wykonane 
zostały dla kanału Odra – Hawelu, natomiast nie istnieje opracowanie niemieckiej mapy Inland ENC dla drogi 
wodnej Odra – Szprewa oraz rzeki Odry Granicznej i Odry Zachodniej.  
Podrzędnym systemem WSV zintegrowanym z Systemem ELWIS jest system Pegel On-line dotyczący sytuacji 
hydrograficznej. Użytkownik ma możliwość skorzystania z dwóch interfejsów: graficznego i tekstowego. 
Korzystając z systemu również można korzystać z subskrypcji automatycznej lub manualnej. Pliki dotyczące 
informacji hydrologicznej w tym stany wody można otrzymywać drogą mailową lub pobierać bezpośrednio 
z serwisu internetowego. Pliki tworzone są w odpowiednim formacie ZRXP lub w formacie ASCII. Przy 
subskrypcji szerszych szeregów czasowych w jednym pliku można skorzystać z kompresji ZIP. 
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Śródlądowe drogi wodne w Niemczech wyposażone są w monitoring kamer przemysłowych CCTV (Closed 
Circuit TeleVision) wyłącznie w ważnych węzłach infrastruktury transportowej, w szczególności w obszarach 
śluz i podnośni (awanporty i komory). Niestety systemy kamer przemysłowych stosowanych w tych miejscach 
wykorzystywane są głównie dla potrzeb lokalnych, tj. obsługi śluzy. W serwisach internetowych Niemieckiej 
administracji śródlądowych dróg wodnych znaleźć można przykłady udostępniania obrazu z kamer wizyjnych 
np. śluza Niederfinow, śluza Fenkel, węzeł wodny Koblenz, Bad Ems itp. Obraz można oglądać w postaci 
aktualnej jednej klatki / zdjęcia z kamery usytuowanej w wyżej wymienionych lokalizacjach. Dostęp do tego 
serwisu jest bezpłatny i możliwy dla każdego użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej. 

6.4.3. Analiza możliwości Integracji systemów informacji rzecznej Polski i Niemiec 

System informacji rzecznej Republiki Federalnej Niemiec jest bardzo rozbudowanym systemem, który z jednej 
strony skupia informacje z całego kraju, a z drugiej funkcjonuje wyłącznie w formie lokalnej bazy danych.  
W związku z tym integracja systemu z centrum RIS w Polsce powinna odbywać się na zasadzie dwóch 
odrębnych sposobów integracji. 
Pierwsza integracja powinna umożliwi ć obustronne korzystanie z informacji systemów centralnych, tj. wymiany 
informacji Centrum RIS z Systemem ELWIS i Pegel On-line. 
W serwisie ELWIS możliwe jest darmowe pobranie plików śródlądowych map nawigacyjnych (Inland ECDIS). 
Aktualnie Centrum RIS w Polsce również nieodpłatnie udostępnia śródlądowe mapy nawigacyjne dla obszaru 
pokrytego usługami RIS. Podobną strategię sugeruje się kontynuować przy poszerzeniu obszaru objętego 
usługami RIS. Jednocześnie w ramach współpracy ze stroną niemiecką można stworzyć wspólny serwis 
internetowy umożliwiający korzystanie z map nawigacyjnych z poziomu przeglądarki internetowej, bez potrzeby 
instalacji specjalistycznego, dedykowanego programu. Serwis obejmowałby swoim zasięgiem terytorialnym 
m.in. Odrę Graniczną i sąsiadujące drogi wodne. Wszystkie śródlądowe mapy nawigacyjne w Europie tworzone 
w ramach usług RIS oparte są na jednym standardzie S-57 międzynarodowej organizacji hydrograficznej IHO 
(International Hydrographic Organisation). Aktualnie w zainteresowanym obszarze opracowana jest jedynie 
mapa Inland ENC utworzona w ramach polskiego pilotażowego wdrożenia usług informacji rzecznych RIS,  
tj. cała rzeka Odra Zachodnia oraz ok. 7 km Odry Granicznej (od km 697,0 m. Ognica do km 704,1 jaz 
Widuchowa). Ze strony niemieckiej mapy Inland ENC obejmują drogę wodną Odra – Hawela i Hohensaaten – 
Friedrichsthaler (Brakuje opracowania mapy ENC dla kanału Odra – Sprewa). Sposób utworzenia map Inland 
ENC na Odrze Granicznej wymaga dopracowania. W praktyce Odra i Odra Zachodnia na odcinku granicznym 
jest administrowana wspólnie. W związku z tym stworzenie map ENC całego granicznego odcinka przez stronę 
polską, może być tzw. „kartą przetargową” w ramach współpracy ze stroną niemiecką. 
Ponadto serwis ELWIS posiada bardzo dobrze rozwiniętą usługę komunikatów dla kapitanów NTS. Usługa 
działa na podobnej zasadzie jak w Polsce. Możliwa jest subskrypcja mailowa wszystkich interesujących  
z poziomu użytkownika komunikatów NTS. Ewentualnie z poziomu przeglądarki internetowej możliwy jest 
dostęp do wszystkich komunikatów. W związku z tym współpraca pomiędzy Polską a Niemcami w ramach 
usługi NTS może być w prosty sposób rozwiązana za pomocą subskrypcji mailowej, która umożliwi poszerzenie 
obszaru komunikatów o drogi wodne drugiego państwa i automatyczne przesyłanie komunikatów NTS dla 
kapitana w jego ojczystym języku. Zarówno strona polska jak i niemiecka koduje komunikaty w ujednoliconym 
języku XML oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 416 / 2007 z dnia 22 
marca 2007 r. dotyczącego specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa 
w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług 
informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. 
Główne drogi wodne Republiki Federalnej Niemiec pokryte są siecią sensorów AIS umożliwiającą na bieżąco 
śledzenie ruchu statków. W obszarze przygranicznym pokrycie siecią nadajników AIS kończy się w okolicach 
podnośni Niederfinow dla drogi wodnej Odra – Hawela oraz Wernsdorf dla kanału Odra – Sprewa. Rozbudowa 
sieci sensorów AIS po stronie polskiej umożliwi pełne pokrycie Odry granicznej i umożliwi ci ągłość obserwacji 
statków poruszających się np. pomiędzy Szczecinem a Berlinem. 
Kolejnym elementem integracji systemów jest wspólna wymiana danych pomiędzy systemem Pegel On-line  
a sensorami hydro – meteo Centrum RIS dotyczącym sytuacji hydrograficznej i meteorologicznej. Oba systemy 
posiadają możliwość eksportu danych do formatu pliku tekstowego w formacie ASCII. W związku z tym 
możliwa jest automatyzacja wymiany danych i udostępnienie ich w ramach współpracy. Jednocześnie należy 
zauważyć, że system niemiecki aktualnie obejmuje swoim zakresem terytorialnym również cały odcinek 
graniczny Odry i Odry Zachodniej.  
Integracja systemów w skali lokalnej dotyczyć będzie śledzenia i namierzania statków. Śródlądowe drogi wodne 
w Niemczech wyposażone są w monitoring kamer przemysłowych CCTV (Closed Circuit TeleVision) 
wyłącznie w ważnych węzłach infrastruktury transportowej, w szczególności w obszarach śluz i podnośni 
(awanporty i komory). Niestety systemy kamer przemysłowych stosowanych w tych miejscach wykorzystywane 
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są głównie dla potrzeb lokalnych, tj. obsługi śluzy. W związku z tym nie ma możliwości przesłania obrazu  
z kamery do systemu zewnętrznego bez wykonania dodatkowych inwestycji.  
Ewentualna wymiana i udostępnianie obrazu z kamer CCTV pomiędzy stroną polską i niemiecką wymaga 
odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem zewnętrznym. Ze względu na warunki bezpieczeństwa sugeruje 
się, aby obraz wizyjny nie był udostępniany poprzez serwisy internetowe, a wyłącznie poprzez bezpośrednie 
połączenie sieciowe uniemożliwiające ingerencję zewnętrzną. Jednocześnie dla strony niemieckiej dostęp do 
polskiej sieci kamer CCTV na odcinku granicznym rzeki Odry i Odry Zachodniej może być bardzo interesujący. 
W sposób lokalny nastąpi również połączenie komunikacji radiotelefonicznej VHF.  
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7. Opis celów pełnego wdro żenia RIS Odry 

7.1. Cel ogólny (nadrz ędny) 
 
Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego systemu transportowego, poprzez 
zwiększenie dostępności transportu wodnego śródlądowego na odcinku rzeki Odry wchodzącej w skład 
europejskiej sieci TEN-T, w zakresie udostępnienia usług informacji rzecznej (RIS) mając na względzie 
zwiększenie jego bezpieczeństwa, wydajności i poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
usprawnienia współdziałania z innymi rodzajami transportu. Rozbudowa „Usług informacji rzecznej (RIS)” na 
wybranym odcinku Odry służyć będzie rozwojowi żeglugi śródlądowej polskim odcinku międzynarodowej drogi 
rzecznej E30 oraz na odrzańskim fragmencie międzynarodowej drogi rzecznej E70.  
 
Usługi informacji rzecznej (RIS) ”oznaczają zharmonizowane usługi informacyjne wspierające zarządzanie 
ruchem i transportem w żegludze śródlądowej, w tym wszędzie tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, 
współdziałanie z innymi rodzajami transportu. RIS obejmuje usługi takie, jak informacje o drogach wodnych, 
informacje o ruchu, zarządzanie ruchem, wspomaganie łagodzenia skutków katastrof, informacje dla zarządzania 
transportem, usługi statystyczne i celne oraz opłaty żeglugowe i portowe.  
 
Usługi informacji rzecznej (RIS) budowane są w oparciu o systemy interoperacyjne, których podstawą są 
otwarte i publiczne standardy, dostępne bez dyskryminacji dla wszystkich dostawców i użytkowników 
systemów.  
 
Wdrożenie i rozbudowa infrastruktury zarządzania międzynarodowym odcinkiem Odry stworzy możliwości 
wzrostu przewozów w relacjach krajowych oraz szansę wzrostu przewozu ładunków  
w komunikacji międzynarodowej towarów masowych i ładunków ponadgabarytowych. Umożliwi również 
efektywne wykorzystanie połączenia dróg wodnych Polski z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. 
Poprawa warunków uprawiania żeglugi wynikających z implementacji RIS umożliwi przeniesienie na drogi 
wodne części ładunków przewożonych innymi środkami transportu, głównie transportem drogowym. System 
RIS przeciwdziałać będzie dalszemu osłabieniu konkurencyjności żeglugi śródlądowej. Mierzalnymi 
wskaźnikami celów będzie: 

- wzrost wielkości przewozów, 
- wydłużenie odległości, na jaką przewożone będą towary. 

Zmiany te będą następowały w długim okresie czasu i powiązane będą z realizacją projektów 
komplementarnych odnoszących się do poprawy stanu infrastruktury na rzece Odrze.  

7.2. Cel szczegółowy (bezpo średni) 
Celem szczegółowym projektu jest poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportu wodnego 
śródlądowego na granicznym i dolnym odcinku rzeki Odry, w zakresie: 

−−−− podniesienia konkurencyjności i atrakcyjność przewozów, 
−−−− poprawy bezpieczeństwa i niezawodności transportu wodnego, 
−−−− popraw spójności transportowej, 
−−−− ograniczenie negatywnego wpływu  na środowisko. 

Cele te są w pełni zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
a w szczególności wpisują się w cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 7.3. Rozwój i usprawnienie 
przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 
morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu  promowania 
zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Cel szczegółowy projektu stanowi realizację celu 
szczegółowego niniejszego priorytetu, który zakłada: „wi ększe wykorzystania przyjaznego środowisku 
transportu w przewozie towarów, poprzez stworzenie spójnej sieci śródlądowych dróg wodnych o wysokich 
parametrach, poprawę konkurencyjności portów morskich i transportu intermodalnego, a dodatkowo przyczyni 
się do stworzenia spójnej, jednolitej sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju”.  
 
 
Wprowadzenie RIS na całej długości obu szlaków trans granicznych stanowi jeden z ważniejszych elementów 
podnoszących konkurencyjność i atrakcyjność przewozów i transportu wodnego śródlądowego. Przewidziano,  
iż w wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:  
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−−−− poprawa warunków i  bezpieczeństwa żeglugi, 
−−−− poprawa warunków obsługi statków, 
−−−− poprawa powiązań multimodalnych, 
−−−− wzmocnienie ochrony środowiska naturalnego. 

7.2.1. Poprawa warunków i bezpieczeństwa żeglugi 

Zgodnie z przyjętymi celami realizacja projektu przyczyniać się będzie do ujednolicenia parametrów 
żeglugowych w zakresie informacji o drodze wodnej i ruchu na niej oraz do łagodzenia skutków lub 
zapobiegania powstawaniu „wąskich gardeł”. 
Wdrożenie systemu usług informacji rzecznej RIS w niniejszym zakresie pozwoli na: 

−−−− udostępnianie w postaci elektronicznej aktualnych map nawigacyjnych, stanowiących podstawę 
bezpiecznej żeglugi. Mapy te zawierać będą bieżące informacje odnośnie ograniczeń w żegludze takich 
jak: stanowiska sieciowe, okresowe wyłączenie odcinków żeglugowych, aktualne głębokości akwenu 
uwzględniające zmiany stanu wody,  

−−−− wsparcie techniczne w nawigowaniu jednostek pływających w szczególności zostanie osiągnięte 
poprzez: 
� zgodności z ECDIS morskim w celu ułatwienia ruchu statków śródlądowych w strefach ruchu 

mieszanego w ujściach rzek oraz w ruchu morsko-rzecznym, 
� określenie minimalnych wymagań sprzętowych dla ECDIS śródlądowego, jak również minimalnej 

zawartości elektronicznych map nawigacyjnych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa 
żeglugi, a w szczególności: dużej niezawodności i dostępności wyposażenia stosowanego  
w ECDIS śródlądowym, 

� odporność wyposażenia ECDIS pozwalającej na wytrzymanie przez nie zbyt trudnych warunków 
środowiskowych panujących przeważnie na statku, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości i 
niezawodności jego pracy, 

� uwzględnienie w elektronicznej mapie nawigacyjnej różnego rodzaju obiektów geograficznych 
(np. granic dróg wodnych, budowy linii brzegowej, znaków nawigacyjnych) potrzebnych do 
bezpiecznej żeglugi, 

� integrację informacji o głębokości drogi wodnej w elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz jej 
obrazowania względem wcześniej zaprogramowanych lub rzeczywistych poziomów wody, 

� integrację w elektronicznej mapie nawigacyjnej informacji dodatkowych (np. pochodzących  
z innych źródeł niż od właściwych organów, np. służb hydrograficznych) i ich przedstawiania  
w ECDIS śródlądowym w sposób nie naruszający informacji potrzebnych do bezpiecznej żeglugi, 

−−−− przeciwdziałanie lub łagodzenie skutków powstawania „wąskich gardeł”. Dzięki dostarczaniu stałych i 
miarodajnych informacji dotyczących głębokości większe jednostki będą w stanie sprawnie przepłynąć 
płytsze akweny, 

−−−− usprawnienie wykonywania zadań przez odpowiedzialne władze, w szczególności w zakresie 
administrowania i nadzorowania transportu ładunków niebezpiecznych, 

−−−− udostępnianie aktualnych informacji geograficznych, hydrologicznych, administracyjnych, 
wpływających na warunki oraz jakość przewozu.  

 

7.2.2. Poprawa jakości i czasu obsługi statków 

W zakresie poprawy jakości i czasu obsługi statków wdrożenie systemu RIS przyczyni się do: 
−−−− bardziej efektywnego planowania podróży obejmującego — w razie potrzeby — redukcję prędkości co 

ograniczy okresy oczekiwania i spadki wydajności,  
−−−− przewożenia przez duże jednostki większej ilości towarów, dzięki informacji odnośnie aktualnych 

głębokości występujących zwłaszcza na płytszych akwenach, 
−−−− śledzenia statków w czasie rzeczywistym, 
−−−− pływania w nocy, dzięki wprowadzeniu całodobowego nasłuchu VHF możliwe będzie przekazywanie 

informacji w porach nocnych, 
−−−− elektronicznego raportowania statków co pozwoli na: 

� ułatwienie wymiany danych elektronicznych pomiędzy właściwymi organami  państw 
członkowskich, pomiędzy uczestnikami żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w transporcie 
multimodalnym obejmującym żeglugę śródlądową, 

� korzystanie ze znormalizowanej treści komunikatów służących do łączności między statkami i 
organami administracji, kontroli i zarządzania ruchem itp. oraz pomiędzy tymi organami w celu 
zapewnienia zgodności z zasadami obowiązującymi w żegludze morskiej, 
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� wykorzystanie uznanych w skali międzynarodowej list kodów i klasyfikacji, w miarę możliwości 
uwzględniających potrzeby żeglugi śródlądowej, np. opracowanych przez Międzynarodową 
Organizacje Morską (IMO) kodeksu ładunków niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach, 
tzw. Kodeksu IMDG, oraz Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i 
Obiektów Portowych, tzw. Kodeksu ISPS, 

� wykorzystanie niepowtarzalnych europejskich numerów identyfikacyjnych statków. 
−−−− ujednolicenia komunikatów dla kierowników statków: 

� znormalizowanie struktury danych, wykorzystującej uprzednio zdefiniowane moduły tekstowe, 
zakodowanej w stopniu umożliwiającym automatyczne tłumaczenie jej najważniejszych treści na 
inne języki oraz ułatwiającym automatyczną implementację komunikatów przez systemy 
planowania rejsów, 

� zgodności znormalizowanej struktury danych komunikatów ze strukturą danych stosowaną w 
ECDIS śródlądowym w celu ułatwienia automatycznej implementacji komunikatów dla kapitanów 
przez ECDIS śródlądowy. 

7.2.3. Poprawa połączeń multimodalnych (wsparcie połączeń z portami morskim i 
punktami logistycznymi) 

 
Wdrożenie RIS wspierać będzie łączenie transportu wodnego śródlądowego z innymi gałęziami transportu,  
a przede wszystkim z transportem morskim (wykorzystanie informacji przez podmioty operujące na terenie 
portu Szczecin) i transportem drogowym. Zostanie to osiągnięte dzięki sprawnemu przepływowi informacji 
między wszystkimi uczestnikami transportu (na lądzie i na wodzie). Dodatkowo zastosowanie interfejsów 
informacyjnych ze wszystkimi podmiotami sieci zaopatrzenia, przyczyni się do wspierania integracji żeglugi 
śródlądowej z intermodalnymi sieciami transportu. 
 

7.2.4. Wzmocnienie ochrony środowiska naturalnego 

 
Jednym z najważniejszych rezultatów wynikających z implementacji RIS będzie możliwość zintensyfikowania 
działań w zakresie ochrony środowiska. Odcinek granicznej i dolnej Odry objęty jest strefą ochronną Natura 
2000 oraz leży na obszarze licznych form ochrony przyrody. W celu właściwego zarządzania i utrzymywania 
wód oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom i dla zapewnienia odpowiedniej jakości wód, a także właściwej 
ochrony przeciwpowodziowej, konieczne jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania żeglugą i 
transportem śródlądowym na tym obszarze.  
 
Dodatkowym rezultatem w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ale również w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa  będzie wprowadzenie usługi łagodzenia skutków katastrof. Stanie się tak dzięki ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń oraz wszelkiego rodzaju wycieków do wody, jakie mogą być spowodowane przez 
wypadki, działania nielegalne lub podczas tradycyjnej eksploatacji dróg wodnych na skutek szybszego podjęcia 
akcji ratowniczej. Wszystkie zainteresowane podmioty będą dysponowały lepszą informacją oraz skrócą się 
czasy reagowania w przypadku sytuacji awaryjnych. 
 
W dziedzinie ochrony środowiska żegluga śródlądowa już obecnie jest w stanie utrzymać swoją przewagę nad 
innymi środkami komunikacji. Można wysunąć wniosek, że żegluga śródlądowa może przyczynić się do 
polepszenia ekologicznych wyników łańcucha transportowego. Żegluga śródlądowa będzie wnosić wkład  
w ograniczenie emisji gazów i związanych z tym negatywnych zjawisk, utrzymując tym samym swoją renomę 
jako najbardziej ekologiczny środek komunikacji. Europejska flota śródlądowa już teraz korzysta w większości  
z paliw zawierających mniej niż 0,2 procent siarki. Oprócz montażu silników o zmniejszonej emisji spalin 
również używanie paliwa o zredukowanej zawartości substancji szkodliwych prowadzi do tego, że ekologiczny 
bilans żeglugi śródlądowej jest w porównaniu z innymi środkami komunikacji nadal pozytywny. Wprowadzenie 
systemów usług informacyjnych dla żeglugi śródlądowej doprowadzi do dalszej redukcji zużycia energii przez 
statki śródlądowe, a związane z tym korzyści pomogą sektorowi w osiągnięciu celów ekologicznych. 
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7.3. Drzewo celów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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7.4. Wskaźniki rezultatów 
 
Wdrożenie usług informacji rzecznej (RIS) na transgranicznej rzece Odrze przyczynia się do usprawnienia 
zarządzania ruchem i transportem wodnym śródlądowym na wybranym odcinku rzeki. Zakłada się, że 
konsekwencją wdrożenia RIS będzie: 

−−−− ujednolicenie parametrów żeglugowych w zakresie informacji o drodze wodnej i ruchu na niej, 
−−−− łagodzenie skutków lub zapobieganie powstawaniu „wąskich gardeł, 
−−−− łagodzenie skutków katastrof,  
−−−− wsparcie armatorów i operatorów portów morskich i punktów logistycznych. 

Przewiduje się iż realizacja tych celów zostanie osiągnięta w krótkim i średnim okresie czasu.  
 
Wdrożony w ramach projektu system RIS swoim zakresem obejmuje: 

−−−− system obrazowania map elektronicznych i informacji w żegludze śródlądowej (ECDIS śródlądowy), 
−−−− elektroniczny systemu raportowania statków za pośrednictwem śródlądowego systemu automatycznej 

identyfikacji (AIS), 
−−−− radiowy serwis informacyjny, 
−−−− system pozycjonowania statków o odpowiednim stopniu dokładności i integralności, 
−−−− radarowy system kontroli ruchu i systemów monitorowania jednostek pływających. 
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8. Wykonalno ść techniczna 
8.1. Analiza wariantów projektu 

8.1.1 Warianty projektu z uwagi na lokalizację jego elementów 
 

8.1.1.1 Siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

 

Na etapie opracowywania niniejszego studium wykonalności rozważano następujące warianty rozbudowy 
siedziby UŻŚ w Szczecinie dla potrzeb realizacji docelowych zadań centrum RIS Dolna Odra: 

−−−− Wariant I – zwiększenie przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wynajmowanej powierzchni, 
−−−− Wariant II – adaptacja istniejącego budynku Komisariatu Portowego, 
−−−− Wariant III – budowa nowej siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z centrum RIS.  

 
Centrum RIS zlokalizowane jest w zabytkowym budynku „Czerwonego Ratusza” w centrum miasta przy Placu 
Batorego 4 w Szczecinie. W budynku znajduje się siedziba Urzędu Morskiego, jak  również biura innych 
instytucji morskich tj.:, Polska Izba Handlu Zagranicznego, Rada Morska przy Sądzie Wojewódzkim, Biuro 
Projektowe Budownictwa Morskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i inne. W dolnej części 
gmachu mieści się m.in. Business Club.  

Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie są wynajmowane od Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. W chwili obecnej nie ma możliwości dalszego rozwoju Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie, w tym zaplecza techniczno-biurowego Centrum RIS. Dodatkowym elementem ograniczającym 
ewentualną rozbudowę urzędu są ograniczenia formalno-prawne związane z ochroną konserwatorską. Zapisy 
wynikające z ochrony konserwatorskiej uniemożliwiają swobodną aranżację pomieszczeń do zadań 
operacyjnych, zwłaszcza w kontekście rozbudowy infrastruktury technicznej (maszty, anteny) do kontaktu 
statek/brzeg. 

W rozpatrywanym Wariancie II, zbyt mała dostępna powierzchnia użytkowa oraz zły stan techniczny obiektu, 
wykluczają wykorzystanie tego budynku na potrzeby Centrum RIS. 

W tej sytuacji, podążając za autorami koncepcji „Programowo Przestrzennej nowej siedziby urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie”, wariant III został wskazany jako optymalny, technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony do realizacji.  

Budowa nowego obiektu zapewni optymalną funkcjonalność zaprojektowaną stricte pod potrzeby i wymagania 
Centrum RIS Dolna Odra, bez ograniczeń, jakie miały dwa pozostałe warianty.   
Pod budowę nowej siedziby rozważane są dwie lokalizacje: 

−−−− przy ulicy Zbożowej dz. nr 5/11, 
−−−−  lub Bulwar Gdański dz. nr 7/3, 7/4. 

8.1.1.2 Infrastruktura techniczna sieci 
 

Rozszerzenie RIS zakłada trzy warianty terytorialne, o zakresie sięgającym stopniowo w górę rzeki Odry.  

Nie zakłada się rozszerzania terytorium działania RIS poza rzekę Odrę i jej nabrzeża oraz poza miejsca kolizyjne 
z kanałami żeglownymi łączącymi się z Odrą. 

Zakres terytorialny poszczególnych wariantów: 

Wariant I: 
Od m. Ognica (km 697,20) i drogi Schwedter Querfahrt (km 697,00) stanowiącej południową granicę obszaru 
pilotażowego, do śluzy Hohensaaten (km 667,00). 

Ze względu na brak w projekcie pilotażowym stacji radiowej łączności fonicznej (VHF) w obiekcie Jaz 
Widuchowa, w wariancie I zakłada się doposażenie tego obiektu w taką radiostację. Przewiduje się także zmianę 
trybu pracy radiostacji WIDUCHOWA AIS z obecnego „repeaterowego” na tryb autonomiczny. 

Wariant II: 
Jak wariant I + od śluzy Hohensaaten (km 667,00) do m. Kostrzyn nad Odrą (przyjęto jako granicę most 
drogowy Kostrzyn – Kietz, km 614,90). 
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Wariant III: 
Jak wariant II + od m. Kostrzyn nad Odrą (km 614,90) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40). 

W dalszym ciągu Studium, każdy z wariantów będzie opisywany oddzielnie, przy czym zasadniczo kolejny 
wariant terytorialny należy traktować jako rozszerzenie poprzedniego. Opis rozważanych rozwiązań będzie 
przedstawiony w taki sposób, by było możliwe (w przypadku wymuszonym np. koniecznością etapowania 
inwestycji) traktowanie każdego z wariantów jako autonomicznego, bez polegania na środkach wybudowanych 
w ramach realizacji innego wariantu.  

Przyjęcie zadania tworzenia wariantu II lub III nie oznacza, że muszą być utworzone wszystkie punkty 
techniczne rozważane w dalszym ciągu niniejszego Studium.  

8.1.2 Warianty projektu z uwagi na efektywność kosztową (DGC) 

 

W celu zoptymalizowania zakresu Projektu, wykorzystuje się analizę efektywności kosztowej – metodykę 
Dynamicznego Kosztu Jednostkowego (miernik ten bazuje na danych kosztowych i ilościowych z całego okresu 
użytkowania inwestycji i uwzględnia zarówno moment realizacji,  jak i okres jego eksploatacji). 
Dla poszczególnych zadań został obliczony techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego, 
którego wartość jest pomocna w weryfikacji (selekcji) zakresu projektu.  

 

Obliczenie wskaźnika DGC polega na zestawieniu ze sobą łącznych zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
nakładów i kosztów eksploatacyjnych, a z drugiej strony zdyskontowanego przepływu uzyskanego efektu 
w ramach rozpatrywanych wariantów. W celu przeprowadzenia analizy DGC przyjęto następujące założenia: 

−−−− na potrzeby analizy przyjęto stopę dyskontową na poziomie 4%, 
−−−− koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zostały przyjęte w cenach brutto, 
−−−− czas prognozy Projektu przyjęty do obliczeń to 25 lat, 
−−−− analiza w cenach stałych, 
−−−− wartość rezydualna w ostatnim roku analizy jako wartość netto środków trwałych. 

 
Analizie DGC poddano: 

1.Warianty techniczne dla wybranego zakresu lokalizacyjnego systemu RIS, tj. 
a.Wariant 1 – rekomendowany. 
b.Wariant 2 – polegający na zainstalowaniu kamer do obserwacji zdalnej . 
c.Wariant 3 – polegający na zainstalowaniu kamer do obserwacji zdalnej + budowa własnych 

łączy światłowodowych + budowa stacji radiokomunikacyjnej w m. Urad . 
2.Warianty dot. budowy siedziby UŻŚ w Szczecinie vs. wynajem powierzchni biurowej 

 
Opis wariantów alternatywnych RIS 

 
Ad 1. b) Wariant 2 

 
Strefa nadzoru Hohensaaten 
W wariancie podstawowym przewidziano wyposażenie w kamery bliskiego zasięgu  2 stanowisk kamerowych 
tej strefy (stanowisko północne na budowli śluzy i południowe na łuku mostu). 

Ze względu na dość dużą odległość od wylotu Kanału do miejsca zainstalowania kamery, możliwe jest 
zastąpienie kamery typowej, kamerą do obserwacji zdalnej. 

Istnieją też racjonalne przesłanki, by za pomocą kamery dalekiego zasięgu zainstalowanej na łuku mostu, 
wzmocnić obserwację Odry na północ od mostu w Osinowie Dolnym. Obszar ten do pewnego kilometra, 
przewidziany jest do objęcia zasięgiem północnej kamery - strefy Osinów Dolny. Dodanie kamery zdalnej na 
moście w Hohensaaten, wpłynęłoby korzystnie na bezpieczeństwo żeglugi w pobliżu śluzy i wylotu Kanału 
Odra-Hawela do Odry. 

Strefa nadzoru Gozdowice 
Można rozpatrywać zastosowanie w kierunku zachodnim kamery do obserwacji zdalnej. W sprzyjających 
warunkach, może to zwiększyć zakres obserwacji kamerowej poniżej zakładanego kilometra 647,6. 
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Strefa nadzoru Kostrzyn 1 
Można rozpatrywać zastosowanie w kierunku zachodnim kamery do obserwacji zdalnej. W sprzyjających 
warunkach może to zwiększyć zakres obserwacji kamerowej poniżej zakładanego kilometra 619,5. 

Strefa nadzoru Słubice 1 
Można rozpatrywać zastosowanie w kierunku południowym kamery do obserwacji zdalnej. W sprzyjających 
warunkach, może to zwiększyć zakres obserwacji kamerowej powyżej zakładanego kilometra 619,5, przez co 
dojdzie do „połączenia” obszarów nadzoru strefy Słubice 1 i Słubice 2. 

Strefa nadzoru Eisehüttenstadt 
Można rozpatrywać zastosowanie w kierunku północnym kamery do obserwacji zdalnej. W sprzyjających 
warunkach, może to zwiększyć zakres obserwacji kamerowej poniżej zakładanego kilometra 555,0. 

Strefa nadzoru Nysa Łużycka/Ratzdorf 
Można rozpatrywać zastosowanie w kierunku północnym kamery do obserwacji zdalnej. W sprzyjających 
warunkach, może to zwiększyć zakres obserwacji kamerowej poniżej zakładanego kilometra 544,0. 

 

Ad 1 c) Wariant 3 

Alternatywna propozycja dotycząca łączy transmisji danych 
Podstawowy schemat sieci transmisji danych został przedstawiony we wcześniejszej części rozdziału. Zakłada 
on między innymi wykorzystywanie łączy stałych utworzonych między strefami nadzoru, a nowym Centrum 
RIS w Szczecinie. Z konieczności jednak prawie wszystkie łącza stałe będą się zaczynały w obiekcie będącym 
stacją bazową operatora telefonii mobilnej (operator przyjmie dane transmitowane drogą radiową lub z usługi 
publicznej LTE i wprowadzi je do zakupionego łącza stałego utworzonego we własnych zasobach).  

Wyjątkiem jest tu strefa Bielinek 2, której punkt techniczny będzie się znajdował na obiekcie przedsiębiorstwa, 
które samo jest w stanie z tego miejsca utworzyć łącze stałe do Szczecina. 

Rozpatrzono wariant, w którym segment transmisji radiowej w paśmie nielicencjonowanym, jest zastąpiony 
łączem przewodowym zbudowanym w ramach rozbudowy RIS na Odrze. Dotyczy to tylko lokalizacji punktów 
technicznych po polskiej stronie Odry.  

Założono pozostawienie (jako transmisyjnej drogi awaryjnej) rozwiązania z publiczną usługą LTE, jeżeli w 
wariancie zasadniczym w obiekcie założono stosowanie tej usługi. 

W praktyce tego rodzaju modyfikacja może być rozważana dla stref nadzoru wymienionych w poniższej tabeli. 
Podano w niej także szacunkową długość linii przewodowej wymagającej wybudowania w ramach Projektu. 
Kierowano się przy tym rozpoznaniem dostępności zasobów operatorów telekomunikacyjnych w pobliżu punktu 
technicznego. 

 

Tabela 8.1. Strefy nadzoru technicznego 

Strefa 
Połączenie do 

(punkt styku z zasobami 
operatora telekomunikacyjnego) 

Szacunkowa 
długość linii 

Bielinek 1 m. Piasek 5 km 

Osinów Dolny m. Osinów Dolny 2 km 

Gozdowice Gozdowice Orange 700 m 

Kostrzyn 1 Kostrzyn papiernia 1,5 km 

Kostrzyn 2 Kostrzyn centrum 1,5 km 

Kostrzyn 3 Kostrzyn centrum 1,4 km 

Słubice 1 Słubice centrum 800 m 

Słubice 2 Hotel Cargo 2,6 km 

Słubice 3 Hotel Cargo 3,5 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 

Alternatywna propozycja dotycząca stacji radiokomunikacyjnych 
W Studium zaproponowano utworzenie 4 nowych stacji radiokomunikacyjnych. Jedną z nich należy 
zlokalizować na wieży antenowej Hotelu Cargo w Słubicach (SŁUBICE 4).  
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Jeżeli warunki propagacyjne będą skrajnie niekorzystne, jednostki pływające o bardzo nisko zamontowanej 
antenie radiokomunikacyjnej (lub z wadliwą, albo zniszczoną instalacją antenową) w okolicach ujścia Nysy 
Łużyckiej mogą nie nawiązywać poprawnej łączności.  

Aby temu zapobiec, rozważono utworzenie kolejnej stacji radiokomunikacyjnej (bez funkcji czujnikowej) w m. 
Urad (okolice kilometra 566). Wymaga to wybudowania wieży antenowej wysokości 25 m wraz z kioskiem 
aparatury.  

Zaistnienie w Systemie tego obiektu, pozwoli dodatkowo na wykorzystanie go do pracy w sieci transmisji 
danych, przez co wzrośnie pewność połączeń transmisyjnych w południowej części obszaru rozbudowy RIS. 

 

W przypadku analizy DGC dla budowy nowego budynku UŻŚ w Szczecinie, jako alternatywę przyjęto wynajem 
powierzchni biurowej. W celu oszacowania kosztów wynajmu przyjęto stawki rynkowe kosztu wynajmu 
pomieszczeń biurowych w budynku, przy ul. Zbożowa 4 w Szczecinie. Budynek ten standardem biur i 
położeniem odpowiada planowanemu biurowcowi UŻŚ w Szczecinie. Jako nakłady początkowe przyjęto w 
przypadku budowy budynku wartość budowy biurowca. Natomiast w przypadku wynajmu, nie przyjęto 
nakładów początkowych.  

 

Poniżej zestawiono wyniki analizy: 

 

Tabela 8.2. Analiza DGC wariantów technicznych wdrożenia RIS 

Lp Zadanie 
Nakład  

[tys. PLN] 

Roczne 
koszty 

eksploatacji  
[tys. PLN] 

Kilomatraż 
objęty RIS 

[km] 

DGC 
[zł/km] 

1 Wariant 1 - rekomendowany 4 556,3 1 160,0 154,80 9 125,35 

2 Wariant 2 - kamery do obserwacji zdalnej 5 102,8 1 160,0 154,80 9 502,92 

3 
Wariant 3 - kamery do obserwacji zdalnej + 
własne łącza światłowodowe + stacja 
radiokomunikacyjna w m. Urad  

6 321,9 1 399,4 154,80 11 781,75 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.3. Analiza DGC pozyskania powierzchni biurowej dla UŻŚ w Szczecinie 

Lp Zadanie 
Nakład  

[tys. PLN] 

Roczne koszty 
eksploatacji  
[tys. PLN] 

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2] 

DGC 
[zł/m2/m-c] 

1 Wariant 1 - budowa nowego budynku 8 447,4 180,9 1 192,25 31,64 

2 Wariant 2 - wynajem powierzchni biurowej 0,0 935,3 1 192,25 65,38 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki wskazują, iż efektywniejszym kosztowo rozwiązaniem jest: 
1.W przypadku wariantów technicznych wdrożenia RIS – wariant 1. 
2.W przypadku pozyskania powierzchni biurowej – wariant 1 . 
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Tabela 8.4. Zestawienie kalkulacji DGC wariantów. 

Analiza Ekonomiczna
Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

PROJEKT:

KANALIZACJA SANITARNA: Wariant 1 - wdrożenia RIS

Udział Koszty inwestycyjne

% [PLN]

Razem: 4 556

Maszyny i urządzenia 100,0% 4 556 7

Roboty budowlano - montażowe 0,0% 0 50
Koszty poniesione w roku 2018 0% 0

Koszty poniesione w roku 2019 100% 4 556

Koszty poniesione w roku 2020 0% 0

Koszty poniesione w roku 2021 0% 0

Koszt całkowity

[PLN/rok]
Koszty eksploatacyjne osobowe [PLN/rok] 527

Koszty eksploatacyjne bezosobowe [PLN /rok] 643
dzierżaw a 415
konserw acja 14
transfer danych 208
energia 6
ubezpieczenie

długość odcinka rzeki objęta RIS w km 154,8

Jednostkowy Koszt Dynamiczny
2019

Koszty 
Inwestycyjne

Koszty 
eksploatacyjne 

osobowe

Koszty 
eksploatacyjne 

bezosobowe
Długo ść rzeki

[tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [km]

2018 0,0 0
2019 4 556,3 0
2020 0,0 526,8 642,6 154,80
2021 0,0 526,8 642,6 154,80
2022 0,0 526,8 642,6 154,80
2023 0,0 526,8 642,6 154,80
2024 0,0 526,8 642,6 154,80
2025 0,0 526,8 642,6 154,80
2026 4 556,3 526,8 642,6 154,80
2027 0,0 526,8 642,6 154,80
2028 0,0 526,8 642,6 154,80
2029 0,0 526,8 642,6 154,80
2030 0,0 526,8 642,6 154,80
2031 0,0 526,8 642,6 154,80
2032 0,0 526,8 642,6 154,80
2033 4 556,3 526,8 642,6 154,80
2034 0,0 526,8 642,6 154,80
2035 0,0 526,8 642,6 154,80
2036 0,0 526,8 642,6 154,80
2037 0,0 526,8 642,6 154,80
2038 0,0 526,8 642,6 154,80
2039 0,0 526,8 642,6 154,80
2040 4 556,3 526,8 642,6 154,80
2041 0,0 526,8 642,6 154,80
2042 -3 254,5 526,8 642,6 154,80

NPV 10 474 7 236,4 14 779,3 3 560

DGC 9 125,35 PLN/km 10,32

amortyzacji 
technicznej [lata]

PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

Lata

IlośćKategoria

Koszty
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Analiza Ekonomiczna
Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

PROJEKT:

KANALIZACJA SANITARNA: Wariant 2 - kamery do obserwacji zdalnej

Udział Koszty inwestycyjne

% [PLN]

Razem: 5 103

Maszyny i urządzenia 100,0% 5 103 7

Roboty budowlano - montażowe 0,0% 0 50
Koszty poniesione w roku 2018 47% 2 379

Koszty poniesione w roku 2019 53% 2 723

Koszty poniesione w roku 2020 0% 0

Koszty poniesione w roku 2021 0% 0

Koszt całkowity

[PLN/rok]
Koszty eksploatacyjne osobowe [PLN/rok] 527

Koszty eksploatacyjne bezosobowe [PLN /rok] 643
dzierżaw a 415
konserw acja 14
transfer danych 208
energia 6
ubezpieczenie

długość odcinka rzeki objęta RIS w km 154,8

Jednostkowy Koszt Dynamiczny
2019

Koszty 
Inwestycyjne

Koszty 
eksploatacyjne 

osobowe

Koszty 
eksploatacyjne 

bezosobowe
Długo ść rzeki

[tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [km]

2018 2 379,4 0
2019 2 723,4 0
2020 0,0 526,8 642,6 154,80
2021 0,0 526,8 642,6 154,80
2022 0,0 526,8 642,6 154,80
2023 0,0 526,8 642,6 154,80
2024 0,0 526,8 642,6 154,80
2025 0,0 526,8 642,6 154,80
2026 5 102,8 526,8 642,6 154,80
2027 0,0 526,8 642,6 154,80
2028 0,0 526,8 642,6 154,80
2029 0,0 526,8 642,6 154,80
2030 0,0 526,8 642,6 154,80
2031 0,0 526,8 642,6 154,80
2032 0,0 526,8 642,6 154,80
2033 5 102,8 526,8 642,6 154,80
2034 0,0 526,8 642,6 154,80
2035 0,0 526,8 642,6 154,80
2036 0,0 526,8 642,6 154,80
2037 0,0 526,8 642,6 154,80
2038 0,0 526,8 642,6 154,80
2039 0,0 526,8 642,6 154,80
2040 5 102,8 526,8 642,6 154,80
2041 0,0 526,8 642,6 154,80
2042 -3 644,9 526,8 642,6 154,80

NPV 11 818 7 236,4 14 779,3 3 560

DGC 9 502,92 PLN/km 10,32

PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

Koszty
amortyzacji 

technicznej [lata]

Kategoria Ilość

Lata
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Analiza Ekonomiczna
Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

PROJEKT:

KANALIZACJA SANITARNA: Wariant 3 - kamery do obserwacji zdalnej + własne łącza światłowodowe + stacja radiokomunikacyjna w m. Urad 

Udział Koszty inwestycyjne

% [PLN]

Razem: 6 322

Maszyny i urządzenia 100,0% 6 322 7

Roboty budowlano - montażowe 0,0% 0 50
Koszty poniesione w roku 2018 47% 2 948

Koszty poniesione w roku 2019 53% 3 374

Koszty poniesione w roku 2020 0% 0

Koszty poniesione w roku 2021 0% 0

Koszt całkowity

[PLN/rok]
Koszty eksploatacyjne osobowe [PLN/rok] 527

Koszty eksploatacyjne bezosobowe [PLN /rok] 873
dzierżaw a + opłaty za linie św iatłow odow e 645
konserw acja 14
transfer danych 208
energia 6
ubezpieczenie

długość odcinka rzeki objęta RIS w km 154,8

Jednostkowy Koszt Dynamiczny
2019

Koszty 
Inwestycyjne

Koszty 
eksploatacyjne 

osobowe

Koszty 
eksploatacyjne 

bezosobowe
Długo ść rzeki

[tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [km]

2018 2 947,8 0
2019 3 374,1 0
2020 0,0 526,8 872,6 154,80
2021 0,0 526,8 872,6 154,80
2022 0,0 526,8 872,6 154,80
2023 0,0 526,8 872,6 154,80
2024 0,0 526,8 872,6 154,80
2025 0,0 526,8 872,6 154,80
2026 6 321,9 526,8 872,6 154,80
2027 0,0 526,8 872,6 154,80
2028 0,0 526,8 872,6 154,80
2029 0,0 526,8 872,6 154,80
2030 0,0 526,8 872,6 154,80
2031 0,0 526,8 872,6 154,80
2032 0,0 526,8 872,6 154,80
2033 6 321,9 526,8 872,6 154,80
2034 0,0 526,8 872,6 154,80
2035 0,0 526,8 872,6 154,80
2036 0,0 526,8 872,6 154,80
2037 0,0 526,8 872,6 154,80
2038 0,0 526,8 872,6 154,80
2039 0,0 526,8 872,6 154,80
2040 6 321,9 526,8 872,6 154,80
2041 0,0 526,8 872,6 154,80
2042 -4 515,6 526,8 872,6 154,80

NPV 14 642 7 236,4 20 069,3 3 560

DGC 11 781,75 PLN/km 10,32

PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

Koszty
amortyzacji 

technicznej [lata]

Kategoria Ilość

Lata
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Analiza Ekonomiczna
Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

PROJEKT:

KANALIZACJA SANITARNA: Wariant 1 - budowa nowego budynku

Udział Koszty inwestycyjne

% [PLN]

Razem: 8 447

Maszyny i urządzenia 0,0% 0 10

Roboty budowlano - montażowe 100,0% 8 447 50
Koszty poniesione w roku 2017 27% 2 253

Koszty poniesione w roku 2018 27% 2 253

Koszty poniesione w roku 2019 47% 3 942

Koszty poniesione w roku 2020 0% 0

Koszt całkowity

[PLN/rok]
Koszty eksploatacyjne osobowe [PLN/rok]

Koszty eksploatacyjne bezosobowe [PLN /rok] 181
w yw óz śmieci 1
konserw acja i remonty 37
sprzątanie + ochrona 2
media 106
ubezpieczenie 35

Powierzchnia użytkowa biur 1192,3

Jednostkowy Koszt Dynamiczny
2019

Koszty 
Inwestycyjne

Koszty 
eksploatacyjne 

osobowe

Koszty 
eksploatacyjne 

bezosobowe

Powierzchnia 
użytkowa

[tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [m 2]

2017 2 252,6 0
2018 2 252,6 0
2019 3 942,1 0
2020 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2021 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2022 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2023 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2024 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2025 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2026 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2027 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2028 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2029 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2030 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2031 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2032 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2033 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2034 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2035 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2036 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2037 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2038 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2039 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2040 0,0 0,0 180,9 1 192,25
2041 -4 730,5 0,0 180,9 1 192,25

NPV 5 979 0,0 3 979,1 26 230

DGC 31,64 PLN/m 2/m-c 10,32

PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

Koszty
amortyzacji 

technicznej [lata]

Kategoria Ilość

Lata
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Analiza Ekonomiczna
Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

PROJEKT:

KANALIZACJA SANITARNA: Wariant 2 - wynajem powierzchni biurowej

Udział Koszty inwestycyjne

% [PLN]

Razem: 0

Maszyny i urządzenia 0,0% 0 7

Roboty budowlano - montażowe 100,0% 0 10
Koszty poniesione w roku 2017 0%

Koszty poniesione w roku 2018 0%

Koszty poniesione w roku 2019 0% 0

Koszty poniesione w roku 2020 0% 0

Koszt całkowity

[PLN/rok]
Koszty eksploatacyjne osobowe [PLN/rok]

Koszty eksploatacyjne bezosobowe [PLN /rok] 272
dzierżaw a za w ynajme pow ierzni biurow ej [PLN/m2/m-c] 56,4
opłaty za media - ryczałt  [PLN/m2/m-c] 15,4
Opłata za miesjca parkingow e  [PLN/miejsce/m-c] 200

Powierzchnia użytkowa biur 1192,3

Jednostkowy Koszt Dynamiczny
0

Koszty 
Inwestycyjne

Koszty 
eksploatacyjne 

osobowe

Koszty 
eksploatacyjne 

bezosobowe

Powierzchnia 
użytkowa

[tys. PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] [m 2]

2017 0,0 0
2018 0,0 0
2019 0,0 0
2020 0,0 0,0 935 1 192,25
2021 0,0 0,0 935 1 192,25
2022 0,0 0,0 935 1 192,25
2023 0,0 0,0 935 1 192,25
2024 0,0 0,0 935 1 192,25
2025 0,0 0,0 935 1 192,25
2026 0,0 0,0 935 1 192,25
2027 0,0 0,0 935 1 192,25
2028 0,0 0,0 935 1 192,25
2029 0,0 0,0 935 1 192,25
2030 0,0 0,0 935 1 192,25
2031 0,0 0,0 935 1 192,25
2032 0,0 0,0 935 1 192,25
2033 0,0 0,0 935 1 192,25
2034 0,0 0,0 935 1 192,25
2035 0,0 0,0 935 1 192,25
2036 0,0 0,0 935 1 192,25
2037 0,0 0,0 935 1 192,25
2038 0,0 0,0 935 1 192,25
2039 0,0 0,0 935 1 192,25
2040 0,0 0,0 935 1 192,25
2041 0,0 0,0 935 1 192,25

NPV 0 0,0 20 577,6 26 230

DGC 65,38 PLN/m 2/m-c 10,32

PEŁNE WDROŻENIE RIS GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

Koszty
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technicznej [lata]

Kategoria Ilość

Lata

 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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8.2. Założenia dla projektu budowlanego budynku Centrum RIS/U rzędu 
Żeglugi Śródl ądowej w Szczecinie 

 

Kluczowym elementem całego systemu jest Centrum RIS (River Informations System), które jest ośrodkiem 
integrującym usługi informacji rzecznej. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, w tym Dyrektywa RIS definiuje 
Centrum RIS, jako miejsce, w którym operatorzy zarządzają usługami. Z kolei rozporządzenie Komisji (WE) nr 
415/2007 w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania 
operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), określa że RIS może istnieć bez Centrum – usługi są wtedy 
dostarczane np. przez serwis internetowy, czy system pław, jednak przy współdziałaniu statek/brzeg, Centrum 
jest obligatoryjne. 

Centrum RIS winno koncentrować wszystkie usługi z całego obszaru RIS, jednocześnie pełnić funkcję 
koordynatora i dostarczyciela części usług, w tym usług, dla których wymagana jest interakcja pomiędzy 
statkami a stacją brzegową. Centrum RIS winno zbierać dane z różnych systemów i formować spójne 
strategiczne informacje, które będą przekładały się na średnio i długoterminowe decyzje użytkowników RIS.  
Poza dostarczaniem informacji o ruchu, Centrum RIS pełni także istotną rolę w realizacji usług informacji o 
torach wodnych. Jeżeli są one dostarczane za pomocą usług radiotelefonicznych, to zgodnie z Rozporządzeniem 
RIS operator winien mieć możliwość komunikacji z kapitanami jednostek pływających, w tym przyjmowania 
meldunków i udzielania szczegółowych odpowiedzi na pytania. Nadto operatorzy centrum RIS pełnią kluczową 
rolę przy usłudze wspomagania łagodzenia skutków katastrof oraz przekazywaniu danych do służb 
ratowniczych. 

W centrum RIS winien być zapewniony dostęp do niezbędnych technologii sprzętowych i programowych, aby 
zapewnić możliwość realizacji wyznaczonych celów. W szczególności niezbędna jest integracja czterech 
kluczowych technologii:  

˗ map elektronicznych w systemie ECDIS,  
˗ śledzenie i namierzanie statków VTT,  
˗ dystrybucja komunikatów dla kapitanów statków NtS,  
˗ elektroniczne raportowanie statków ERI.  

Dodatkowo zastosowane technologie, winny umożliwiać realizację elektronicznej wymiany danych z innymi 
podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zarządzanie danymi referencyjnymi RIS.  
Obecnie, dla potrzeb programu pilotażowego RIS Dolnej Odry, Centrum zarządzania zlokalizowane zostało w 
budynku „Czerwonego Ratusza” przy placu Batorego 4 w Szczecinie. Pomieszczenia Centrum RIS zostały 
zlokalizowane na parterze budynku w pokojach 30-32. Łączna powierzchnia zajmowana przez Centrum nie 
przekracza 80 m2, w tym obszar operacyjny stanowi część tej powierzchni (56,49 m2). Poza obszarem 
operacyjnym znajdują się serwerownia i pomieszczenie socjalne. 

Nowy budynek na potrzeby Centrum, winien być zaprojektowany w klasie A pod względem kryterium jakości 
przestrzeni biurowej i powinien spełniać co najmniej poniższe standardy jakości: 

˗ Dobrze zaplanowane i odpowiedniej wielkości trzony komunikacyjno-sanitarne obsługujące 
użytkowników budynku. Układ trzonów winien zapewniać łatwe korzystanie z wind, toalet i mediów. 
Powierzchnia części wspólnych winna być zminimalizowana przy zachowaniu wysokiego komfortu 
użytkowania. 

˗ Dobry dostęp do budynku z zapewnieniem min. 30 miejsc parkingowych dla użytkowników i gości, w 
tym min. 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, łatwy dostęp dla obsługi technicznej 
obiektu.  

˗ Być wyposażony w nowoczesny sufit wraz z wydajnym oświetleniem. Oświetlenie wino być wydajne, 
jednocześnie zapewniające komfort użytkowania, pod względem natężenia, barwy, równomierności 
oświetlenia, rozkładu luminescencji, ograniczenia olśnienia, migotania i efektów stroboskopowych. 
Przewidzieć energooszczędne oświetlenie poprzez co najmniej zastosowanie oświetlenia sterowanego 
detektorami ruchu (np. w toaletach), zastosowanie świetlówek z luminoforem trójpasmowym. 

˗ Odpowiednie zasilanie elektryczne z zapewnieniem wolnych, rezerwowych odpływów na tablicach 
rozdzielczych przy pionach instalacyjnych. Instalacja winna być wyposażona w odpowiedni system 
ochronników przepięciowych. Budynek winien posiadać instalację odgromową. 

˗ Nowoczesny system BMS z możliwością kontroli i sterowania systemem bezpieczeństwa pożarowego, 
kontroli dostępu do pomieszczeń opartego na kluczu elektronicznym. W budynku należy przewidzieć 
telewizję przemysłową opartą na systemie kamer wewnętrznych i zewnętrznych z monitoringiem w 
recepcji oraz Centrum RIS. Winien być zapewniony zapis zdarzeń z min. 30 dni. 

˗ Zapewnić niezbędną przestrzeń na okablowanie i systemy IT (sieć telefonii kablowej oraz sieć LAN), 
wydzielone gniazda komputerowe zasilone przez centralny UPS. Obiekt winien być wyposażony 
dodatkowo w zabezpieczoną sieć Wi-Fi z podziałem na strefy/kondygnacje z otwartym dostępem Wi-Fi 
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w strefie biura obsługi interesantów. Zastosowane technologie winny uwzględniać 20% rezerwację 
miejsca w zakresie możliwości rozbudowy sieci (podłogi techniczne, sufity podwieszane). Postulat ten 
dotyczy także rezerwacji przestrzeni w rozdzielnicach elektrycznych. 

˗ Wydzielone miejsca w obrębie budynku  spełniające odpowiednie wymagania na dodatkowe urządzenia 
i instalacje takie jak: serwerownie, systemy UPS, centrale telekomunikacyjne, centrale wentylacyjne. 
Zapewnienie :  

� wydzielonego pomieszczenia dla przyłączy sieci telekomunikacyjnych,  
� wydzielonego, z indywidualną, redundowaną klimatyzacją pomieszczenia serwerowni i UPS,  
� pionów sieci informatycznych, 
� wydzielonego bezpiecznego pomieszczenia z sejfem/kasą pancerną na dokumenty niejawne oraz 

pomieszczenia z sejfem/kasą pancerną na banknoty/papiery wartościowe.  
˗ Dywersyfikacja źródeł zasilania na wypadek awarii – wymagane zasilenie elektryczne poprzez dwa 

niezależne przyłącza z dwóch różnych GPZ wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), 
oraz z zasilaniem generatorem awaryjnym. Newralgiczne obwody zasilania wymagające nieprzerwanej 
dostawy energii, należy zasilić z urządzeń gwarantujących stałość zasilania (UPS). 

˗ Podłogi techniczne (podniesione), o minimalnym prześwicie 90 mm. 
˗ Dobry poziom oświetlenia światłem naturalnym, przynajmniej 70% powierzchni biurowej  netto 

rozmieszczonej w odległości nie większej niż 6 m od okien. Minimalna wysokość pomieszczeń w 
świetle 3 m. Okna zaprojektowane , tak aby zapewnić dobry dopływ światła i niezakłócony widok na 
zewnątrz, bez podziałów okien na poziomie wzroku. Zastosować kontrolę poziomu nasłonecznienia 
poprzez zastosowanie rolet/żaluzji z możliwością zacienienia każdego z okien osobno. Zapewnić min. 
Jedno otwierane okno na każde 2,7 m siatki biurowej. 

˗ Zapewnienie ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji centralnej. 
Zastosowanie nowoczesnych systemów HVAC z kontrolą wilgotności. O ile uwarunkowania 
techniczne i przepisy umożliwi ą, zastosować czerpnię i wyrzutnię zlokalizowaną na poziomie terenu z 
kanałami podziemnymi.  

˗ Zapewnienie cichego środowiska w pomieszczeniach biurowych. Maksymalny dopuszczalny poziom 
hałasu: 35 dB. 

˗ Architektura budynku powinna czynić budynek rozpoznawalnym w kontekście okolicznej zabudowy 
poprzez swój charakterystyczny wygląd, z jednoczesnym zachowaniem harmonii z otoczeniem. 
Podświetlany, widoczny szyld/logo, winien być wkomponowany i współgrać z architekturą i 
kolorystyką obiektu. Elewacja powinna być wykonana z materiałów trwałych, niewymagających 
odnawiania przez min. 30 lat. 

˗ Elastyczna aranżacja wnętrza oraz układ siatki, wydajny wskaźnik powierzchni netto do powierzchni 
brutto na poziomie 85%.  

˗ Dobrze zaprojektowana strefa wejściowa z całodobową obsługą recepcji, pod względem rozmiaru i 
funkcji dostosowana do wielkości i przeznaczenia obiektu. 

˗ Zapewnienie na każdej kondygnacji minimalnych wymagań dotyczących wytrzymałości stropów oraz 
miejsc umożliwiających przeniesienie dużych obciążeń. 

˗ System wind zapewniający czas oczekiwania nie dłuższy niż 30 s. Wymiary wind winny umożliwiać 
transport noszy oraz wózka inwalidzkiego. 

˗ Redukcja emisji CO2 – budynek zaprojektowany z zachowaniem wysokiej izolacyjności i kontroli 
nasłonecznienia. Instalacje wysokiej klasy, wydajne i elastyczne w użytkowaniu z indywidualnym 
sterowaniem. Przewidzieć racjonalne gospodarowanie energią i użycie źródeł odnawialnych. 

Budynek Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Centrum RIS, winien być zaprojektowany jako 
czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony o zwartej bryle. 

Obiekt winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z późn. 
zm.). Przestrzeń biurowa budynku winna być bezpośrednio dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek Centrum RIS winien w czytelny sposób mieć zaznaczony wyraźny podział na poszczególne strefy w 
zależności od wymaganych funkcji : 

˗ Parter - strefa holu głównego, biura obsługi interesantów oraz pomieszczeń biurowych, wymagających 
dostępu dla osób z zewnątrz 

Na parterze przewidzieć hall główny z recepcją i poczekalnią dla interesantów, skomunikowany z 
biurem obsługi interesantów, toaletami (w tym dla osób niepełnosprawnych) ogólnodostępnymi, biurem 
inspektorów nadzoru nad żeglugą oraz wskazanymi przez Inwestora pomieszczeniami 
administracyjnymi.  
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Funkcja parteru uzupełnić o pomieszczenie warsztatu, dostępne zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza 
obiektu, wydzieloną serwerownię, biuro informatyków oraz wbudowane pomieszczenie na odpady z 
dostępem z zewnątrz. 

˗ I piętro – techniczna komisja inspekcyjna oraz zespół gabinetów  

Na I piętrze przewidzieć gabinety dyrektora oraz zastępcy dyrektora oraz obsługujący je sekretariat. Na 
tej kondygnacji zlokalizować również pomieszczenia Technicznej Komisji Inspekcyjnej wraz z działem 
projektowym oraz archiwa – ogólne, TKI oraz archiwum dokumentów tajnych. 

˗ II piętro – nadzór ruchu na Odrze oraz sala konferencyjna 

Na kondygnacji nr 2 zlokalizować pomieszczenie zarządzania ruchem na Odrze, pomieszczenie map 
RIS wraz z wszelkimi towarzyszącymi pomieszczeniami administracyjnymi. Uzupełnieniem funkcji tej 
kondygnacji winna być sala konferencyjna na ok. 70 osób z opcją podziału na dwie mniejsze salki przy 
pomocy systemowej ścianki mobilnej.  

W pomieszczeniach związanych z nadzorem ruchu na Odrze, przewidywana jest stała, 24 godzinna 
służba.  

˗ III pi ętro – przestrzeń rezerwowa pod uzupełniające pomieszczenia administracyjne 

Na ostatniej kondygnacji przewidzieć dwa pomieszczenia rezerwowe z możliwością dobudowy węzła 
sanitarnego. Pozostałą przestrzeń winny stanowić pokoje biurowe. 

Na każdej kondygnacji przewidzieć toalety męskie i damskie oraz strefę szatni z natryskami i pomieszczeniami 
socjalnymi dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze na sprzęt i środki czystości oraz pomieszczenia 
pomocnicze/magazynowe, archiwa. 

Wymagania dotyczące PFU. 

PFU winno być opracowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 
2013.1129) oraz odpowiednimi przepisami i normami prawa polskiego obowiązującymi na dzień sporządzenia 
PFU, w szczególności w zakresie Prawa Budowlanego, przepisów BHP oraz wymagań związanych z 
wdrożeniem systemu RIS. 

Program Funkcjonalno Użytkowy winien być zgodny z Koncepcją techniczno- technologiczna dla budowy 
budynku centrum RIS/Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie opisanej powyżej,  w części Opisu Wymagań 
Zamawiającego winien uszczegółowić i doprecyzować wymagania dla poszczególnych elementów i urządzeń 
budynku.  

Szczegółowość opisu wymagań zamawiającego winna zapewnić zastosowanie przez wykonawcę materiałów o 
wysokiej jakości i trwałości z zapewnieniem spełnienia wymagań dla poszczególnych materiałów i urządzeń 
przez co najmniej dwóch niezależnych producentów. 

Poza wymaganiami związanymi ze stałymi elementami budynku tj. konstrukcją, materiałami wykończeniowymi, 
instalacjami oraz urządzeniami budynku w Programie Funkcjonalno-Użytkowym winny być zawarte wymagania 
dotyczące wyposażenia w meble oraz sprzęt biurowy wraz z wyposażeniem pomieszczeń socjalnych które to 
będą dostarczane przez Wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót Wykonawcy będzie również obejmował 
prace polegające na demontaż wyposażenia z obecnej siedziby Centrum RIS, transport oraz ponowny montaż i 
uruchomienie wraz z integracją obecnego i nowego systemu RIS w nowo wybudowanej siedzibie Urzędu 
Żeglugi Śródlądowej/Centrum RIS.  

Na etapie opracowywania PFU zaleca się uzyskanie decyzji lokalizacyjnych (jeżeli będzie wymagana), 
warunków przyłączenia do mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, itp.). W zależności od przyjętego 
sposobu ogrzewania, warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej. Uzyskanie rzetelnych informacji o 
podłożu geologicznym i innych uwarunkowaniach mających bezpośrednie przełożenie na opracowanie zakresu 
PFU i cenę kontraktową dla robót budowlanych.  

Z uwagi na wskazane lokalizacje, dokumentacja będzie wymagała dokonania uzgodnień przez konserwatora 
zabytków a na etapie realizacji robót, nadzoru konserwatorskiego. 

 

8.3. Zalecenia dotycz ące zakresu rozbudowy infrastruktury RIS 
Postawione tu zalecenie jest efektem rozważań koncepcyjnych opisanych w dalszych podpunktach i stanu 
faktycznego stwierdzonego podczas pracy nad Studium oraz wizji lokalnej. Posłużono się nazwami użytymi 
w tych podpunktach. 
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W Studium Wykonalności przyjęto do realizacji zakres rozszerzenia projektu obejmujący wariant III. W ten 
sposób rozbudową zostanie objęty cały bieg Odry, od Ognicy do ujścia Nysy Łużyckiej. 

Ponadto przyjęto do realizacji zagadnienia związane z: 

−−−− modyfikacją istniejącej sieci transmisji danych stworzonej na potrzeby projektu pilotażowego RIS 
Dolnej Odry, 

−−−− połączeniem systemu zbudowanego w etapie pilotażowym i systemu rozbudowanego wg wariantu III. 

Wytypowanie lokalizacji proponowanych do umiejscowienia komponentów infrastruktury RIS w ramach 
podsystemów transmisji danych (przewodowej oraz bezprzewodowej), sieci czujników hydro - meteo, 
monitoringu wizyjnego CCTV, korespondencji radiowej w paśmie VHF oraz za pośrednictwem systemu AIS 
dokonano z uwzględnieniem występującej infrastruktury i zabudowy technicznej Odry (w szczególności mosty, 
przystanie, nabrzeża, istniejącą zabudowę etc.). Po wstępnym wytypowaniu możliwych lokalizacji urządzeń 
systemu RIS dokonano rekonesansu terenowego w celu weryfikacji dostępności oraz możliwości dojazdu 
wytypowanych miejsc. 
Zasięgi stacji radiowych wyznaczono kierując się standardowymi właściwościami radiotelefonów, anten 
stacyjnych i warunków pozwoleń radiowych oraz spotykanymi czułościami odbiorników radiostacji używanych 
na jednostkach pływających. Do obliczeń wykorzystano algorytm propagacyjny ITU-R P.1546.  
Analizując dostępne źródła będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (Centralny Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) zgromadzony i dostępny jest Numeryczny Model Terenu (NMT), 
Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) oraz Dane Pomiarowe NMT i NMPT, wykonane na podstawie 
zdjęć lotniczych, skaningu lotniczego oraz map topograficznych. Dla terenu objętego zakresem Projektu 
pochodzą z lat 2004–2007. W wyniku oceny dostępnych materiałów w trakcie prac zdecydowano zastosować 
jako optymalny z punktu widzenia potrzeb opracowania jeden z modułów projektowania sieci radiowych o 
nazwie CHIRplus_BC wchodzący w skład pakietu CHIRplus_UNI, prod. LS telcom (Lichtenau, Niemcy, 2008 
wraz z bieżącymi aktualizacjami). Program posługuje się integralną mapą numeryczną ukształtowania terenu 
DTM (Digital Terrain Model) o rozdzielczości (między innymi) 50 m na element. Dla uzyskania bardziej 
szczegółowego obrazu algorytm jest uzupełniony o korzystanie z drugiej mapy cyfrowej (o takiej samej 
rozdzielczości i zasięgu terytorialnym), która pokazuje 16 różnych klas użytkowania terenu (leśne, rolne, 
miejskie dla różnych wysokości zabudowy, wody itp.). Korzystanie z obu rodzajów map tworzy odpowiednik 
modelu wzniesieniowego terenu (DEM). Ponadto opisane programy umożliwiają zobrazowanie przekroju terenu 
z użyciem wbudowanych map, co wykorzystano między innymi do analizy widoczności miejsc na rzece z 
planowanych punków kamerowych. 
Dodatkowo do analiz użyto pozyskane z zasobów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dane 
dotyczące aktualnych pomiarów geodezyjnych mostów i prześwitów pod mostami, wykazu miejsc limitujących 
głębokości na granicznym odcinku rzeki Odry (z lat 1994-2015) oraz mapy z potencjalnymi miejscami 
zatorogennymi. W zakresie danych batymetrycznych RZGW w Szczecinie dysponuje profilami poprzecznymi 
Odry.  Z uwagi na ich odległy czas wykonania, pomiary mają zostać wkrótce przeprowadzone ponownie przez 
stronę niemiecką w ramach prac przygotowawczych dla rozpoczęcia  wspólnej realizacji ze stroną polską zadań 
inwestycyjnych związanych z modernizacją i odbudową zabudowy regulacyjnej Odry granicznej w ramach 
zawartej 27 kwietnia 2015r. umowy polsko-niemieckiej o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych 
pogranicza polsko-niemieckiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, warunków przepływu i żeglugi.   
 

8.3.1 Zakres rozbudowy/modernizacji sytemu łączności VHF oraz AIS 

Przewiduje się w tym zakresie: 

1. doposażenie istniejącego obiektu Jaz Widuchowa (wybudowanego w etapie pilotażowego wdrożenia) 
w radiostację VHF wraz z własnym systemem antenowym tej radiostacji, lub z wykorzystaniem 
systemu istniejącej stacji AIS, 

2. zmianę obecnego „repeaterowego” trybu pracy radiostacji AIS, na tryb autonomiczny (z transmisją 
danych z Centrum RIS), 

3. budowę nowych radiostacji VHF + AIS/DGPS w miejscowościach Gozdowice, Kostrzyn n. Odrą 
i Słubice. 

Przypisanie poszczególnych radiostacji do wariantów terytorialnych rozbudowy RIS oraz prognozowane zasięgi 
łączności przy dwóch różnych wysokościach zainstalowania anten na jednostkach pływających, opisano 
w punkcie 8.4.6. 

Ogólne wymagania dotyczące systemów łączności głosowej i AIS: 

−−−− schemat organizacji stacji radiowej: jak podany w rozdziale 03. Wymagany odbiornik monitorowania 
VHF na kanale 16 i 70, 
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−−−− zastosowanie dwóch terminali w każdej lokalizacji pozwalających na przejęcie funkcji przez jeden z 
nich, gdy drugi ma awarię, 

−−−− parametry użytkowe, emisyjne i niezawodności terminali radiowych stosowanych w radiostacji: nie 
gorsze, jak parametry terminali GM360 zastosowanych w sieci utworzonej w toku realizacji etapu 
pilotażowego, 

−−−− anteny lub systemy antenowe: dostosowane do wymagań Regulatora telekomunikacyjnego z 
uwzględnieniem Multi  i bilateralnych porozumień międzynarodowych dotyczących radiokomunikacji 
w żegludze śródlądowej. Dopuszcza się stosowanie anten o poziomej charakterystyce dookolnej lub 
kierunkowej, oddzielnych dla stacji AIS i głosowych, albo wspólnych dla obu rodzajów komunikacji, 

−−−− wymagana obsługa DGPS za pomocą komunikatów binarnych typu 17, z wykorzystaniem sygnałów ze 
stacji referencyjnej DGPS. 

8.3.2 Zakres rozbudowy/modernizacji systemu monitoringu CCTV 

Zakłada się, że monitoring wizyjny żeglugi na Odrze jest podstawowym rodzajem zdalnego nadzoru 
sprawowanego przez Centrum RIS. 

W punkcie 8.4.3 opisano prognozowane strefy obserwacji na Odrze, z podaniem lokalizacji urządzeń, zakres 
obserwacji w kilometrach nurtu, charakterystyczne obiekty i punkty objęte obserwacją oraz liczbę kamer. 
Niektóre z miejsc urządzenia punktów technicznych rozbudowanej sieci RIS, spełniając postawione kryteria 
dotyczące: 

−−−− zasilania w energię elektryczną, 
−−−− dojazdu, 

−−−− możliwie redundantnej organizacji transmisji danych z punktu technicznego, 

−−−− ochrony przed kradzieżą i wandalizmem, 

−−−− położenia poza obszarami zalewowymi lub stwarzającymi utrudnienia natury prawnej lub długich 
i niepewnych procesów formalnych, 

−−−− własności terenu innej niż prywatna, 

musiały być zlokalizowane z dala od brzegów Odry. W takich przypadkach należy zastosować kamery do 
obserwacji zdalnej oraz zadbać o stabilizację obrazu uzyskiwanego z tych kamer (mechanicznie lub także 
programowo). 

Kamery powinny być zawsze umieszczane w obudowach klimatyzowanych. Wskazane jest też zastosowanie 
wycieraczek uruchamianych co najmniej na zdalne polecenie operatora. Z dodatków tych można zrezygnować 
tylko w przypadku przekroczenia bilansu zużycia energii elektrycznej przez urządzenia danego punktu 
technicznego, mocy dostępnej w danej lokalizacji. 

Pośród zaproponowanych lokalizacji punktów technicznych (w tym urządzeń CCTV) znajdują się też takie, 
które leżą na terenie Niemiec, lub na moście pod niemieckim zarządem administracyjnym. 

W zakres modernizacji Systemu RIS, będzie wchodziło także zastąpienie wszystkich obecnie pracujących kamer 
zainstalowanych w etapie pilotażowym, opisanych w rozdziale 03. Wymiana kamer ma na celu zachowanie 
niezawodności systemu, a przesłanką wskazującą na konieczność ich wymiany jest fakt, że w czasie trwania 
rozbudowy RIS wzdłuż Odry granicznej, kamery te będą mogły być już uznane za wyeksploatowane. Ponadto, 
jak opisano w rozdziale 03, we wnioskach z doświadczeń etapu pilotażowego, dotychczasowe stanowiska 
kamerowe, winny być wyposażone w obudowy zapobiegające powstawaniu rosy i pozostawaniu kropel deszczu 
na szybie czołowej. 

Podstawowe wymagania sprzętowe dla kamer i akcesoriów: 

−−−− rodzaj kamery należy dostosować do lokalizacji i planowanych zasięgów obserwacji, 
−−−− dla punktów (stref nadzoru), w których konieczna jest obserwacja z daleka,  w miarę dostępności 

rozwiązań technicznych, należy wyposażyć kamery w mechaniczną lub elektroniczną stabilizację 
obrazu, 

−−−− w odniesieniu do stanowisk kamer wyposażonych w głowice PTZ (obrotowe), należy wziąć pod 
uwagę skośno-boczną lokalizację kamer względem planowanego odcinka obserwacji Odry i 
wynikającą z tego potrzebę regulacji zbliżenia obrazu w niektórych przypadkach, 

−−−− minimalna rozdzielczość w pionowym kierunku analizy obrazu: 480 linii, 
−−−− kamery winny mieć możliwość obserwacji w podczerwieni  w zakresie spektralnym do ok. 850 nm, 
−−−− dla kamer nieobrotowych bliskiej obserwacji, minimalny skład obrazu to 1,3 Mpx, 
−−−− dla kamer obserwacji dalekiej minimalny skład obrazu to 3,0 Mpx, 
−−−− w warunkach światła dziennego obraz barwny, 
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−−−− kompensacja oświetlanie tła, o ile zachodzi potrzeba ze względu na kierunki obserwacji danej kamery, 
−−−− kamery winny być wyposażone w obudowy chroniące przed osadzaniem rosy na szybie czołowej i 

przed pozostawaniem kropel deszczu na szybie, 
−−−− programy użytkowe powinny przewidywać stosowanie zestawu nastaw personalizowanych dla 

poszczególnych operatorów („presety” – dotyczy kamer o zmiennym położeniu lub długości 
ogniskowej obiektywu), 

−−−− transmisja obrazu i sterowania za pomocą protokołu IP, 
−−−− obiektywy zmiennej ogniskowej (gdy mają zastosowanie) w zakresie min. 12…240 mm przy 

przekątnej klatki ½”, w niektórych lokalizacjach, może być wymagane osiąganie dłuższej ogniskowej, 
−−−− szklane obiektywy kamer powinny zapewniać utrzymanie takiej jakości obrazu uzyskiwanego z kamer, 

jaki wynika z właściwości kamery (nie mogą wprowadzać dodatkowych nieostrości, komy, 
zniekształceń barwnych, rozmycia krawędzi i innych zjawisk powodowanych przez obiektywy 
zaliczane do niższych klas jakościowych). 

8.3.3 Zakres rozbudowy/modernizacji sieci czujników hydro (poziomu wody) 

Planuje się montaż kilku nowych par czujników poziomu wód na mostach. 
Ich lokalizację i przypisanie do wariantów terytorialnych przedstawiono w punkcie 8.4.4. 
Podstawowe wymagania sprzętowe dla czujników poziomu wody: 

−−−− dokładność pomiaru co najmniej ±1 cm, 
−−−− zasilanie 12…24 V (lub 230 V w zestawie z inną aparaturą), 
−−−− stopień ochrony klimatycznej, co najmniej IP 66/68, 
−−−− temperatura pracy -40…+60°C. 

8.3.4 Zakres rozbudowy/modernizacji sieci czujników meteo 

Planuje się montaż kilku nowych czujników meteo. 
Ich lokalizację i przypisanie do wariantów terytorialnych przedstawiono w punkcie 8.6.1. 
Podstawowe wymagania sprzętowe dla czujników meteo: 

−−−− dokładność pomiaru prędkości wiatru co najmniej ±3% dla prędkości odniesienia 10 m/s, 
−−−− pomiar kierunku wiatru w zakresie kąta pełnego, 

−−−− pomiar ilości opadu z rozdzielczością co najmniej 0,01 mm, 

−−−− pomiar czasu trwania opadu z rozdzielczością co najmniej 10 s, 

−−−− pomiar (lub przeliczenie) intensywności opadu w zakresie do 200 mm/h, 

−−−− pomiar zjawisk gradowych: liczba uderzeń, czas trwania opadu gradu, intensywność opadu gradu (z 
rozdzielczością 10 s), 

−−−− pomiar temperatury powietrza w zakresie co najmniej –40…60°C z dokładnością nie gorszą od 0,5° 
(ustaloną dla temperatury referencyjnej +20°C), 

−−−− rozdzielczość pomiaru temperatury nie gorsza od 0,1 °K, 

−−−− pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie co najmniej 700…110 hPa, 

−−−− dokładność pomiaru ciśnienia nie gorsza od °0,5 hPa przy temperaturze odniesienia +20°C, 

−−−− rozdzielczość pomiaru ciśnienia nie mniejsza od 0,1 hPa, 

−−−− pomiar wilgotności względnej w zakresie co najmniej 5…100% z dokładnością nie gorszą od ±5 pp, 

−−−− zasilanie 12…24 V (lub 230 V w zestawie z inną aparaturą), 

−−−− stopień ochrony klimatycznej co najmniej IP 66, 

−−−− temperatura pracy -40 - +60°C. 

8.3.5 Zakres budowy sieci transmisji danych na terenach objętych rozbudową wg 
wariantu III 

Do przeprowadzenia transmisji danych od punktów technicznych przewiduje się zbudowanie sieci 
wykorzystującej: 

−−−− łącza zestawione przez operatorów publicznych –  właścicieli wież antenowych telefonii mobilnej, 

−−−− łącza zestawione w liniach radiowych (dwa odcinki), 

−−−− łącza zestawione za pomocą urządzeń radiowych w publicznym paśmie nielicencjonowanym 
(wykluczono np. technologie standardu WiMAX wymagająca zakupu prawa do wykorzystywania 
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częstotliwości, o których wiadomo, iż nie są dostępne – jednakże jest to jedyny powód odrzucenia 
takich technologii, które pod względem możliwości transmisyjnych byłyby znacznie bardziej 
właściwe, niż urządzenia pasma nielicencjonowanego), 

−−−− usługi 4 generacji (4G, obecnie oferowane w ramach procesu Long Term Evolution – LTE). 

 

Wszystkie łącza stałe ostatecznie będą prowadziły do Centrum RIS. 

Łącza radiowe będą służyły jako odcinki umożliwiające przesłanie danych do punktu początkowego łącza 
stałego, lub jako odcinki wzmacniające siec transmisji danych lub dublujące połączenia publiczne LTE. 

Planowany odcinek linii radiowej miedzy punktami technicznymi Kostrzyn 4 i Gozdowice (z lokalizacją na 
pobliskiej wieży antenowej telefonii mobilnej), służy wzmocnieniu sieci transmisyjnej, powodując stan, 
w którym sygnały uzyskiwane przez czujniki i kamery stref obserwacyjnych Gozdowice, Kostrzyn 1, Kostrzyn 2 
i Kostrzyn 3, będą docierały do Centrum RIS kilkoma drogami o różnych stopniach pewności działania. 
W skrajnym przypadku, Wykonawca rozbudowy RIS może zrezygnować z któregoś łącza stałego 
przedstawionego w opisie sieci transmisji danych w punkcie 8.5.  

Odwrotnie, jeżeli zostaną zapewnione opisane tam łącza stałe, możliwe będzie zrezygnowanie z budowy linii 
radiowej (ta rezygnacja nie pociąga za sobą możliwości obniżenia żadnego planowanego obiektu wieżowego). 

Planowany odcinek linii radiowej między punktami technicznymi Bielinek 1 (stacja linii radiowej na wieży 
antenowej operatora telefonii mobilnej w m. Piasek, dalsze połączenie w paśmie nielicencjonowanym) 
i punktem technicznym Widuchowa, spina nowo powstałą sieć RIS z fragmentem zbudowanym w ramach 
projektu pilotażowego. Zakłada się przy tym, że jest to połączenie redundantne dla połączenia łączem stałym 
utworzonym w zasobach operatora telefonii mobilnej (stacji Piasek). 

8.3.6 Wzmocnienie sieci transmisyjnej etapu pilotażowego 

Doświadczenia z eksploatacji etapu pilotażowego, wskazują na konieczność uczynienia sieci transmisji danych 
działającej na potrzeby istniejącego systemu bardziej odporną na awarie sieci transmisyjnej.  

Obecnie sieć transmisji danych w znacznej większości polega na stosowaniu odcinków radiowych punkt - punkt 
w nielicencjonowanym paśmie 5 GHz. Jak opisano w rozdziale 03, do wielu obiektów transmisja sygnałów 
przebiega przez inne obiekty. Ponadto znaczna część punktów technicznych, a zatem także punktów 
stanowiących stacje pośrednie transmisji danych, jest usytuowanych w przestrzeni dostępnej publicznie. 

Wszystkie te okoliczności narażają transmisję danych systemu etapu pilotażowego na występowanie: 

−−−− przerw (lub zmniejszenie prędkości bitowej) z powodu pogorszonych warunków propagacyjnych 
pasma 5 GHz, 

−−−− przerw z powodu braku energii elektrycznej w stacji pośredniczącej, 

−−−− przerw z powodu dewastacji lub kradzieży wyposażenia stacji pośredniczącej w transmisji danych. 

Odrębnym problemem są przerwy w dostawie energii, kradzież lub zniszczenie, do jakiego dochodzi 
w końcowym punkcie technicznym. Dopóki nie jest on jednocześnie stacją pośrednią transmisji danych, dopóty 
problem nie dotyczy innych fragmentów sieci, poza tym jednym punktem. 

Wzmocnienie odporności sieci transmisyjnej, może polegać na utworzeniu dodatkowych przęseł radiowej 
transmisji danych – w paśmie nielicencjonowanym, lub nawet w paśmie operatorskich linii radiowych.  

W takim przypadku jednak należy rozważyć koszty eksploatacyjno-inwestycyjne. Możliwość takich działań jest 
jednak ograniczona, ponieważ przy implementacji systemu pilotażowego dokonano sprawdzenia „widoczności” 
radiowej między punktami technicznymi. Należy zatem przyjąć, że pomimo swoich wad, obecna topologia sieci 
radiowej transmisji danych, jest pod tym względem jedynym rozwiązaniem. 

Innym możliwym sposobem wzmocnienia niezawodności sieci transmisji danych etapu pilotażowego, byłoby 
doprowadzenie do newralgicznych punktów sieci, łączy stałych zbudowanych za pomocą dowolnej techniki 
przewodowej (przepływność kilku Mbit/s – usługa klasy „neostradowej”). 

W Studium przyj ęto, że tego rodzaju wzmocnienie sieci winno być planowane, jednakże nie może być 
opisane obecnie, jako wymagające rozpoznania możliwości świadczenia usługi ze strony różnych operatorów 
telekomunikacji przewodowej działających na terenie wdrożenia, i to w bardzo rozproszonych pod względem 
intensywności zabudowy miejscach Szczecina i okolic. 

Najbardziej racjonalne jest wzmocnienie odporności sieci transmisji danych systemu etapu pilotażowego 
poprzez zainstalowanie w wybranych punktach, modemów telefonii mobilnej. Przyjmuje się, że pożądane jest 
wyposażenie tych stacji w modemy 4 generacji (LTE) lub modemy (terminale) WiMAX. Oba rodzaje usług są 
dostępne na terenie Szczecina, który to obszar jest kluczowy dla sieci transmisji danych.  
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W przypadku niedostępności usługi 4 generacji dopuszcza się korzystanie z możliwe szybkich usług niższych 
generacji telefonii mobilnej. 

Biorąc pod uwagę naturę problemów z utratą transmisji danych ze stacji położonych „za” stacjami pośrednimi, 
proponuje się wyposażenie przede wszystkim punktów końcowych w strukturze sieci transmisyjnej, 
w dodatkowe terminale telefonii mobilnej. Wyposażanie stacji pośredniczących w dodatkowe terminale ma sens 
wówczas, gdy taka stacja korzysta także z pośrednictwa innej z kolei stacji pośredniej. 

Tabela 8.5. Wykaz punktów technicznych wyposażonych w dodatkowe terminale telefonii mobilnej 

Punkt techniczny Wyposażenie w terminal 
3G/4G Uwagi 

Most Długi TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Most kolejowy przy Dworcu 
Głównym 

TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Odra 3 TAK  

Pomorzan TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Autostrada Zach. TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Most Maszalin TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

(Jaz) Widuchowa NIE  

Port TAK  

Most Pionierów TAK  

Most Gryfitów TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

NW Podjuchy TAK  

Most kolejowy Podjuchy TAK  

Autostrada Wsch. TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Gryfino TAK w jednym z dwóch stanowisk (N lub S) 

Nabrzeże Ognica TAK  

Most Kolej. Parnica TAK  

Most Portowy TAK 
w każdym z dwóch stanowisk (W lub 
E) 

Elewator Ewa NIE  

Siadło Górne NIE  

Gryfino wieżowiec NIE  

       Źródło: opracowanie własne 

 
Przystosowanie punktu technicznego etapu wdrożenia pilotażowego do transmisji danych za pomocą usługi 
3G/4G, będzie polegało przede wszystkim na: 

˗ zainstalowaniu modemu (terminala) z kartą SIM od usługodawcy, 
˗ zainstalowaniu ewentualnie potrzebnej anteny zewnętrznej tego terminala, 
˗ modyfikacji zasilania w szafce aparaturowej dla podłączenia nowego urządzenia, 
˗ ewentualnie koniecznym doposażeniu zestawu urządzeń w ruter/switch teleinformatyczny, 
˗ ewentualnie koniecznej zmianie programów obsługi transmisji danych w urządzeniach 

zainstalowanych w szafce technicznej punktu. 
Zaleca się takie skonfigurowanie urządzeń lub programów, by fakt przejścia na korzystanie z trasy 
alternatywnej, był sygnalizowany w Centrum RIS. 
 
8.3.7 Zakres rozbudowy nadzoru radarowego 
 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z budowy i eksploatacji infrastruktury utworzonej podczas realizacji projektu 
pilotażowego, zrezygnowano z wyposażania punktów technicznych w czujniki radarowe. Ich funkcjonalność 
wypełnią punkty obserwacji kamerowej. 
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Projekt nie zakłada likwidacji, ani modernizacji istniejących punktów nadzoru radarowego zainstalowanych 
w etapie pilotażowym. 

8.3.8 Zapobieganie niedogodnościom i problemom zaobserwowanym przez użytkowników 
RIS na etapie wdrożenia pilotażowego 

W rozdziale trzecim studium zebrano szereg uwag przedstawionych przez Zamawiającego, dotyczących 
problemów zaobserwowanych przez operatorów Centrum RIS podczas eksploatacji infrastruktury utworzonej 
podczas wdrożenia pilotażowego. 

Część uwag powinna mieć odzwierciedlenie podczas tworzenia PFU i dokumentacji przetargowej. Dotyczy to 
przede wszystkim uwag związanych z wadami ergonomicznymi występującymi w rozwiązaniu pilotażowym.  

I tak w dokumentacji (łącznie PFU i OPZ SIWZ) rekomenduje się:  
−−−− opisać procedury działań personelu RIS w zakresie gromadzenia zapisów systemowych 

przechowywanych następnie jako archiwum RIS. Do zapisów systemowych należy zaliczyć przede 
wszystkim obrazy z kamer, zapisy rozmów na fonii VHF, logi związane z używaniem programów 
systemowych, prowadzoną korespondencję telegraficzną (wiadomości tekstowe, e-maile) oraz 
wszelkie inne zapisy tu niewyszczególnione. Procedura powinna opisywać rodzaj stanowiska 
w Centrum RIS, któremu przysługuje prawo do archiwizacji i odgrywania zapisów, częstość takich 
działań wynikająca z zakresu obowiązków poszczególnych pracowników, przewidywane wyposażenie 
techniczne stanowisk pracy, na których będą dokonywane odczyty i odgrywania itp. 

−−−− ustalić czas przechowywania poszczególnych rodzajów zapisów, 
−−−− ustalić formę przechowywania (rodzaj plików, organizacje plików i baz danych) oraz formę dostępu do 

tych zapisów (pliki w formacie oryginalnym archiwum czy po konwersji na formaty popularne), 
−−−− opisać zakres działań związanych z korzystaniem z archiwaliów, które powinny być możliwie proste, 

w tym sformułowanie działań wymagających interfejsu one-button solution, to jest takiego, w którym 
możliwe duża część procesu korzystania z archiwaliów odbywa się „po jednym kliknięciu”. 

Z opisu procedur działania pracowników Centrum RIS i z innych przedstawionych wymagań winno wynikać 
jasno, jakich uproszczeń i niedostosowań Wykonawca musi unikać. W związku z tym należy się spodziewać, iż 
Wykonawca nie przedstawi rozwiązań niespójnych („składanych”) lub takich, które wprawdzie prowadzą do 
uzyskania efektu nazwanego hasłowo w OPZ, jednak nieergonomicznego lub zawodnego.  
W szczególności należy za pomocą odpowiednich zapisów dokumentacji, wymagać od Wykonawcy, by 
przedstawił oprogramowanie dedykowane do konkretnego miejsca, jakim jest nowe Centrum RIS. Należy przy 
tym mieć na uwadze, że takie rozwiązanie niesie ze sobą niebezpieczeństwo zakupu programów niestabilnych, 
zbyt mało przetestowanych.  

Przedstawiono tu próbę zapobieżenia zakupowi rozwiązań nieergonomicznych, jednak są to zagadnienia trudno 
uchwytne w sytuacji, w której to Wykonawca decyduje o szczegółach dostarczonych rozwiązań programowych. 
Te właśnie szczegóły, są często przyczyną uciążliwych problemów i niedopasowania wyobrażeń Wykonawcy do 
możliwości lub woli Wykonawcy. 

Dlatego w harmonogramie uruchomienia nowego Centrum RIS, należy przewidzieć odpowiednio duży zapas 
czasu na testowanie oprogramowania i funkcji systemowych związanych z archiwizacją zapisów i korzystaniem 
z archiwum. Wydaje się celowe, by w odpowiedniej fazie swoich działań, Wykonawca zaprezentował: 

−−−− proponowaną organizację baz danych i archiwów, 

−−−− proponowane programy do ich obsługi (pozwoli to już w tym etapie zabronić Wykonawcy stosowania 
„składanki” różnych programów, jeżeli na tym miałaby polegać jego propozycja), 

−−−− proponowaną strukturę uprawnień poszczególnych pracowników Centrum do konkretnych działań 
(dostępów) w Systemie, w powiązaniu ze wszystkimi innymi schematami organizacyjnymi w ramach 
Centrum i szerzej w ramach Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (w niektórych elementach być 
może należy wziąć pod uwagę i uspójnić strukturę uprawnień sięgającą jeszcze szerzej). 

Po zaimplementowaniu programów, interfejsów, struktur i baz danych, powinna nastąpić faza testowania 
prowadzona przez pracowników RIS. Testowanie takie powinno przebiegać w warunkach zbliżonych do tych, 
jakie wystąpią po odbiorze Systemu, przez czas nie krótszy niż 30 dni.  

Jest oczywiste, że testowanie takie może się odbyć pod warunkiem funkcjonowania całego wyposażenia 
sprzętowego nowego Centrum. W przeciwnym przypadku, nie będą mogły powstawały zapisy systemowe, 
z których korzystania dotyczą powyższe propozycje. 

Podczas czynności i procedur odbiorowych, należy poświęcić opisywanemu elementowi odpowiednio dużo 
uwagi, dla porównania założeń z rezultatami przetestowanymi przez pracowników Centrum. Zebrane 
doświadczenia, winny służyć wprowadzeniu możliwych korekt oraz usunięciu zbytecznych elementów interfejsu 
użytkownika. 
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Dla problemów natury technicznej przedstawionych w rozdziale 03, przyjęto następujące działania rozwiązujące 
problemy zidentyfikowane podczas eksploatacji systemu pilotażowego: 

−−−− zrezygnowano w rozszerzonym RIS z sieci radarów, przyjmując,  że urządzenia mocy i klasy 
zastosowanej we wdrożeniu pilotażowym, nie są w stanie zapewnić rezultatów, które zakładano. 
Rozwiązania z radarami wyższej klasy, są nieuzasadnione z racji problemów formalnych i kosztów. 

−−−− w zakresie łączności głosowej, południowa część obszaru pilotażowego będzie obsłużona stacją 
radiokomunikacyjną VHF zlokalizowaną w istniejącym obiekcie WIDUCHOWA. 

−−−− dla zapewnienia możliwie wysokiej jakości przekazów wizyjnych, zaproponowano schemat sieci 
transmisyjnej oparty w możliwe największym stopniu na łączach stałych, liniach radiowych oraz 
szerokopasmowych usługach 4 generacji. 
Przy stosowaniu połączeń radiowych w paśmie nielicencjonowanym, starano się utworzyć połączenia 
możliwie krótkiego dystansu. Zastrzega się przy tym, że nie we wszystkich przypadkach istnieje taka 
możliwość ze względu na konieczność spełnienia szeregu wymagań lokalizacji poszczególnych 
punktów technicznych w terenie, lub z powodu braku istniejącej infrastruktury technicznej 
jakichkolwiek użytkowników łączy telekomunikacyjnych, jak również właścicieli wysokich obiektów 
mogących zapewnić urządzenie na nich stacji pośrednich.  
Kolejnym elementem służącym utrzymaniu wysokiej jakości transmisji (tym razem rozumianej jako 
zapobieganie przerwom), jest przewidywane dążenie do tworzenia redundantnych dróg 
transmisyjnych, o ile znalezione możliwości pozwalają na taką organizację sieci transmisyjnej. 

−−−− dla zapewnienia możliwie bezusterkowej pracy Systemu i jego elementów, należy położyć nacisk na 
odpowiednie rozwiązania związane z zasilaniem punktów technicznych (pośrednio oznacza to także 
nacisk na stosowanie urządzeń najnowszych generacji produkcyjnych, które zgodnie ze światowym 
dążeniem, są konstruowane z coraz to mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną). 

−−−− w porównaniu z wdrożeniem pilotażowym, należy zwrócić większą uwagę na problem nadzoru nad 
punktami technicznymi tak, by zapobiec ich niszczeniu lub kradzieży, a co najmniej spowodować 
alarm połączony z innymi działaniami odstraszającymi (komunikaty głosowe nadawane przez głośnik, 
odstraszające agresora, dodatkowe kamery nadzoru punktu technicznego z rejestracją zapisów na 
miejscu, lub z przekazem wideo po wystąpieniu alarmu, „sztuczne flesze” itp.). 

−−−− zaproponowano wzmocnienie odporności istniejącej sieci transmisji danych etapu pilotażowego 
według zasad opisanych w podpunkcie 8.3.6. 

Osobnym zestawem działań usprawniających System na podstawie doświadczeń z wdrożenia pilotażowego, jest 
zapewnienie integracji rozbudowanego Systemu z otoczeniem zewnętrznym. W ramach doświadczeń 
pilotażowych zaliczono do tych działań:  

−−−− konieczność udostępnienia zasobów dotyczących obserwacji wizyjnej dla użytkowników spoza 
Centrum RIS, 

−−−− konieczność integracji Systemu z krajową siecią AIS-PL. 

8.3.9 Serwerownie systemu i łącza między nimi 
 
Po rozbudowie Centrum RIS, wiążącej się z jego przeniesieniem do nowej lokalizacji, zostanie utworzony 
prawidłowy dla tego rodzaju systemu informatycznego stan, w którym działały będą dwie odrębne serwerownie. 
Jest to najwyższy możliwy poziom redundancji, ponieważ: 

−−−− obie serwerownie będą zbiorem maszyn i baz danych przetwarzających i zawierających te same 
informacje, 

−−−− obie serwerownie znajdą się w różnych miejscach Szczecina (większe rozproszenie terytorialne nie 
znajduje uzasadnienia), 

−−−− obie serwerownie będą zasilane z różnych części systemu dystrybucji energii na terenie Szczecina, 
−−−− z założenia, status każdej z serwerowni będzie równy, zatem mogą się one wzajemnie zastępować nie 

tylko w przypadkach awaryjnych, lecz także przy planowanej konserwacji jednej z nich. 
Opisane zasady pracy serwerów systemu zaistnieją jednak tylko wówczas, gdy spełnione będą co najmniej 
następujące warunki techniczne: 

−−−− obie serwerownie będą połączone między sobą dwoma łączami teleinformatycznymi, prowadzonymi 
różnymi trasami w obrębie Szczecina (stan wskazany: oba łącza zestawione przez różnych 
operatorów), 

−−−− przepływność łączy będzie odpowiednio wysoka (dla skrócenia czasu działania zawartości baz danych 
w systemie RAID oraz dla spełnienia przez te łącza roli wspierającej transmisję danych od czujników 
terenowych do Centrum RIS) – pożądana prędkość transmisyjna 1 Gbit/s lub więcej, co w praktyce 
przesądza o rozwiązaniu technicznym takich łączy, jako światłowodowych,  

−−−− nowa serwerownia w rozbudowanym Centrum RIS będzie wyposażona w podtrzymanie zasilania nie 
gorsze od tego, jakim dysponuje dotychczasowa serwerownia. 
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Ponadto istnienie w systemie RIS Odry dwóch obiektów koncentrujących łącza od czujników terenowych, 
powiązanych opisanym „szybkim” łączem, stwarza dodatkowe możliwości korzystnej nadmiarowości dróg 
połączeniowych między czujnikami w terenie a Centrum RIS.  
Obecnie Centrum RIS (a zatem serwerownia zapasowa rozbudowanego systemu RIS) jest połączone z siecią 
istniejących czujników etapu pilotażowego poprzez główny węzeł teleinformatyczny Systemu, jakim jest 
Elewator Ewa. Połączenia są zrealizowane dwiema technikami (por. rozdział 03): linią radiową klasy 
operatorskiej i światłowodem.  
Istnieje zatem redundancja dróg transmisyjnych na tym odcinku. Ten element Systemu RIS powinien pozostać 
bez istotnych zmian zachowany także po rozbudowie według wariantu III. Zaleca się (choć zależy to od 
uzyskania widoczności radiowej1, co nie może być obecnie rozstrzygnięte), by także do nowej siedziby Centrum 
RIS została doprowadzona linia radiowa z Elewatora Ewa. W ten sposób najbardziej obciążony transmisyjnie 
fragment sieci teleinformatycznej Systemu, zostanie wzmocniony w strukturze trójkąta.  
Dalsze wzmocnienie sieci transmisyjnej, uzyska się po doprowadzeniu łącza przewodowego o możliwie dużej 
prędkości bitowej od Elewatora Ewa, do nowej serwerowni. W ten sposób zostanie powtórzony schemat 
topologiczny, jaki pomiędzy Elewatorem, a serwerownią występuje obecnie. 
Podobnie należy rozważać doprowadzenie linii radiowej ze stacji pośredniej Siadło Górne. Jednak w tym 
przypadku, prawdopodobieństwo uzyskania widoczności radiowej między wieżą antenową w Siadle Górnym, 
a nową siedzibą Centrum RIS jest małe (brak takiej widoczności do Elewatora Ewa). 
Podstawowe wymagania dla wyposażenia serwerowni są następujące: 

−−−− organizacja sprzętowa w postaci wkładek serwerowych (blade) w obudowach, 
−−−− macierz dyskowa, 
−−−− oprogramowanie wirtualizacyjne, 
−−−− konsola zarządzania serwerem, 
−−−− system wykonywania i składowania kopii zapasowych, 
−−−− aktywne urządzenia sieciowe i teleinformatyczne dostosowane do schematu sieci transmisyjnej i 

schematu sieci LAN Centrum, 
−−−− oprogramowanie do monitorowania sieci, 
−−−− programy użytkowe dostosowane do równoczesnego wykorzystywania w rozbudowanym Systemie 

komponentów nowych i komponentów istniejących od wdrożenia pilotażowego, 
−−−− system licencjonowania musi pozwalać na zmianę przypisania licencji pomiędzy komputerami (nie 

dopuszcza się tzw. licencji OEM), 
−−−− obsługa systemu łączności telefonicznej VoIP, 
−−−− szafy aparaturowe standardu 19” w wymaganej liczbie, 
−−−− system zasilania awaryjnego oparty o zasilacze UPS, dostosowane do układu zasilania budynku 

Centrum RIS, w tym zasilania serwerowni i sali operacyjnej Centrum, 
−−−− zapotrzebowanie na energię elektryczną nie większe niż 20 kW, przy współczynniku jednoczesności 

1,0. 

8.3.10 Uwagi do proponowanego zakresu rozbudowy 
 

1. Zaproponowany obiekt na grobli u wylotu Kanału Odra-Szprewa w Eisenhüttenstadt-Fürstenberg, 
zapewnia przekaz wideo dotyczący obserwacji Odry na wysokości m. Eisenhüttenstadt, na styku 
Kanału i Odry. Jednakże połączenie transmisji danych z tego obiektu może nastąpić tylko za pomocą 
długiego odcinka radiowego w paśmie nielicencjonowanym, co utrudni utrzymywanie odpowiedniej 
jakości łącza. 

2. Zlokalizowanie radiostacji VHF/AIS w obiekcie (strefie) Słubice 4 zapewnia objęcie zasięgiem 
łączności radiowej głosowej, AIS i DGPS obszaru Odry obejmującego w naturalny sposób (bez 
dodatkowych zabiegów technicznych) obszar zakładany dla wariantu III. 

3. W dalszym ciągu Studium na schematach sieci transmisji danych oraz w opisach pojawia się połączenie 
czujników (stref obserwacji lub ich grup) z Centrum RIS – określenie łącze stałe do Centrum RIS.  

Wobec zaistnienia w rozbudowanym systemie dwóch obiektów związanych z RIS – dotychczasowej 
serwerowni w budynku, do którego doprowadzone są łącza teleinformatyczne z fazy pilotażowej (por. 

                                                           
1 W przypadku radiowego połączenia punkt–punkt widoczność radiowa polega na zaistnieniu widoczności optycznej sprawdzanej przy 

założeniu, iż promień Ziemi wynosi 8500 km (o 1/3 więcej niż w rzeczywistości) oraz na zapewnieniu wokół osi propagacji sygnału 
radiowego przestrzeni (o kształcie elipsoidy) wolnej od przeszkód przewodzących. Wielkość takiej strefy wolnej (jej kształt w przekroju 
jest wydłużoną elipsą) zależy od zakresu częstotliwości użytych do transmisji radiowej. Zakres ten z kolei zależy od długości odcinaka 
radiowego, możliwości zastosowania anten o określonej wielkości i od dostępności częstotliwości w danej okolicy (administruje Prezes 
urzędu Komunikacji Elektronicznej). 
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opis w rozdziale 03) oraz nowej siedziby RIS – możliwe jest utworzenie dodatkowej redundancji dróg 
przesyłowych od czujników do Centrum. W niniejszym Studium nie rozstrzyga się, czy łącza stałe 
z terenu działania rozbudowanego RIS zestawiane przez różnych operatorów mają być zakończone 
w nowej siedzibie Centrum RIS, czy w dotychczasowej serwerowni. Przyszły Wykonawca powinien 
zaproponować rozwiązanie zapewniające możliwie dużą pewność transmisji na trasie czujnik – 
serwerownia RIS (którakolwiek), jednocześnie dostosowując się do możliwości operatorów, od których 
zostanie zakupiona usługa transmisyjna. 

Doświadczenia etapu pilotażowego wskazują na konieczność daleko posuniętego zabezpieczania dostępu do 
punktów technicznych dla osób niepowołanych. W szczególności dotyczy to urządzeń mocowanych na mostach 
powyżej poziomu jezdni lub torów, to jest urządzeń łatwo dostępnych na wyciągniecie ręki.  

Pewna część urządzeń będzie montowana w nowo budowanych kontenerowych kioskach aparatury 
lokalizowanych w ramach terenu ogrodzonego, należącego do instytucji. Pomimo to zaleca się otaczanie zespołu 
wieża-kontener dodatkowym ogrodzeniem.  

Otwarcie drzwi powinno być dopuszczalne pod warunkiem autoryzacji osoby wchodzącej, a nieuprawnione 
otwarcie winno powodować lokalny alarm akustyczny (syrena) oraz sygnalizację w centrum RIS. W zakresie 
optymalnym terytorialnie alarmy takie należy przekazywać także do podcentrum w Kostrzynie n. Odrą, co 
wymaga też uwzględnienia w nowym regulaminie działania tej Palcówki Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie. 

W podobny sposób winno być także wykrywane naruszenie drzwiczek szafki mieszczącej urządzenia w 
przypadku wykorzystania takiego rozwiązania (będzie to na większości punktów technicznych). W grę wchodzą 
tez dodatkowe środki ochrony i odstraszania, jak: 

−−−− objęcie stanowiska technicznego (szafki z masztem wsporczym anten) monitoringiem wizyjnym od 
strony (stron) prawdopodobnej ingerencji; sygnały wizyjne z tego dodatkowego monitoringu mogą być 
transmitowane do Centrum RIS w miarę dostępnego pasma transmisyjnego albo rejestrowane na 
miejscu w rejestratorze przeznaczonym do tego celu, 

−−−− użycie syreny odstraszającej po naruszeniu wstępnego czujnika otwarcia, 

−−−− zastosowanie środka odstraszającego w postaci błysku sugerującego wykonanie fotografii intruza (o ile 
nie zostaną zmienione przepisy prawne, fotografia taka może być zresztą naprawdę wykonywana 
oprócz zapisu wideo lub zamiast niego). 

W miarę możliwości sygnalizacją naruszenia należy objąć także radiowe urządzenia transmisji danych 
umieszczane na masztach związanych z szafkami technicznymi. Oczywiście zniszczenie takiego urządzenia lub 
przerwanie przewodów ethernetowych prowadzących do niego z szafki jest natychmiast odczuwalne jako zanik 
transmisji, jednak warto wypracować jasny sygnał naruszenia, przekazywany następnie kanałem zapasowym, np. 
poprzez sieć telefonii mobilnej. Taki zapasowy sygnał naruszenia powinien być stosowany jako zasada. W 
punkcie technicznym i tak przewiduje się stosowanie terminali telefonii mobilnej dla utrzymania możliwego w 
lokalnych warunkach kontaktu z obiektem lub nawet szczątkowej (ograniczonej) transmisji sygnałów 
użytecznych. 

Czujniki zamontowane pod mostami mogą ulęgać zniszczeniu raczej z powodu nieumyślnego działania przy 
pracach związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektu; praktyka wskazuje, że powiadomienie ekip 
remontowych (wynajmowanych przez właściciela obiektu) o istnieniu i wrażliwości urządzeń RIS pod mostami 
– jest prawie niemożliwe. Dlatego dążenie do ochrony takich urządzeń zainstalowanych poza łatwym dostępem 
dla przechodnia powinno mieć odzwierciedlenie poprzez: 

−−−− stosowanie dodatkowych osłon  

−−−− właściwą lokalizację na obiekcie z uwzględnieniem prac remontowych i możliwych konserwacji, w 
tym z zastosowaniem wózka konserwacyjnego. 

Stosowanie do tych urządzeń dodatkowych środków ochrony, podobnych do stosowanych dla urządzeń 
dostępnych z poziomu drogi, może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego. 

8.4. Koncepcja techniczno-technologiczna 

8.4.1 Założenia techniczne do koncepcji 

1. W każdym z wariantów należy wprowadzić możliwie dużo punktów technicznych zapewniających 
obserwację miejsc newralgicznych dla żeglugi oraz pomiary, których rezultaty będą wykorzystywane 
przez Centrum RIS. 
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2. Jako założenie konieczne, przyjęto objęcie całego obszaru w każdym z wariantów zasięgiem łączności 
głosowej (VHF), łącznością AIS i rozpowszechnianiem drogą radiową poprawek DGPS. 

3. Biorąc pod uwagę doświadczenia projektu pilotażowego, należy dążyć do możliwie dużej redundancji 
zasobów. Dotyczy to samych czujników i kamer, ale także rozwiązań w zakresie struktury sieci 
transmisyjnej i rozwiązań dotyczących zasilania obiektów (punktów) technicznych. 

4. W koniecznych przypadkach założono wykorzystanie dla punktów technicznych w lokalizacjach 
niebędących w zarządzie jakiejkolwiek polskiej instytucji, to jest miejsc: 

−−−− leżących na mostach granicznych, które są w zarządzie instytucji niemieckiej, 

−−−− leżących na obiektach budowlanych (lub na gruncie) na terenie Niemiec. 

Wybór mostów jest oczywisty dla czujników związanych z pomiarem poziomu wody. W konsekwencji 
proponuje się wykorzystanie mostów także dla innych czujników i dla kamer. Rozwiązanie to zostało 
już zastosowane w projekcie pilotażowym RIS Dolnej Odry. 

Wybór punktów technicznych leżących na terenie Niemiec, jest rozwiązaniem wymuszonym przez brak 
jakichkolwiek możliwości racjonalnego urządzenia punktu technicznego po stronie polskiej. 

8.4.2 Stwierdzone ograniczenia 

1. Ograniczeniem zastosowanych środków technicznych jest budżet przedsięwzięcia oraz 
prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia podczas żeglugi (lub prawdopodobieństwo wykorzystania wyników 
pomiaru w konkretnym miejscu). Innym istotnym ograniczeniem, jest możliwość lokalizacji w terenie 
punktu technicznego, umożliwiającego pełnienie wyznaczonej funkcji.  

Należy pamiętać, że na prawym (polskim) brzegu Odry większość terenów jest pozbawiona infrastruktury 
budowlanej i technicznej (łączność, zasilanie) umożliwiającej wykorzystanie do celów RIS. Budowa 
punktów technicznych jest w wielu miejscach bardzo trudna (wręcz niemożliwa) z powodu charakteru 
terenu – są to miejsca zalewowe, znajdujące się w obszarze prawnie chronionym i obarczone innymi 
zastrzeżeniami), do tego położone na małej wysokości bezwzględnej i względnej (w dolinie). Utrudnia to, 
lub uniemożliwia wykorzystanie istniejących obiektów jako punktów kamerowych lub łączności radiowej, 
ponieważ takie punkty z natury wymagają pewnego przewyższenia nad terenem.  

2. Dla łączności radiowej dodatkowo na obszarze przyrzecznym, istotnym ograniczeniem bywa obecność 
wzniesień odległych kilka kilometrów od brzegu, lub pokrycie terenu wysokimi lasami. Czasem obie te 
przeszkody występują łącznie. Należy również pamiętać o wysokim narażeniu obiektów zbudowanych na 
brzegu Odry, z dala od miejsc ruchliwych, na kradzieże i wandalizm. Potwierdzają to doświadczenia etapu 
pilotażowego. 

3. Wykorzystanie obiektów na terenie Niemiec, wnosi pewne ograniczenia do rozwiązań technicznych 
stosowanych w sieci RIS. Przykładowo zrezygnowano z budowy linii radiowych (w paśmie 
licencjonowanym), których jedna stacja byłaby położona na obiekcie niemieckim, ponieważ uzgodnienia 
takiego rozwiązania przez administracje łączności obu państw jest mało prawdopodobne. Ograniczenie 
prawne nie występuje, gdy jakiekolwiek urządzenie leżące w zakresie kompetencji polskiego organu 
administracyjnego, leży na terenie „geodezyjnie” polskim, nawet jeżeli obiekt inżynierski został w wyniku 
międzynarodowych porozumień przypisany do zarządzania instytucji niemieckiej. 

8.4.3 Rozważane strefy objęte obserwacją kamerową 

W poniższym zestawieniu ujęto: 

−−−− proponowaną nazwę strefy, 
−−−− przybliżony zakres obserwacji wizyjnej (według kilometrażu Odry) przy zachowaniu warunków 

technicznych opisanych w dalszym ciągu Studium, 
−−−− opis elementów istotnych z punktu widzenia żeglugi, objętych nadzorem w opisywanym obszarze, 
−−−− liczbę i rodzaj kamer w danej strefie. 

 
Niektóre ze stref opatrzono w nazwach dodatkowymi numerami. Wiąże się to z rozproszeniem terytorialnym 
poszczególnych punktów technicznych i obszarów nadzoru kamerowego na Odrze w ramach tej samej 
miejscowości. 
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Tabela 8.6. Strefy obserwacji kamerowej wariantu I 

STREFA 
Pożądany zakres 
obserwacji wideo 

[km nurtu] 
Zakres obserwacji wideo obejmuje Liczba kamer 

BIELINEK 1 ok. 675,0…677,9 pława 675,3 
zbliżenia lewobrzeżne 676,6 i 676,9 
wjazd do żwirowni (Bielinek) 677,2 
zbliżenie prawobrzeżne 677,9 

2 

BIELINEK 2 672,1…675,0 miejsce postoju statków towarowych 
672,1…672,8 
kanał Bielinek 673,4 
zbliżenie lewobrzeżne 673,6 
przystań sportowa 673,8 
rurociąg Przyjaźń 674,1  
zbliżenie prawobrzeżne 674,4 

2 

HOHENSAATEN ok. 666,3…668,5 pławy 666,3 
pława 667,0 
kanał Odra-Hawela 667,0 
pławy 668,2 
zbliżenie prawobrzeżne 668,4 

2 

Źródło:  opracowanie własne 
 

Tabela 8.7. Strefy obserwacji kamerowej wariantu II 

STREFA 
Pożądany zakres 
obserwacji wideo 

[km nurtu] 
Zakres obserwacji wideo obejmuje Liczba kamer 

OSINÓW DOLNY ok. 661,0…663,7 
(665,8) 

Kanał Kostrzynek 661,2 
pławy 661,3…661,4 
most drogowy Osinów Dolny-
Hohenwutzen 662,3 
nabrzeże przeładunkowe i miejsce 
postoju statków towarowych 
662,6…663,7 
(opcjonalnie: miejsce postoju statków 
towarowych 665,0…665,8) 

2 

GOZDOWICE ok. 642,8…647,6 pławy 642,8 
miejsce postoju statków towarowych 
643,1…643,7 
kanał Alte Oder 643,6 
kanał Błeszyn 644,4 
miejsce postoju statków towarowych 
644,6…645,1 
przeprawa promowa 645,4 (645,2?) 
Nadzór Wodny Gozdowice 645,3 
zbliżenia lewobrzeżne 646,3 i 646,8 
pławy 647,2 i 647,6 

2 

KOSTRZYN 1 ok. 616,8…619,5 pława 616,8 
przystań sportowa 617,1 
ujście Warty 617,6 
miejsce postoju statków towarowych 
618,0…618,5 
miejsce postoju statków towarowych 
618,7…619,5 
zbliżenie prawobrzeżne 619,5 

2 
(3 gdy dodatkowo 
kamera w stronę 

Warty) 
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STREFA 
Pożądany zakres 
obserwacji wideo 

[km nurtu] 
Zakres obserwacji wideo obejmuje Liczba kamer 

(opcja: wylot Warty wzdłuż jej nurtu) 
KOSTRZYN 2 
KOSTRZYN 3 

ok. 614,3…616,0 zbliżenie prawobrzeżne 614,3 
most drogowy Kostrzyn-Kietz 614,9 
most kolejowy Kostrzyn-Kietz 615,1 
pława przy ujściu kanału Kietz 616,0 

1+2 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8.8. Strefy obserwacji kamerowej wariantu III 

STREFA 

Pożądany zakres 
obserwacji 

wideo 
[km nurtu] 

Zakres obserwacji wideo obejmuje Liczba kamer 

SŁUBICE 1 ok. 583,0…586,0 utrudnienia żeglugowe ok. 583,3…584,0 
basen-schronisko 584,1…584,2 
most drogowy Słubice-Frankfurt 584,2 
nabrzeża pasażerskie 584,2 
utrudnienia żeglugowe ok. 584,2…586,0 
schronisko 585,9 

2 

SŁUBICE 2 
SLUBICE 3 

578,7…581,8 schronisko ujście rz. Ilanka 578,7 
miejsce postoju statków towarowych 
579,0…579,5 
most drogowy Świecko-Frankfurt 580,0 
most kolejowy Świecko-Frankfurt 580,7 
kanał od brzegu lewego 581,0 
zbliżenie prawobrzeżne 581,2 
zbliżenie lewobrzeżne 581,8 

1+2 

EISEHÜTTENSTADT 551,6…555,0 przystań sportowa 552,0 
pławy 552,2 i 552,7 
zbliżenie lewobrzeżne 552,7 
pława 553,2 
kanał Odra-Szprewa 553,45 
pławy 553,7 i 554,4 
strefa zgłoszeniowa zamiaru przejścia 
551,5…555,0 

2 
[kamery do obserwacji 
wzdłuż kanału Odra-
Szprewa w kierunku 
Odry oraz do 
obserwacji Odry, 
fragment na południe 
od kanału Odra-
Szprewa] 

NYSA ŁUŻYCKA/ 
RATZDORF 

przed 542,4…ok. 
544,0 

łuk przed ujściem Nysy ok. 542 
ujście Nysy 542,4 
przystań sportowa 542,8 
zbliżenie prawobrzeżne 543,4 

2 

Źródło: opracowanie własne 

 

Poniżej zamieszczono (w podziałce ok. 1 : 50 000) fragmenty map ze  wskazaniem za pomocą różowych linii - 
prognozowany minimalny zakres obserwacji koryta Odry dla poszczególnych stref. 



Studium Wykonalności 

Rozdział 8 

Wykonalność techniczna 

 

 

182 

 

Strefy obserwacji kamerowej wariantu I  

 
Rysunek 8.1. Obszar obserwacji kamerowej stref Bielinek 1 i Bielinek 2 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja 
otwarta) 

 

 
Rysunek 8.2. Obszar obserwacji kamerowej strefy Hohensaaten 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Strefy obserwacji kamerowej wariantu II 

 
Rysunek 8.3. Obszar obserwacji kamerowej strefy Osinów Dolny 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

 
Rysunek 8.4. Obszar obserwacji kamerowej strefy Gozdowice 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.5. Obszar obserwacji kamerowej stref Kostrzyn 1, Kostrzyn 2 i Kostrzyn 3 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(ul. Asfaltowa) 
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Strefy obserwacji kamerowej wariantu III 

 
Rysunek 8.6. Obszar obserwacji kamerowej strefy Słubice 1 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

 
Rysunek 8.7. Obszar obserwacji kamerowej stref Słubice 2 i Słubice 3 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.8. Obszar obserwacji kamerowej strefy Eisenhüttenstadt  

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

 
Rysunek 8.9. Obszar obserwacji kamerowej strefy Nysa Łużycka/Ratzdorf 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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8.4.4 Proponowane punkty pomiaru poziomu wody 

 
W wariancie I brak czujników poziomu wody. 

 

Tabela 8.9. Proponowane punkty pomiaru poziomu wody w wariancie II 

STREFA km nurtu Liczba czujników 

OSINÓW DOLNY 662,30 1 para 

KOSTRZYN 2 615,10 1 para 

KOSTRZYN 3 614,90 1 para 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.10. Proponowane punkty pomiaru poziomu wody w wariancie III 

STREFA km nurtu Liczba czujników 

SŁUBICE 1 584,20 1 para 

SŁUBICE 3 580,00 1 para 

Źródło: opracowanie własne 

 

8.4.5 Proponowane punkty pomiaru czynników meteorologicznych 

 

Tabela 8.11. Proponowane punkty pomiaru czynników meteorologicznych w wariancie I 

STREFA km nurtu Liczba czujników 

BIELINEK 2 674,00 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.12. Proponowane punkty pomiaru czynników meteorologicznych w wariancie II 

STREFA km nurtu Liczba czujników 

OSINÓW DOLNY 662,30 1 

GOZDOWICE ok. 645,30 1 

KOSTRZYN 3  614,90 1 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.13. Proponowane punkty pomiaru czynników meteorologicznych w wariancie III 

STREFA km nurtu Liczba czujników 

SŁUBICE 1 584,20 1 

SŁUBICE 3 580,00 1 

EISENÜTTENSTADT 553,30 1 

Źródło: opracowanie własne 
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8.4.6 Stacje łączności radiowej (fonia, AIS, DGPS) 

Strefa radiowa wariantu I 
WIDUCHOWA – dobudowanie stacji radiokomunikacyjnej fonicznej w paśmie VHF oraz zmiana trybu pracy 
stacji AIS z repeaterowego na autonomiczny. 

 

Strefy radiowe wariantu II 
GOZDOWICE – stacje radiokomunikacyjne: 

� Foniczna w paśmie VHF, 
� AIS wraz z emisją DGPS. 

 
KOSTRZYN 4 – stacje radiokomunikacyjne: 

� Foniczna w paśmie VHF, 
� AIS wraz z emisją DGPS. 

Strefy radiowe wariantu III 
 

(KOSTRZYN 4) wspólna dla wariantu II i III 
SŁUBICE 4 – stacje radiokomunikacyjne: 

� Foniczna w paśmie VHF, 
� AIS wraz z emisją DGPS. 

Poniżej zamieszczono (w podziałce ok. 1 : 1 265 000) fragmenty map ze wskazaniem prognozowanego zakresu 
łączności fonicznej i AIS dla poszczególnych stref. 
Mapy zgrupowano w dwóch zbiorach: dla obliczeniowej wysokości anteny na statku równej 2,5 m oraz dla 
anteny na statku na wysokości ok. 10 m. Mapy zasięgu są obrazami obciętymi na marginesach leżących w głębi 
lądu. 

Strefa wariantu I 

 
Rysunek 8.10. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Widuchowa 

antena statkowa na wysokości ok. 2,5 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 



Studium Wykonalności 

Rozdział 8 

Wykonalność techniczna 

 

 

189 

 

 
Rysunek 8.11. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Widuchowa 

antena statkowa na wysokości ok. 10 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

Strefa wariantu II 

 
Rysunek 8.12.Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Gozdowice 

antena statkowa na wysokości ok. 2,5 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.13. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Gozdowie 

antena statkowa na wysokości ok. 10 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

Strefy wariantu III 

 
Rysunek 8.14.Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Kostrzyn 4 

antena statkowa na wysokości ok. 2,5 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.15. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Słubice 4 

antena statkowa na wysokości ok. 2,5 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

 
Rysunek 8.16. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Kostrzyn 4 

antena statkowa na wysokości ok. 10 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.17. Obszar łączności w pasmach żeglugowych VHF dla stacji radiokomunikacyjnej strefy Słubice 4 

antena statkowa na wysokości ok. 10 m nad wodą 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
 

8.5. Sieć radiowej i przewodowej transmisji danych na obszar ze 
rozbudowy RIS 

8.5.1 Wprowadzenie 

Sieć transmisji danych spełnia kluczową rolę w systemie RIS, ponieważ – zgodnie z powszechnie przyjętymi 
zasadami konwergencji technologicznej – w postaci „danych” transmitowane są wszelkie sygnały 
telekomunikacyjne istniejące w systemie. 

Należą do nich: 
−−−− sygnały obrazów wideo z kamer, 
−−−− sygnały telemetryczne z czujników analogowych, 
−−−− sygnały telemetryczne z czujników dwustanowych, 
−−−− modulacja (fonia) transmitowana za pomocą radiostacji, 
−−−− sygnały cyfrowe transmitowane przez radiostacje, 
−−−− sygnały zdalnego sterowania od Centrum RIS. 

Zgodnie z przyjętą zasadą stosowania maksymalnej możliwej racjonalnej redundancji rozwiązań technicznych, 
zaproponowano sieć transmisji danych w oparciu o różne techniki. Przyjęto jako możliwe zastosowanie: 

−−−− łączy utworzonych za pomocą urządzeń radiowych o pracy nielicencjonowanej (rozwiązanie 
wypróbowane w fazie pilotażowej), 

−−−− łączy utworzonych za pomocą urządzeń linii radiowych klasy operatorskiej (w pasmach 
licencjonowanych), 

−−−− łączy stałych należących do różnych (dalej wymienionych) właścicieli infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 

−−−− usługi publicznej należącej do tzw. czwartej generacji lub innej o zbliżonych możliwościach transmisji 
danych (dotyczy relatywnie szerokopasmowych strumieni danych z obrazem kamer wideo). 

8.5.2 Uwarunkowania dotyczące transmisji danych znane w czasie tworzenia Studium 

Przy tworzeniu schematu transmisji danych, kierowano się zasadami i ograniczeniami opisanymi wcześniej, 
a także rozpoznaniem możliwości istniejących w czasie sporządzania Studium.  
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Poniżej zamieszczono zebrane informacje. Ich rozszerzenie i uściślenie oraz weryfikacja ze względu na przyjęte 
ramy czasowe opracowywania Studium, mogą być dokonane na kolejnych etapach przedsięwzięcia. 

Założono stosowanie następujących rozwiązań technicznych: 

−−−− połączenia radiowe o stacjach na obiektach wysokościowych tworzonych w ramach RIS (takie obiekty 
wysokościowe pełnią również rolę obiektów wsporczych kamer), 

−−−− połączenia radiowe o stacjach na obiektach wysokościowych należących do operatorów telefonii 
mobilnej, 

−−−− publiczna usługa LTE z modemem umieszczonym w punkcie technicznym RIS, druga stacja to stacja 
bazowa operatora telefonii mobilnej zapewniającego świadczenie usługi, następnie przekazującego 
dane do Centrum RIS za pomocą utworzonego przez tegoż operatora łącza stałego, 

−−−− tworzenie łączy stałych w zasobach właściciela obiektu, na którym zlokalizowane mają być punkty 
techniczne RIS. 

Niniejszy podrozdział nie zawiera opisu gotowych rozwiązań przyjętych dla RIS, lecz prezentuje podstawowe 
powody przyjęcia rozwiązań technicznych prezentowanych w dalszym ciągu Studium. 
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Tabela 8.14. Uwarunkowania dotyczące transmisji danych dla obiektów wariantu I 

Strefa BIELINEK 1 

Dostępność usługi LTE Brak usługi. 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych operatorów 
w okolicy Cedyni lub Piasku, jednak zapewnienie łączności radiowej może 
wymagać masztu antenowego wyższego niż wymagania dot. kamery. 
Pewna komunikacja z obiektem strefy BIELINEK 2. 

Łącza przewodowe Wątpliwe zasoby Kopalni Bielinek. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach radiowych Mało prawdopodobna możliwość zestawienia łącza do wieży radiowej Widuchowa. 
Strefa BIELINEK 2  
Dostępność usługi LTE Brak usługi. 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych operatorów 
w okolicy Cedyni lub Piasku, jednak zapewnienie łączności radiowej może 
wymagać masztu antenowego wyższego niż wymagania dot. kamery. 
Pewna komunikacja z obiektem strefy BIELINEK 1. 

Łącza przewodowe Możliwe zasoby Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach radiowych Brak możliwości. 
Strefa HOHENSAATEN  
Dostępność usługi LTE Prawdopodobna (sieci Plus, Cyfrowy Polsat). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów w miejscowości Cedynia. 

Łącza przewodowe Lokalizacja za granicą Polski, prawdopodobnie duża trudność formalna 
i ekonomiczna z uzyskaniem łącza międzynarodowego. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach radiowych Brak możliwości (problem prawny). 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 8.15. Uwarunkowania dotyczące transmisji danych dla obiektów wariantu II 

Strefa OSINÓW DOLNY 

Dostępność usługi LTE Brak usługi. 

Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów (najbliższa stacja T-Mobile kilkaset metrów os stanowiska 
kamerowego). 
Mało prawdopodobna możliwość przesłania sygnałów do obiektów w strefie 
HOHENSAATEN. 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym . 
Brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa GOZDOWICE 
Dostępność usługi LTE Brak usługi. 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów (najbliższa stacja Orange  kilkaset metrów os stanowiska kamerowego). 

Łącza przewodowe Mało prawdopodobne zasoby RZGW. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej (Orange) umożliwiające 
dalszą transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Prawdopodobna możliwość zestawienia łącza do wieży radiowej (UM) 
w Kostrzynie (strefa Kostrzyn 4) pod warunkiem wykorzystania wieży Orange 
STD 04 jako stacji linii radiowej. 
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Strefa KOSTRZYN 1 (ujście Warty) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Play, Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (strefa 
Kostrzyn 4). 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym  
brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa KOSTRZYN 2 (most kolejowy) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Play, Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (strefa 
Kostrzyn 4). 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym 
brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa KOSTRZYN 3 (most drogowy) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Play, Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (Kostrzyn 4). 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym 
brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa KOSTRZYN 4 (stacja radiowa) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Play, Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów. 

Łącza przewodowe Możliwe istnienie łącza przewodowego któregoś z użytkowników obiektu. 
Łącza w liniach 
radiowych 

Prawdopodobna możliwość zestawienia łącza do wieży radiowej RZGW 
Gozdowice poprzez obiekt STD 04 na wieży Orange. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.16. Uwarunkowania dotyczące transmisji danych dla obiektów wariantu III 

Strefa SŁUBICE 1 (most drogowy do centrum Frankfurtu) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (strefa 
Słubice 4). 

Łącza przewodowe Brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym na moście. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa SŁUBICE 2 (most kolejowy) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (strefa Słubice 4). 

Łącza przewodowe Brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym na moście. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej w obiekcie Hotelu Cargo 
umożliwiające dalszą transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym. 
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Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa SŁUBICE 3 (most drogowy w ciągu autostrad) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji różnych 
operatorów, w tym do obiektu będącego siedzibą stacji radiowej RIS (strefa Słubice 4). 

Łącza przewodowe Brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym na moście. 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej w obiekcie Hotelu Cargo 
umożliwiające dalszą transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa SŁUBICE 4 (stacja radiowa) 
Dostępność usługi LTE Wysoce prawdopodobna (sieci Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału od stref Słubice 1…3. 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej w ob. Hotel Cargo 
umożliwiające dalszą transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa RYBOJEDZKO (zrezygnowano z tworzenia strefy) 
Dostępność usługi LTE Prawdopodobna (sieci Orange, Cyfrowy Polsat, Plus). 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wysoce prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji Plus, lub stacji 
innych operatorów w m. Cybinka lub Bieganów, minimalna wysokość zawieszenia 
anteny na maszcie kamerowym ok. 15 m . 

Łącza przewodowe Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa EISENÜTTENSTADT 
Dostępność usługi LTE Obecnie niedostępna, w przyszłości prawdopodobna, prawdopodobna od strony 

niemieckiej. 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Prawdopodobna możliwość przesłania sygnału do stacji Plus lub stacji innych 
operatorów w m. Cybinka lub Bieganów, minimalna wysokość zawieszenia anteny 
na wieży kamerowo-antenowej ok. 15 m (wieżą 25 m ze względu na łączność 
radiową). 

Łącza przewodowe Brak połączeń przewodowych w punkcie technicznym . 
Prawdopodobne zasoby operatorów telefonii mobilnej umożliwiające dalszą 
transmisję sygnału odebranego z łącza radiowego w paśmie nielicencjonowanym. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Strefa NYSA ŁU ŻYCKA/RATZDORF  
Dostępność usługi LTE Wątpliwa (sieci Play, Orange, Cyfrowy Polsat, Plus), prawdopodobna od strony 

niemieckiej. 
Łącza radiowe w paśmie 
nielicencjonowanym 

Wątpliwa możliwość przesłania sygnału do stacji bazowej tel. mobilnej 
w miejscowości Gubin (sieć Plus) lub do obiektu Kościół Fürstenberg (rozważany 
dla strefy Eisenhüttenstadt/Rybojedzko). 

Łącza przewodowe Lokalizacja za granicą Polski, prawdopodobnie duża trudność formalna 
i ekonomiczna z uzyskaniem łącza międzynarodowego. 

Łącza w liniach 
radiowych 

Brak możliwości. 

Źródło: opracowanie własne 

 

8.5.3 Opis przyjętych rozwiązań 
 

1. Przy opracowywaniu koncepcji sieci transmisji radiowej, wzięto pod uwagę pozytywne i negatywne 
doświadczenia z technik zastosowanych w projekcie pilotażowym. 
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2. Każda z grup przedstawionych w kolejnych podpunktach jest elementem „wyspowym” sieci, dla którego 
zidentyfikowane wszystkie możliwe połączenia w ramach grupy. Jedynym punktem wspólnym 
topologicznie, jest dla poszczególnych grup Centrum RIS. 

3. W ramach grupy zaproponowano układ i techniki uzyskania połączeń, jakie obecnie są możliwe lub 
wysoce prawdopodobne. 

4. W ramach grupy zaproponowano strukturę topologiczną połączeń, która zapewnia możliwie dużą 
redundancję dróg transmisji między obiektami w grupie, a Centrum RIS. 

5. Rezygnacja z budowy dróg zaproponowanych w kolejnych podpunktach, jest dopuszczalna z powodów 
ekonomicznych, lub z uwagi na niedostępności przewidywanej techniki transmisji w rzeczywistych 
warunkach w chwili budowy sieci. Niedostępność taka może wynikać z niezrealizowanych planów 
operatorów sieciowych, niedostępności łączy, których zbudowanie założono, lub z powodu stwierdzenia 
braku transmisji radiowej o wymaganej jakości na poszczególnych odcinkach którejkolwiek drogi 
radiowej. 

6. W każdym przypadku konieczności wprowadzania zmian w proponowanym układzie sieci, należy 
pozostawić w koncepcji odcinki dróg transmisyjnych, które zapewnią możliwość transmisji informacji do 
Centrum RIS co najmniej jedną ścieżką. 

7. Zaproponowano zapasową drogę transmisji między stacją Widuchowa (z fazy pilotażowej), a grupą stref 
Bielinek 1 + Bielinek 2. Jest to jedyna stwierdzona możliwość połączenia części pilotażowej RIS 
z częścią nowobudowaną, inna niż łącza utworzone przez zewnętrznych operatorów w ich zasobach 
telekomunikacyjnych. 

8. Ze względów formalnych, nie proponuje się budowy linii radiowej (w pasmach licencjonowanych) dla 
obiektów położonych na terenie Niemiec. W tych przypadkach założono pracę w paśmie 
nielicencjonowanym lub korzystanie z usługi publicznej LTE (albo innej formy szybkiej transmisji 
danych). 

9. Podobne zastrzeżenie dotyczy budowy łączy stałych do lokalizacji na terenie Niemiec. 

10. Założono możliwość korzystania z transmisji LTE wyłącznie za pośrednictwem sieci operatorów 
działających w państwie, na terenie którego znajduje się modem (niedopuszczalne prawnie jest trwałe 
korzystanie z usługi transgranicznej). 

11. W chwili opracowywania studium nie był znany stan usług LTE świadczonych przez operatorów 
niemieckich, jednak przyjęto możliwość ich wykorzystania jako rezerwową drogę transmisyjną 
z punktów technicznych znajdujących się po stronie niemieckiej czego nie uwzględniono na schemacie 
sieci transmisyjnej. 

12. Poniżej zamieszczono schematy transmisji danych w podziale na grupy stanowiące odrębne „wyspy”, 
pomiędzy którymi nie stwierdzono możliwości wykonania skrośnych łączy transmisji danych. 
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segment: wariant I 

 

  

  

  
Rysunek 8.18. Grupa stref (Widuchowa) + Bielinek 1 + Bielinek 2 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

 

 

 
Rysunek 8.19. Strefa Hohensaaten  

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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segment: wariant II 
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Rysunek 8.20.      Strefa Osinów Dolny 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.21.     Grupa stref Gozdowice + Kostrzyn 1 + Kostrzyn 2 + Kostrzyn 3 + Kostrzyn 4 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

jak dla strefy Hohensaaten w wariancie I 
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segment: wariant III 
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Rysunek 8.22.      Grupa stref: Słubice 1 + Słubice 2 + Słubice 3 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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Rysunek 8.23.      Grupa stref: Eisenhüttenstadt + Nysa Łużycka/Ratzdorf 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 
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8.6. Rozważane lokalizacje i rozwi ązania techniczne 
W poniższych tabelach, kolorem niebieskim oznaczono punkty techniczne leżące na terenie Niemiec, lub na 
obiektach zarządzanych przez instytucje niemieckie (DE). Przy podawaniu wyposażenia punktu technicznego, 
pominięto elementy pomocnicze, jak zasilanie, urządzenia teleinformatyczne, urządzenia związane z ochroną itp. 

8.6.1 Punkty techniczne RIS 

Tabela 8.17. Punkty techniczne wariantu I 

STREFA 
Rodzaj wyposażenia 
punktu technicznego 

Miejsce lokalizacji punktu technicznego 

WIDUCHOWA Doposażenie 
w radiostację VHF. 
Zmiana trybu 
repeaterowego stacji AIS 
na tryb autonomiczny. 
Urządzenia linii radiowej 
do strefy BIELINEK 1 
przez obiekt pośredni 
STD 01. 

Istniejący punkt techniczny (JAZ) WIDUCHOWA (z 
projektu pilotażowego). 

BIELINEK 1 Kamery. 
Terminale radiowe 
pasma nielic. 

Nowo wybudowana wieża kamerowa na terenie Kopalni 
Bielinek lub kamera na budynku istniejącym + maszt. 
Wysokość montażu kamer co najmniej 15 m npt.,  
(52N57 2.57, 14E09 49.05). 

BIELINEK 2 Kamery. 
Meteo. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 

Nowo wybudowana wieża kamerowa na terenie stacji 
brzegowej rurociągu Przyjaźń. Wysokość kamery co 
najmniej 12 m npt., 
(52N56 31.10, 14E08 52.56). 

HOHENSAATEN Kamery. 
Terminale radiowe 
pasma nielic. 
Terminale 4G. 

Stanowisko kamerowe 1: wieża północno-wschodnia 
śluzy Hohensaaten. 
(52N52 26.10, 14E09 2.11). 
Nadzór wylotu kanału do Odry, wgląd na Odrę do ok. 
667,5 km. 
Stanowisko kamerowe 2: most drogowy nad kanałem 
Odra-Hawela w ulicy Hohensaatener Dorfstraße,  
(52N52 12.05, 14E08 33.04). 
Montaż na szczycie łuku przęsła daje wysokość kamery 
ok. 7 m nad średnim poziomem terenu. 
Wgląd na południowy fragment pożądanego zakresu 
obserwacji; (możliwy także wgląd na wlot kanału do Odry 
jako obserwacja z odległości). 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.18. Punkty techniczne wariantu II 

STREFA Rodzaj wyposażenia 
punktu technicznego 

Miejsce lokalizacji punktu technicznego 

OSINÓW DOLNY Kamery. 
Poziom wody. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 

Most drogowy strona północna i strona południowa (adm 
DE). 

GOZDOWICE Kamery. 
Meteo. 
Radiostacja VHF. 
Radiostacja AIS/DGPS. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 

Planowana antenowa konstrukcja wsporcza o wys. 25 m 
w kompleksie NW RZGW. 

Urządzenia linii radiowej 
do strefy Kostrzyn 4. 

Montowane na wieży antenowej Orange 
(52N45 58.36, 14E119 16.80). 
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STREFA Rodzaj wyposażenia 
punktu technicznego 

Miejsce lokalizacji punktu technicznego 

KOSTRZYN 1 Kamery. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 
Terminal 4G. 

Planowana konstrukcja wsporcza do wys. co najmniej 12 
m npt. na terenie oczyszczalni przy ul. Asfaltowej. 

KOSTRZYN 2 Kamera. 
Poziom wody. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 
Terminal 4G 

Most kolejowy (tylko kierunek północno-zachodni dla 
nadzoru wideo) (adm DE). 

KOSTRZYN 3 Kamery. 
Poziom wody. 
Meteo. 
Terminal radiowy pasma 
nielic. 
Terminal 4G. 

Most drogowy (dwa kierunki nadzoru wideo). 

KOSTRZYN 4 Radiostacja VHF. 
Radiostacja AIS/DGPS. 
Urządzenia linii radiowej 
do strefy Gozdowice. 
Terminale radiowe 
pasma nielic. 
Wyposażenie 
podcentrum RIS. 

Maszt radiowy na budynku Urzędu Miasta 
(d. przejście graniczne). 
Podcentrum utworzone w pomieszczeniach już 
wykorzystywanych przez UŻŚ w Szczecinie. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.19. Punkty techniczne wariantu III 

STREFA 
Rodzaj wyposażenia 
punktu technicznego Miejsce lokalizacji punktu technicznego 

SŁUBICE 1 Kamery. 
Poziom wody. 
Meteo. 
Terminal radiowy pasma 
nielic.  
Terminal 4G. 

Most drogowy strona północna i strona południowa 
(adm. DE). 

SŁUBICE 2 Kamera. 
Terminal radiowy pasma 
nielic.  
Terminal 4G. 

Most kolejowy (tylko kierunek północno-zachodni dla 
nadzoru wideo) (adm. DE). 

SŁUBICE 3 Kamery. 
Poziom wody. 
Meteo. 
Terminal radiowy pasma 
nielic.  
Terminal 4G. 

Most drogowy (dwa kierunki nadzoru wideo) (adm. DE). 

SŁUBICE 4 Radiostacja VHF. 
Radiostacja AIS/DGPS. 
Terminale radiowe 
pasma nielic. 

Istniejąca wieża antenowa na dachu Hotelu Cargo. 
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STREFA 
Rodzaj wyposażenia 
punktu technicznego 

Miejsce lokalizacji punktu technicznego 

EISENHÜTTENSTADT Kamery. 

Meteo. 

Terminale radiowe 
pasma nielic.  

(Terminal 4G). 

Stanowisko na grobli u wylotu Kanału (istnieją 2 
techniczne kioski niemieckie). 

 

 
Eisenüttenstadt-Fürstenberg 
(52N08 49.52, 14E40 48.59)±10 m 

NYSA 
ŁUŻYCKA/RATZDORF 

Kamera. 
Terminale radiowe 
pasma nielic.  
Terminal 4G. 

Wodowskaz km 542, 5 Ratzdorf (DE).  
Kiosk wodowskazu (ok. 6 m nad nurtem Odry), 
52N04 14.24, 14E45 10.59. 

Źródło: opracowanie własne 

 

8.6.2 Dodatkowe stacje transmisji danych poza punktami technicznymi RIS 
 

Poniżej zestawiono obiekty, które są konieczne do zrealizowania schematu sieci transmisji danych przyjętego na 
potrzeby Studium. Do niektórych obiektów odwoływały się opisy zamieszczone w tabelach poprzedniego 
podpunktu. 

 

Tabela 8.20. Dodatkowe stacje transmisji danych dla wariantu I 

Stacja 
dodatkowa 
transmisji 

danych 
(oznaczenie 
umowne) 

Wyposażenie stacji Proponowane miejsce lokalizacji stacji 

STD 01 Urządzenia linii radiowej do strefy WIDUCHOWA. 
Terminal radiowy pasma nielic. (do strefy 
BIELINEK 1). 

Wieża stacji bazowej Polkomtel Piasek. 

STD 02 Terminal radiowy pasma nielic. (do strefy 
HOHENSAATEN stanowisko kamerowe #1 
{północne}). 

Wieża stacji bazowej Orange Cedynia. 

STD 03 Terminal radiowy pasma nielic. (do strefy 
HOHENSAATEN stanowisko kamerowe #2 
{południowe}). 

Wieża stacji bazowej Orange Osinów. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8.21. Dodatkowe stacje transmisji danych dla wariantu II 

Stacja 
dodatkowa 
transmisji 

danych 
(oznaczenie 
umowne) 

Wyposażenie stacji Proponowane miejsce lokalizacji stacji 

STD 04 Terminal radiowy pasma nielic. (do strefy 
GOZDOWICE). 
Urządzenia linii radiowej do strefy KOSTRZYN 4. 

Wieża stacji bazowej Orange Gozdowice. 

STD 05 (Usługa 4G). Wieża stacji bazowej T-Mobile Kostrzyn. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Dla wariantu III brak jest stacji dodatkowych. 
 

8.6.3 Alternatywy rozwiązań w poszczególnych punktach technicznych 
 

1. Dla transmisji danych ze strefy Słubice 2 (most kolejowy) oraz Słubice 3 (most drogowy w ciągu 
autostrad) przyjęto po dwie możliwości: 

−−−− połączenie w paśmie nielicencjonowanym do obiektu Słubice 4 (stacje radiokomunikacyjne 
VHF/AIS), z którego utworzone będzie łącze stałe do Centrum RIS w zasobach operatora mogącego 
zapewnić powstanie takiego łącza (prawdopodobnie Orange), 

−−−− połączenie radiowe za pomocą usługi publicznej 4G, następnie utworzenie łącza stałego do Centrum 
RIS w zasobach operatora świadczącego usługę 4G. 

Oba rozwiązania powinny być stosowane łącznie, zapewniając redundancję, której istnienie jest jednym 
z założeń rozbudowy RIS. 

2. Podczas budowy RIS można wykorzystać obiekty i usługi innych operatorów niż wymienieni z nazwy 
w niniejszym Studium. 

3. Można wykorzystać inne techniki niż wymienione w niniejszym studium, o ile zapewnią one nie gorszy 
poziom jakościowy transmisji obrazów z kamer. 

8.6.4 Podcentrum RIS w Placówce UŻŚ w Kostrzynie nad Odrą 

Przewiduje się wyposażenie istniejącej Placówki Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kostrzynie n. Odrą w terminal 
komputerowy, konsolę operatorską łączności radiowej i oprogramowanie, jakie będą stosowane w Centrum RIS 
w Szczecinie. 

Założeniem jest możliwość pracy operatora w podcentrum na takich samych zasadach i z takimi samymi 
uprawnieniami, jak operatorzy w Centrum w Szczecinie. Ewentualne ograniczenia dla tego operatora będą 
nadawane na zasadzie praw dostępu użytkownika Systemu. 

Placówka terenowa w Kostrzynie n. Odrą mieści się w tym samym budynku, co planowana strefa 
KOSTRZYN 4. 

8.6.5 Zakres rozbudowy/modernizacji usług rzecznych RIS 

Tabele zamieszczono na kolejnych stronicach. 
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Tabela 8.22. Zakres rozbudowy usług rzecznych RIS – wariant I 

Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Widuchowa. Radiostacja VHF. Radiostacja VHF wraz 
z systemem 
antenowym. 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Energia elektryczna. 
Opłata za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Radiostacja AIS – zmiana 
repeaterowego trybu 
pracy na autonomiczny. 

 Techniczne działania związane z łączem 
dosyłowym i rekonfiguracją stacji. 

 Konieczne uzyskanie 
identyfikatora MMSI. 

Linia radiowa do STD 01. Półkomplet linii 
radiowej. 

Instalacja linii radiowej. 
Adaptacje istniejącego zestawu 
urządzeń/stojaka. 
Konfiguracja linii radiowej. 
Doposażenie teleinformatyczne. 
Uruchomienie linii radiowej. 

Energia elektryczna. 
Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

STD 01 
(wg koncepcji: wieża 
Polkomtel Piasek). 

Linia radiowa do 
Widuchowej.. 

Półkomplet linii 
radiowej. 

Instalacja linii radiowej 
Adaptacje istniejącego zestawu 
urządzeń/stojaka 
Doposażenie teleinformatyczne 
Uruchomienie linii radiowej 

Opłata dzierżawna za antenę 
i zespól IDU w stojaku aparatury. 
(Opłata za prawo do użytkowania 
częstotliwości – już uwzględniona 
w ob. Widuchowa). 

(Konieczne pozwolenie 
radiowe). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala 
Uruchomienie terminala 

Opłata dzierżawna za antenę. Kierunek Strefa Bielinek 
1. 

Strefa Bielinek 1 
(żwirownia). 

Wieża antenowo-
kamerowa. 

Wieża 40 m wraz 
z kioskiem aparatury. 

Budowa obiektu Opłata dzierżawna za obiekt. 
Energia elektryczna. 
Konserwacja i utrzymanie obiektu 
budowlanego wg prawa. 

Niezbędne pozwolenie na 
budowę. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Polkomtel 
Piasek. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek stacja 
ropociągu . 

Łącze stałe do Centrum 
RIS. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

Komplet kamer do 
obserwacji z daleka . 

2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Bielinek 2 
Wg koncepcji: wieża 
na terenie brzegowej 
stacji ropociągu 
Przyjaźń. 

Wieża antenowa 20 m. Wieża wraz z kioskiem 
aparatury. 

Budowa obiektu. Opłata dzierżawna za obiekt. 
Energia elektryczna. 
Konserwacja i utrzymanie obiektu 
budowlanego wg prawa. 

Niezbędne pozwolenie na 
budowę. 

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Bielinek 
1. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

Komplet kamer do 
obserwacji z daleka . 

2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

STD 02 (wg 
koncepcji: wieża 
Orange Cedynia). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

Opłata dzierżawna za antenę. Kierunek śluza 
Hohensaaten. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

Strefa Hohensaaten 
stanowisko 1. 
Obiekt po stronie 
niemieckiej. 

Punkt techniczny (adm 
DE) 

Szafka techniczna lub 
adaptacja 
pomieszczenia. 

Instalacja szafki lub wykonanie adaptacji. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Kamera. Kamera. Instalacja kamery na śluzie.   

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Orange 
Cedynia. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala 

 Kierunek 
Hohensaaten,stanowisko 
2. 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do kamery. 

 LTE publiczne. 

Strefa Hohensaaten 
stanowisko 2. 
Obiekt po stronie 
niemieckiej. 

Punkt techniczny (adm. 
DE) 

Szafka techniczna.  Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Kamera. Kamera. Instalacja kamery na łuku mostu 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Orange 
Osinów. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Hohensaaten, 
stanowisko 1. 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do kamery. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 

STD 03 (wg 
koncepcji: wieża 
Orange Osinów). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

Opłata dzierżawna za antenę Kierunek 
Hohensaaten,stanowisko 
2. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.23. Zakres rozbudowy usług rzecznych RIS – wariant II 

Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Osinów Dolny.  Punkt techniczny (adm. 
DE). 

Szafka techniczna . Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Stanowiska kamerowe. 2 kamery. Instalacja kamer na moście, 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Pomiar poziomu wody. 2 czujniki. Instalacja czujników. 
Konfiguracja/kalibracja czujników. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Orange 
Osinów. 

STD 04 (wg 
koncepcji: wieża 
Orange Gozdowice). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

Opłata dzierżawna za antenę. Kierunek strefa 
Gozdowice. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

Linia radiowa do strefy 
Kostrzyn 4. 

Półkomplet linii 
radiowej. 

Instalacja linii radiowej. 
Konfiguracja linii radiowej. 
Doposażenie teleinformatyczne. 
Uruchomienie linii radiowej. 

Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Gozdowice. Wieża antenowo-
kamerowa. 

Wieża 25 m wraz 
z kioskiem aparatury. 

Usunięcie istniejącego masztu ok. 15 m. 
Budowa obiektu. 

Opłata dzierżawna za obiekt. 
Energia elektryczna. 
Konserwacja i utrzymanie 
obiektu budowlanego wg prawa. 

Niezbędne pozwolenie na 
budowę. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Orange 
Gozdowice. 

Komplet kamer. 2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Czujnik meteo. Czujnik meteo Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Radiostacja VHF. Radiostacja VHF wraz 
z systemem antenowym 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłata za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Radiostacja AIS. Radiostacja AIS wraz 
z systemem antenowym 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa. Radiokomunikacyjna. 
Instalacja antenowa GPS. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłata za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Strefa Kostrzyn 1 
(ujście Warty; 
oczyszczalnia 
ścieków). 

Wieża antenowo-
kamerowa. 

Wieża 20 m wraz 
z kioskiem aparatury. 

Budowa obiektu. Opłata dzierżawna za obiekt. 
Energia elektryczna. 
Konserwacja i utrzymanie 
obiektu budowlanego wg prawa. 

Niezbędne pozwolenie na 
budowę. 

Komplet kamer. 3 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Kostrzyn 
4. 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu 
Uruchomienie modemu 
Dołączenie do kamer 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 



 

 

S
tudium

 W
ykonalno

ści 

R
ozdział 8 

W
ykonalno

ś
ć techniczna 

210 

Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Kostrzyn 2 
(most kolejowy). 

Punkt techniczny (adm. 
DE). 

Szafka techniczna. Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Kamera. 1 kamera. Instalacja kamery 
Podłączenie do sieci transmi syjnej 

  

Pomiar poziomu wody. 2 czujniki. Instalacja czujników. 
Konfiguracja/kalibracja czujników. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do czujników. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Kostrzyn 
4. 

Strefa Kostrzyn 3 
(most drogowy). 

Punkt techniczny. Szafka techniczna. Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Komplet kamer. 2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Pomiar poziomu wody. 2 czujniki. Instalacja czujników. 
Konfiguracja/kalibracja czujników. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Kostrzyn 
4. 

Modem LTE. Modem Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do czujników. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Kostrzyn 4. Infrastruktura RIS 
w obcym obiekcie. 

Pomieszczenie 
techniczne lub 
przestrzeń na dachu. 

Wykonanie adaptacji pomieszczenia lub 
urządzeń w wykonaniu outdoor. 

Energia elektryczna. 
Opłata dzierżawna za obiekt. 

 

Radiostacja VHF. Radiostacja VHF wraz 
z systemem 
antenowym. 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Radiostacja AIS. Radiostacja AIS wraz 
z systemem 
antenowym. 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa radiokomunikacyjna. 
Instalacja antenowa GPS. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Podcentrum RIS. Wyposażenie 
podcentrum: Konsola 
radiowa (AIO), terminal 
komputerowy, 
oprogramowanie jak dla 
Centrum RIS. 

Instalacja stanowisk.   

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Linia radiowa do strefy 
Gozdowice. 

Półkomplet linii 
radiowej. 

Instalacja linii radiowej. 
Konfiguracja linii radiowej. 
Doposażenie teleinformatyczne. 
Uruchomienie linii radiowej. 

Energia elektryczna. 
(Opłata za prawo do użytkowania 
częstotliwości – już 
uwzględniona w ob. Gozdowice). 

(Konieczne pozwolenie 
radiowe). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Kostrzyn 
2. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Kostrzyn 
3. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS.  

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze.  

STD 05 (wg 
koncepcji: wieża T-
Mobile Kostrzyn). 

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach T-
Mobile. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze. Rolą obiektu jest 
odebranie sygnałów od 
czujników stref Kostrzyn 
2 i Kostrzyn 3 za pomocą 
usługi LTE i połączenie 
z Centrum RIS łączem 
stałym na zasobach 
operatora GSM/LTE. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8.24. Zakres rozbudowy usług rzecznych RIS – wariant III 

Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Słubice 1 
(most drogowy). 

Punkt techniczny (adm. 
DE.) 

Szafka techniczna. Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Stanowiska kamerowe. 2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Pomiar poziomu wody. 2 czujniki. Instalacja czujników. 
Konfiguracja/kalibracja czujników. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Orange Słubice. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach 
wybranego operatora 
GSM/LTE. 

Urządzenia związane 
z utworzeniem łącza. 

Instalacja urządzeń. 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń. 

Opłata za łącze. Dotyczy odebrania 
sygnałów od czujników 
strefy Słubice 1 za 
pomocą usługi LTE 
i połączenie z Centrum 
RIS łączem stałym na 
zasobach operatora 
GSM/LTE 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do czujników. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Słubice 4. 

Strefa Słubice 2 
(most kolejowy). 

Punkt techniczny (adm. 
DE). 

Szafka techniczna.  Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Stanowisko kamerowe. 1 kamera. Instalacja kamery. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala 

 Kierunek strefa 
Słubice 4/Orange 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do czujników. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Słubice 3 
(most Świecko 
autostrada). 

Punkt techniczny (adm. 
DE) 

Szafka techniczna.  Instalacja szafki. Opłata dzierżawna za obiekt. Konieczna zgoda 
zarządcy i doprowadzenie 
energii elektrycznej. 

Stanowiska kamerowe. 2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Pomiar poziomu wody. 2 czujniki. Instalacja czujników 
Konfiguracja/kalibracja czujników 
Podłączenie do sieci transmisyjnej 

  

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa 
Słubice 4/Orange. 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do czujników 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 

Strefa Słubice 4. Infrastruktura RIS 
w obcym obiekcie. 

Pomieszczenie 
techniczne lub 
przestrzeń na dachu. 

Wykonanie adaptacji pomieszczenia lub 
urządzeń w wykonaniu outdoor. 

Energia elektryczna. 
Opłata dzierżawna za obiekt. 

 

Radiostacja VHF. Radiostacja VHF wraz 
z systemem 
antenowym. 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Radiostacja AIS. Radiostacja AIS wraz 
z systemem 
antenowym. 

Instalacja radiostacji. 
Instalacja antenowa radiokomunikacyjna. 
Instalacja antenowa GPS. 
Konfiguracja i uruchomienie. 

Opłaty za prawo do użytkowania 
częstotliwości. 

Konieczne pozwolenie 
radiowe. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Słubice 2 
– wystąpi przy 
wykorzystaniu 
alternatywy 1 w strefie 
Słubice 2. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek strefa Słubice 3 
– wystąpi przy 
wykorzystaniu 
alternatywy 1 w strefie 
Słubice 3. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Słubice 4.ciąg 
dalszy 

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach Orange. 

  Opłata za łącze. Dotyczy odebrania 
sygnałów od czujników 
strefy Słubice 1 za 
pomocą usługi LTE 
i połączenie z Centrum 
RIS łączem stałym na 
zasobach Orange 
(obecnego na budynku 
Cargo) – wystąpi przy 
wykorzystaniu alternatyw 
1 w strefie Słubice 2 
i Słubice 3. 

Strefa 
Eisenhüttenstadt  
Obiekt po stronie 
niemieckiej. 

Wieża kamerowo-
antenowa ok. 25 m. 

Wieża 25 m wraz 
z kioskiem aparatury. 

Budowa obiektu. Energia elektryczna 
Opłata dzierżawna za obiekt 
Utrzymanie obiektu 
budowlanego. 

 

Komplet kamer. 2 kamery. Instalacja kamer. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Czujnik meteo. Czujnik meteo. Instalacja czujnika. 
Konfiguracja/kalibracja czujnika. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach Orange. 

  Opłata za łącze. Dotyczy odebrania 
sygnałów od czujników 
strefy Eisenhüttenstadt za 
pomocą bridge w pasmie 
nielicencjonowanym 
i połączenie z Centrum 
RIS łączem stałym na 
zasobach Orange. 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek wieża Orange 
Słubice (nie Cargo). 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Ratzdorf 
wodowskaz. 

Strefa Nysa Łużyc-
ka/Ratzdorf 
Obiekt po stronie 
niemieckiej. ̀

Infrastruktura RIS 
w obcym obiekcie 

Przestrzeń na 
urządzenia techniczne 
w kiosku wodowskazu 

Wykonanie adaptacji pomieszczenia lub 
urządzeń w wykonaniu outdoor 

Energia elektryczna 
Opłata dzierżawna za obiekt. 

 

Kamera. 1 kamera. Instalacja kamery. 
Podłączenie do sieci transmisyjnej. 

  

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Fürstenberg. 
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Obiekt Element RIS Urządzenia Roboty Eksploatacja Uwagi 

Strefa Nysa Łużyc-
ka/Ratzdorf ciąg 
dalszy 

Bridge w paśmie 
nielicencjonowanym. 

Terminal z instalacją 
antenową. 

Instalacja terminala. 
Uruchomienie terminala. 

 Kierunek Polkomtel 
Gubin. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach 
Polkomtel. 

  Opłata za łącze. Dotyczy odebrania 
sygnałów od czujników 
strefy Nysa 
Łużycka/Ratzdorf  za 
pomocą bridge w pasmie 
nielicencjonowanym 
i połączenie z Centrum 
RIS łączem stałym na 
zasobach operatora od 
stacji Polkomtel Słubice. 

 

Modem LTE. Modem. Instalacja modemu. 
Uruchomienie modemu. 
Dołączenie do kamer. 

Opłaty za transfer danych. LTE publiczne. 

Łącze stałe do Centrum 
RIS w zasobach 
wybranego operatora 
GSM/LTE. 

  Opłata za łącze. Dotyczy odebrania 
sygnałów od czujników 
strefy Nysa 
Łużycka/Ratzdorf  za 
pomocą usługi LTE 
i połączenie z Centrum 
RIS łączem stałym na 
zasobach operatora 
GSM/LTE. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.25. Modernizacja w celu wzmocnienia sieci transmisji danych etapu pilotażowego 

Punkt techniczny Uwagi Zakres działań 

Most Długi  Zainstalowanie modemu (terminala) z kartą SIM od usługodawcy. 
Zainstalowanie (ewentualnie potrzebnej) anteny zewnętrznej tego 
terminala. 
Modyfikacja zasilania w szafce aparaturowej dla podłączenia 
nowego urządzenia. 
Doposażenie zestawu urządzeń w ruter/switch teleinformatyczny. 
Zmiana programów obsługi transmisji danych w urządzeniach 
zainstalowanych w szafce technicznej punktu. 
 

Most kolejowy przy Dworcu Głównym W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Odra 3  

Pomorzan W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Autostrada Zach. W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Most Maszalin W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Port  

Most Pionierów  

Most Gryfitów W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

NW Podjuchy  
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Punkt techniczny Uwagi Zakres działań 

Most kolejowy Podjuchy  

Autostrada Wsch. W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Gryfino W jednym z dwóch stanowisk (N lub S). 

Nabrzeże Ognica  

Most Kolejowy Parnica  
Most Portowy stanowisko W  

Most Portowy stanowisko E  

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 8.26. Utworzenie połączeń teleinformatycznych między serwerowniami Systemu RIS 

Obiekt Zakres działań Uwagi 

Serwerownia pl. 
Batorego 

Zainstalowanie urządzeń obcych operatorów tworzących dwa nowe łącza przewodowe 
między serwerowniami. 

 

Jak wyżej – od stref czujników w terenie (wzdłuż Odry). Dotyczy tych łączy stałych, które zostaną ostatecznie 
zakończone w dotychczasowej serwerowni Systemu. 

Doposażenie serwerowni w rutery lub inne urządzenia teleinformatyczne umożliwiające 
włączenie łączy operatorów w sieci RIS. 
Zmiany adresacji i uzupełnienia programowe.  

Serwerownia nowa*  

Zainstalowanie urządzeń obcych operatorów tworzących dwa nowe łącza przewodowe 
między serwerowniami oraz między nową serwerownią, a Elewatorem Ewa. 

 

Jak wyżej – od stref czujników w terenie (wzdłuż Odry). Dotyczy tych łączy stałych, które zostaną ostatecznie 
zakończone w dotychczasowej serwerowni Systemu. 

Zainstalowanie półkompletu linii radiowej do Elewatora Ewa. Jeżeli będzie możliwe technicznie (widoczność 
radiowa). 

Elewator Ewa 

Zainstalowanie półkompletu linii radiowej prowadzącej do nowej serwerowni RIS. 
Doposażenie stacji Elewator Ewa w rutery, lub inne urządzenia teleinformatyczne 
umożliwiające włączenie nowego łącza stałego i linii radiowej prowadzącej do nowej 
serwerowni RIS. 

Jeżeli będzie możliwe technicznie (widoczność 
radiowa). 

Źródło: opracowanie własne 

 
                                                           
* opisany zakres dotyczy tylko zagadnienia transmisji między obiektami, całość prac związanych z nową serwerownią i nową siedzibą Centrum RIS podano w innych miejscach Studium 
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8.6.6 Oprogramowanie i infrastruktura teleinformatyczna Centrum RIS 

 

W ramach pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry zbudowano system złożony z elementów: centrum RIS w 
Szczecinie wraz serwerownią; sieci czujników poziomu wody zainstalowanych na wybranych mostach w 
obszarze pilotażowym; sieci czujników meteorologicznych zainstalowanych w wybranych punktach obszaru 
pilotażowego; sieci kamer prowadzących obserwację wybranych fragmentów Odry; sieci czujników radarowych 
służących wzmocnieniu obserwacji ruchu na Odrze; sieci transmisji sygnałów do i od kamer i czujników; stacji 
radiokomunikacyjnych w paśmie VHF, służących do rozmów na fonii; do transmisji sygnałów AIS oraz 
dystrybucji poprawek różnicowych podsystemu pozycjonowania;  wraz z niezbędnym oprogramowanie dla RIS.  
Dotychczasowa eksploatacja projektu pilotażowego wskazała na konieczność rozbudowy systemu na dalsze 
odcinki Odry oraz modernizację istniejącego w oparciu o zdobyte doświadczenia eksploatacyjne. 
Jednocześnie w związku z planowanym rozszerzeniem terytorialnym systemu RIS Odry utworzone przez Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Centrum RIS Dolnej Odry ulegnie koniecznej rozbudowie. 
Obecnie w ramach istniejącego Centrum RIS zlokalizowanego w budynku „Czerwonego Ratusza” przy Placu 
Batorego 4 w Szczecinie wyodrębniono pomieszczenie serwerowni z niezbędnym wyposażeniem oraz 
wentylacją i klimatyzacją. Serwerownia centrum RIS Dolnej Odry jest wyposażona w urządzenia komputerowe i 
programy związane z funkcjami wypełnianymi przez Centrum zgodnie z zakresem zasięgu terytorialnego RIS tj. 
dolnym biegiem Odry. W stojakach aparaturowych standardu 19” umieszczono wyposażenie komputerowe, 
teleinformatyczne, okablowanie i zespoły pomocnicze, dodatkowo są uruchomione w istniejących zasobach 
maszyny wirtualne i niezbędne zestawy zasilania serwerowego. Zasilane odbywa się za pomocą UPS z zespołem 
zwiększającym czas podtrzymania (extender UPS). Jako system operacyjny wykorzystywany jest SO Linux i 
Windows Server 2008. Serwery obsługują także telefonię VoIP. W ramach ww. Centrum RIS funkcjonują 
serwery video, stacje komputerowe, konsole do sterowania pracą kamer, a także oprogramowanie pozwalające 
na wizualizację danych. 
 
W ramach planowego rozszerzenia terytorialnego zasięgu systemu RIS niezbędna będzie rozbudowa 
posiadanych zasobów oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego. W związku z powyższym przewiduje się: 
rozszerzenie istniejących licencji dla posiadanego oprogramowania; wymianę oprogramowania na takie, które 
zapewni usunięcie wad i niedogodności stwierdzonych w etapie pilotażowym (problem opisano w rozdziale 
trzecim studium); zakup oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego dla nowych elementów rozszerzonego 
RIS, w tym nowe pomieszczenia serwerowni. Pomieszczenie takie powinno być specjalnie przygotowane i 
wyposażone, w szczególności: 

˗ utrzymana winna być na stałym poziomie temperatura poprzez system klimatyzacji. 

˗ podłączenie do internetu należy realizować poprzez kilka niezależnych łącz do Internetu. Pożądane jest 
aby możliwe było zrealizowanie ruchu do i z internetu poprzez kilku operatorów oraz routing był 
sterowany poprzez protokół routingu BGP. Taka konfiguracja umożliwi nieprzerwane połączenie z 
Internetem nawet w przypadku awarii łącza (ma to szczególne znaczenie przy dwóch lokalizacjach 
serwerów i dostępu do systemu zewnątrz), 

˗ zasilanie awaryjne - dla zapewnienia ciągłej pracy przewiduje się zasilacze awaryjne UPS, które 
powinny umożliwi ć ciągłą pracę do czasu przełączenia na zapasowe źródło zasilania. Dodatkowo 
optymalnym rozwiązaniem jest zapewnienie zasilania obu serwerowni z niezależnych podstacji 
energetycznych oraz gdy przy zaniku prądu w sieci elektrycznej uruchamiany jest generator 
prądotwórczy, 

˗ instalacja przeciwpożarowa - zastosowane powinny być systemy gaszenia gazem obojętnym, aby w 
przypadku zagrożenia nawet bez wyłączania sprzętu móc opanować sytuację, 

˗ dostęp do pomieszczenia - serwery potrafią uszkodzić się o dowolnej porze, ważnym parametrem jest 
czas dostępu do serwerowni, szczególnie w godzinach poza szczytem i w nocy, gdyż zazwyczaj właśnie 
w takich godzinach serwery są najmniej obciążone i można na nich wykonywać prace konserwacyjne. 

W ramach przygotowywanego projektu przewiduje się w szczególności następujące działania i zakupy związane 
z oprogramowaniem i infrastrukturą teleinformatyczną RIS, tj.: rozszerzenie licencji podsystemu Vessel 
Tracking and Tracing (VTT) dla nowych stacji bazowych; licencje dla sterowników nowych stacji bazowych; 
licencje dla nowych czujników poziomu wody; licencje dla nowych czujników meteo; licencje dla nowych 
punktów dystrybucji DGPS (poprzez komunikaty AIS); rozszerzenie licencji dotyczących wprowadzenia kilku 
stacji łączności głosowej VHF w miejsce obecnej pojedynczej stacji Elewator Ewa (i jej repeatera w 
Widuchowej); uaktualnienie programów związanych z istniejącymi już we wdrożeniu pilotażowym segmentami: 
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Notice to Skiper (NTS), Electronic Reporting International (ERI) i Data Gateway (DGW); licencje związane z 
systemem rejestracji i zobrazowania kamerowego; uaktualnienie licencji związanych ze środowiskiem 
istniejącego serwera i bazami danych; zakup analogicznego do istniejącego pakietu oprogramowania dla 
środowiska nowego serwera; niezbędne modyfikacje związane z programami do tworzenia map. 

Oprogramowanie w ramach realizacji projektu rozbudowy RIS winno realizować funkcje takie jak: 
Ticketing - istotą tego systemu jest przypisanie każdemu nadchodzącemu pytaniu „zgłoszenia” (ang. ticket) 
zawierającego historię korespondencji w danej sprawie i jej aktualny stan postępu. Zgłoszenia są ustawiane w 
“kolejkę”, z której są kolejno pobierane przez operatorów systemu. Zgłoszenie jest przypisywane do danego 
operatora, który bierze na siebie odpowiedzialność za jego dalszą obsługę. Po załatwieniu sprawy odpowiednie 
zgłoszenie jest odkładane do listy spraw „załatwionych” i archiwizowane.  
  
Serwer e-poczty klasy enterprise - obsługujący klienta poczty w zakresie: e-maile, kontakty, kalendarz i 
dokumenty z kluczowymi funkcjami w zakresie protokołów POP3/IMAP4, z dostępem poprzez interfejs WWW. 
 
DNS - Rozproszony system hierarchiczny nazewnictwa komputerów, usług lub innych zasobów podłączonych 
do Internetu lub sieci prywatnej. 
  
Serwer VHF - Serwer VHF wysyła komunikaty do routera AIS, w czasie zgłoszenia przez jednostkę pływającą. 
  
Oprogramowanie monitorowania sieci - pakiet oprogramowania do bezagentowego monitorowania sieci 
komputerowych opartych na różnych platformach sprzętowych Narzędzia monitorowania sieci, które w 
przypadku awarii wyświetlają komponenty, w których wystąpił problem. 
  
System Zarządzania T&T (IIS) & Meteo (IIS) - Serwer Windows hostujący strony internetowe używając IIS. 
Serwer ten hostuje system zarządzania T&T oraz aplikację z informacjami meteo. 
  

Active Directory & Communicator - Serwer Windows hostujący usługi  Active Directory oraz Communication 
Service, aby umożliwi ć komunikację z użytkowanym obecnie Periskal Viewer Shore Edition. 

Baza danych - Serwer bazy danych, który będzie przechowywać wszystkie otrzymane wiadomości AIS przez 
określony czas. 

AIS Router & AIS Conf.tool/DGPS Monitor - Serwer hostujący router AIS bazujący na systemie Linux, 
odpowiedzialny za wysyłanie oraz odbiór dostępnych danych AIS. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikami, 
a routerem AIS jest obsługiwana poprzez komunikator. System monitorowania DGPS śledzi jego status. 

ERI/DGW - Serwer systemu raportowania, wysyłający informacje dotyczące podróży statków do użytkowników 
wybranych przez nadawcę.  

NTS - Tworzy i wysyła komunikaty dla kapitanów statków. Serwer hostuje także stronę internetową 
wyświetlającą komunikaty. 

W przy rozbudowie i modernizacji centrum RIS należy przewidzieć stanowiska robocze użytkowników systemu 
głosowego VHF wraz ekranem dotykowym i zainstalowanym oprogramowaniem. Takie stanowiska winny być 
wyposażone w zestawy pozwalające na prowadzeniem rozmów oraz rejestr wywołań i rejestr prowadzonych 
rozmów. Każde urządzenie składowe stacji radiokomunikacyjnej VHF winno być podłączone do interfejsu 
sieciowego, w którym sygnał będzie digitalizowany i wysyłany do serwerów znajdujących centrum RIS. Zestaw 
do obsługi stacji radiokomunikacyjnej VHF będzie posiadał elementy: 
- terminal radiowy zapewniający prowadzenie łączności na dowolnych kanałach wybranych przez operatora, 
- odbiornik monitorowania VHF do prowadzenia stałego nasłuchu wiadomości, odbieranych przez operatorów 
Centrum RIS, 
- przystawka DSC do monitorowania odbioru i wysyłania wiadomości DSC przez operatorów w Centrum RIS i 
wysyłania wiadomości DSC do innych odbiorców, 
- radioserwer VHF stanowiący centralną część całego systemu, zaimplementowany w wirtualnej maszynie 
zainstalowanej na serwerach. Repeater sieciowy będzie dostarczał stacjom roboczym operatorów odebrane 
sygnały i przekazywał pakiety audio od operatorów do odpowiedniego interfejsu sieciowego, który ostatecznie 
prześle do podłączonej jednostki radiowej. Rejestr rozmów (VoiceLog) będzie rejestrował rozmowy w systemie 
w celu późniejszego ich odtworzenia. Repeater ATIS będzie dekodował kod ATIS i przekazywał go do systemu 
VTT,  dla wyświetlenia na mapie w ECDIS jednostek pływających używających radia VHF. 
Kolejnym system na stanowisku roboczym powinien być system do transmisji sygnałów AIS oraz dystrybucji 
poprawek różnicowych podsystemu pozycjonowania, który umożliwia przekazywanie i pozyskiwanie informacji 
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z zakresu trzech poziomów usług: FIS (informacji o torach wodnych); TTI („taktycznych” informacji o ruchu); 
STI („strategicznych” informacji o ruchu). System ten powinien pokrywać swym działaniem cały obszar 
obecnego i rozszerzonego RIS. 
 
Szczególną istotną kwestią będzie zapewnienie integracji oprogramowania istniejącego systemu z systemem 
informatycznym niezbędnym dla obsługi rozbudowy RIS. Dodatkowo należy zapewnić w oparciu o 
dotychczasowe doświadczenia eksploatacji etapu pilotażowego RIS rozszerzenie funkcjonalności systemu o 
możliwość udostępniania danych uzyskiwanych w RIS dla upoważnionych podmiotów zewnętrznych. Ta 
zmiana wymagać będzie modyfikacji istniejącego oprogramowania lub doposażenia Centrum w dodatkowe 
oprogramowanie.  
Infrastruktura teleinformatyczna wiąże się z trzema podstawowymi elementami RIS i jego Centrum: 

˗ łączami transmisji danych (o różnych technikach) między punktami technicznymi w terenie a Centrum 
RIS, 

˗  łączem wiążącym obie serwerownie systemu (nowa i istniejącą), 
˗ siecią LAN Centrum RIS. 

 
Kluczową kwestią wymagający starannego projektowania systemu informatycznego jest proces konfigurowania 
wzajemnej współpracy obu serwerów. Proponowany układ działania dwóch serwerów zrealizować można o 
współpracę w tzw. układzie RAID. Układu RAID używa się przede wszystkim w celu: 

˗ zwiększenie niezawodności (odporność na awarie),  
˗ zwiększenie wydajności transmisji danych,  
˗ powiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość.  

System Raid to nadmiarowa macierz niezależnych dysków, która polega na współpracy dwóch lub więcej 
dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku 
jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne. Z pośród dostępnych konfiguracji RAID w ramach realizacji 
rozbudowy RIS, szczególnie godnymi uwagi są: 

˗ RAID 1 bywa też nazywany mirroringiem, czyli tworzeniem lustrzanych kopii dysków. Wszystkie 
zapisy odbywają się równolegle na dwóch napędach (serwerach) i dlatego każdy dysk stanowi lustrzane 
odbicie drugiego. Wszystkie dane są dublowane, co zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa. 
Nawet w razie całkowitej awarii jednego dysku, pozostają zapisy na drugim. Z tego względu mirroring 
nadaje się przede wszystkim do systemów przechowujących ważne dane przeznaczone głównie do 
odczytu. 

˗ Matrix Raid, który polega na połączeniu ze sobą dwóch dysków fizycznych tak, aby część dysku 
działała jak RAID 0 (striping), a inna część jak RAID 1 (mirroring). Pozwala to na tworzenie układów 
RAID na poziomie logicznych partycji dyskowych niezależnie dla każdej z partycji. Korzyści wynikają 
z takiego połączenia zalet poszczególnych trybów RAID to przede wszystkim fakt iż ważne pliki, takie 
jak dokumenty czy inne informacje, których odtworzenie w razie awarii byłoby zbyt kosztowne, 
czasochłonne lub wręcz niemożliwe, mogą być zduplikowane na obu dyskach w różnych lokalizacjach. 
Z drugiej strony mniej istotne dane, na których często wykonywane są operacje dyskowe, pliki i 
biblioteki systemu operacyjnego, pliki wykonywalne bądź biblioteki zainstalowanych aplikacji, pliki 
wymiany, partycja SWAP, mogą być wykonywane ze zwiększoną szybkością. 

 
RAID dopuszcza różnorodne zastosowania pamięci masowej w systemach komputerowych. Konfiguracja takich 
macierzy implikuje wybór odpowiednich technologii w zakresie dysków, kontrolerów, pamięci podręcznej, 
sposobu przesyłania danych oraz poziomu niezawodności. W tego typu macierzach RAID stosuje się wszystkie 
produkowane obecnie rodzaje dysków twardych: ATA (wycofane), SATA, SCSI (w użytku), SAS, Fibre 
Channel. Dominują jednak rozwiązania oparte na serwerowych wersjach SATA, SAS i FC. Rośnie udział 
dysków SSD w rozwiązaniach wymagających krótkiego czasu dostępu do rozproszonych danych.  
 
Reasumując należy podkreślić iż na etapie projektowania i uszczegółowienia wymagań systemu 
informatycznego dla nowego Centrum RIS, poza wprowadzeniem nowej konfiguracji oprogramowania 
konieczne będzie odpowiednie skonfigurowanie Centrum od strony sprzętowej i zakup i/lub odnawianie licencji 
dla posiadanego oprogramowania. 
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8.7. Analiza kosztów i korzy ści 
 

8.7.1 Wstęp do analizy 

 
Wprowadzenie RIS przyniesie korzyści całemu europejskiemu sektorowi żeglugi śródlądowej. Jednocześnie RIS 
ułatwi wykonywanie zadań przez odpowiedzialne władze, w szczególności w zakresie administrowania i 
nadzorowania transportu niebezpiecznych dóbr. Dzięki systemowi zwiększy się bezpieczeństwo i przyczyni się 
do poprawy warunków środowiska naturalnego, ponieważ zainteresowane podmioty będą dysponowały lepszą 
informacją oraz skrócą się czasy reagowania w przypadku sytuacji awaryjnych. Zalety wprowadzenia 
zharmonizowanych systemów usług informacyjnych dla żeglugi śródlądowej obejmą zarówno sektor 
komunikacji, jak i sektor transportu. Oznacza to, że korzyści odnosić będą zarówno władze Polski, jak i żegluga 
śródlądowa. Tym samym wdrożenie RIS odnosi się i do celów publiczno-prawnych i do celów prywatno-
prawnych. 

 

Do podstawowych korzyści społeczno - ekonomicznych należy zaliczyć przede wszystkim: 

1.korzyści z tytułu unikni ęcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych, 
2.korzyści z tytułu obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej, 
3.korzyści zewnętrzne środowiskowe, 
4.wpływy podatkowe - podatek od osób prawnych, 
5.korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu.  
6.korzyści dla odbiorców systemu RIS 
7.korzyści z elektronicznego raportowania statków 
8.korzyści w zakresie komunikatów dla kierowników statków 

 

Korzyści społeczno – ekonomiczne w zakresie pkt. 1-6 zostały szczegółowo przeanalizowane w rozdz. 13. 
Analiza ekonomiczna. 

Poniżej opisano dodatkowe zidentyfikowane korzyści w wymiarze technicznym dla bezpośrednich 
użytkowników systemu RIS. 

 

Korzyści dla odbiorców systemu RIS 

 

A. Urząd Żeglugi Śródlądowej oraz inne urzędy i instytucje państwowe związane z żeglugą śródlądową oraz 
gospodarką wodną.  

Wdrożenie systemu pozwoli na uzyskanie następujących korzyści na poziomie poszczególnych odbiorców: 

1. Określić w systemie: 

˗ strukturę, cele i zadania RIS, 
˗ zasady planowania RIS, 
˗ trzy poziomy informacyjne: 

�informacje o torach wodnych, 
�taktyczne informacje o ruchu, 
�strategiczne informacje o ruchu, 

˗ zakresy poszczególnych usług informacyjnych, 
˗ dekompozycję funkcjonalną usług informacji rzecznej, 
˗ związek między usługami informacji rzecznej i systemami technicznymi umożliwiającymi ich 

realizację, 
˗ logistyczne zastosowania RIS, obejmujące: 

�planowanie podróży, 
�zarządzanie transportem, 
�zarządzanie intermodalnymi portami i terminalami, 
�zarządzanie ładunkami i jednostkami pływającymi, 

˗ procedury normalizacyjne RIS. 
2. Wyszczególnienie danych wymaganych w raportach składanych przez statki. 

3. Sprecyzowanie zakresu usługi „wspomaganie łagodzenia skutków katastrofy”. 
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4. Odesłanie, w zakresie spraw związanych z zarządzaniem ruchem statków, do wytycznych Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Administracji Systemów Nawigacyjnych i Latarń Morskich (IALA) dla centrów informacji o 
ruchu statków na wodach śródlądowych (Inland VTS Guidelines of IALA). 

 

B. Armatorzy, załadowcy i gestorzy ładunków, firmy spedycyjne, operatorzy turystyki wodnej śródlądowej 

 

W zakresie wspomagania technicznego w nawigowaniu jednostek pływających system RIS przyczyni się do: 

˗ zgodności z ECDIS morskim w celu ułatwienia ruchu statków śródlądowych w strefach ruchu 
mieszanego w ujściach rzek oraz w ruchu morsko-rzecznym, 

˗ określenia minimalnych wymagań sprzętowych dla ECDIS śródlądowego, jak również minimalnej 
zawartości elektronicznych map nawigacyjnych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, a 
w szczególności: 

�dużej niezawodności i dostępności wyposażenia stosowanego w ECDIS śródlądowym, 
�odporności wyposażenia ECDIS pozwalającej na wytrzymanie przez niezbyt trudnych warunków 

środowiskowych panujących przeważnie na statku, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości 
i niezawodności jego pracy, 

˗ uwzględnienia w elektronicznej mapie nawigacyjnej wszelkiego rodzaju obiektów geograficznych (np. 
granic dróg wodnych, budowy linii brzegowej, znaków nawigacyjnych), potrzebnych do bezpiecznej 
żeglugi, 

˗ monitorowania mapy elektronicznej podczas prowadzenia statku za pomocą nałożonego na nią obrazu 
radarowego, 

˗ integracji informacji o głębokości drogi wodnej w elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz jej 
obrazowania względem wcześniej zaprogramowanych lub rzeczywistych poziomów wody, 

˗ integracji w elektronicznej mapie nawigacyjnej informacji dodatkowych (np. pochodzących z innych 
źródeł niż od właściwych organów, np. służb hydrograficznych) i ich przedstawiania w ECDIS 
śródlądowym w sposób nie naruszający informacji potrzebnych do bezpiecznej żeglugi, 

˗ dostępności elektronicznych map nawigacyjnych dla użytkowników RIS. 
 

Korzyści z Elektronicznego raportowania statków 

˗ ułatwienie wymiany danych elektronicznych pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich, 
pomiędzy uczestnikami żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w transporcie multimodalnym 
obejmującym żeglugę śródlądową, 

˗ korzystania ze znormalizowanej treści komunikatów służących do łączności między statkami i 
organami administracji, kontroli i zarządzania ruchem itp. oraz pomiędzy tymi organami w celu 
zapewnienia zgodności z zasadami obowiązującymi w żegludze morskiej, 

˗ wykorzystania uznanych w skali międzynarodowej list kodów i klasyfikacji, w miarę możliwości 
uwzględniających potrzeby żeglugi śródlądowej, np. opracowanych przez Międzynarodową 
Organizacje Morską (IMO) kodeksu ładunków niebezpiecznych przewożonych w opakowaniach, tzw. 
Kodeksu IMDG, oraz Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i Obiektów 
Portowych, tzw. Kodeksu ISPS, 

˗ wykorzystania niepowtarzalnych europejskich numerów identyfikacyjnych statków. 
 

Korzyści w zakresie komunikatów dla kierowników statków 

˗ znormalizowanie struktury danych, wykorzystującej uprzednio zdefiniowane moduły tekstowe, 
zakodowanej w stopniu umożliwiającym automatyczne tłumaczenie jej najważniejszych treści na inne 
języki oraz ułatwiającym automatyczną implementację komunikatów przez systemy planowania rejsów, 

˗ zgodności znormalizowanej struktury danych komunikatów ze strukturą danych stosowaną w ECDIS 
śródlądowym w celu ułatwienia automatycznej implementacji komunikatów dla kapitanów przez 
ECDIS śródlądowy. 
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8.7.2 Założenia do analizy ekonomicznej 

 

Analiza kosztów i korzyści jest standardową metodą oceny projektów, stosowaną przy opracowywaniu studiów 
wykonalności. Sporządzanie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i 
korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. Analiza finansowa wykonywana jest bowiem jedynie z 
perspektywy beneficjenta projektu. Analiza kosztów i korzyści – w zależności od rodzaju projektu – może 
przybrać formę analizy ekonomicznej bądź też analizy efektywności kosztowej. Co do zasady, analizę kosztów 
i korzyści przeprowadza się w drodze przeprowadzenia analizy ekonomicznej, chyba, że zmierzenie korzyści 
projektu w kategoriach pieniężnych nie jest praktycznie możliwe. 

 
Analizę ekonomiczną sporządzono w oparciu o „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 
18 marca 2015”, na dokumencie Komisji Europejskiej „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – 
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014; grudzień 2014r. W niniejszym rozdziale zweryfikowano 
finansowe przepływy, wynikające z realizacji projekt m.in. pod kątem ich społeczno-ekonomicznego wpływu 
na otoczenie. 

 
Dlatego też, zgodnie z zaleceniami zawartymi w przytoczonym powyżej Przewodniku, analizę kosztów i 
korzyści sporządzono następującymi etapami: 
 

Etap 1 – korekta o efekty fiskalne: 
˗ nakładów inwestycyjnych; 
˗ kosztów operacyjnych; 
˗ przychodów operacyjnych; 

 
˗ Etap 2 – korekta o efekty zewnętrzne (koszty i korzyści): 
˗ nakładów inwestycyjnych; 
˗ kosztów operacyjnych; 
˗ przychodów operacyjnych; 

 
˗ Etap 3 – korekta o efekty wynikające z odchyleń cenowych: 
˗ nakładów inwestycyjnych; 
˗ kosztów operacyjnych; 
˗ przychodów operacyjnych; 
 

Analizę ekonomiczną przeprowadzono w cenach stałych. Zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/207, zaleca się 
stosowanie społecznej stopy dyskontowej na poziomie 5%. W wyniku powyższych korekt, końcowym 
rezultatem prac jest oszacowanie ekonomicznego efektu netto przedmiotowego Przedsięwzięcia. 
 
Na potrzeby szacowania korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych sporządzono analizę przewozów 
towarów (popytu) przez odcinek Odry, na którym znajdować się będzie system RIS oraz przewozów 
pasażerskich. 
 

8.7.3 Wyniki analizy ekonomicznej – wskaźniki ekonomiczne (ENPV i ERR oraz B/C) 

 
Mając do dyspozycji niezbędne przepływy pieniężne skorygowane zgodnie z opisywanymi we wcześniejszych 
rozdziałach zaleceniami, a więc: 

Etap 1 – korekta o efekty fiskalne 
Etap 2 – korekta o efekty zewnętrzne: 
Etap 3 – korekta o efekty wynikające z odchyleń cenowych, 

dokonano wyliczeń wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu dla trzech wariantów technicznych.  

 

W tabelach poniżej przedstawiono wielkości wyliczonych wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu dla 
przedstawionych w punkcie 8.1.2 wariantów technicznych. 
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Tabela 8.1.Wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu – Wariant 1 techniczny (rekomendowany)2 

Wskaźnik Wartość 

ERR (w %) 9,16% 

ENPV (w tys. zł) 6437,7  

B/C 1,16  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.2.Wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu – Wariant 2 techniczny 

Wskaźnik Wartość 

ERR (w %) 7,74% 

ENPV (w tys. zł) 4163,4  

B/C 1,09  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8.3.Wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu – Wariant 3 techniczny 

Wskaźnik Wartość 

ERR (w %) 7,74% 

ENPV (w tys. zł) 4161,6  

B/C 1,09  

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z tabel przedstawionych powyżej, wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu dla wszystkich 
wariantów wskazują, że jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Wskaźnik ekonomicznej wartości 
netto (ENPV) jest większy od zera, co oznacza, że zdyskontowane korzyści Projektu są większe niż 
zdyskontowane koszty Projektu, czego potwierdzeniem jest wysokość wskaźnika korzyści/koszty (BCR - 
większy od jedności). Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR) jest większa niż zastosowana do obliczeń 
społeczna stopa dyskontowa (5,0%). Zatem Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania z funduszy 
unijnych ze względu na społeczny charakter inwestycji. 
 
 

                                                           
2 Szczegółową analizę ekonomiczną dla Wariantu 1 przedstawiono w rozdziale 13 
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9. Realizacja projektu 

9.1. Nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe  
 
 
Całkowita wartość inwestycji „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” wynosi 
19 852 000,00 PLN brutto. 
 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest płatnikiem podatku VAT bez prawa do odliczeń – podstawa 
prawna: ordynacja podatkowa, prawo budżetowe oraz ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 
2004r. (Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm., dz. III, art. 15). W związku z tym podatek od towarów i usług 
został umieszczony w kosztach przedsięwzięcia.  
Szczegółowy wykaz kosztów projektu  „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” znajduje 
się w poniżej tabeli: 
 
Tabela 9.1. Wykaz kosztów projektu „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry” 

Lp. Kontrakt koszt brutto 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej siedziby Urzędu 
Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie wraz z decyzją 
lokalizacyjną, środowiskową 
oraz uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. 

400 000,00 400 000,00 0,00   0,00 0,00  0,00  

2 

Rozbudowa systemu RIS 
Odry wraz z budową 
siedziby Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie 

17 413 000,00 0,00 2 425 940,00 2 425 940,00 12 561 120,00 0,00 

3 
Inżynier dla rozbudowy 
systemu RIS Odry i budowy 
siedziby UŻŚ w Szczecinie 

1 050 000,00 95 500,00 286 400,00 286 400,00 286 400,00 95 300,00 

4 Koszty zarządzania 789 000,00 197 100,00 197 300,00 197 300,00 197 300,00   

5 Promocja 200 000,00 25 000,00 46 500,00 46 500,00 82 000,00   

    19 852 000,00 717 600,00 2 956 140,00 2 956 140,00 13 126 820,00 95 300,00 

Źródło: opracowanie własne 
 
W analizie uwzględniono także nakłady odtworzeniowe dla przedsięwzięcia związane z utrzymaniem rezultatów 
projektu w całym okresie jej trwania. Nakłady te zostały ujęte w analizach w momencie całkowitego zużycia 
poszczególnych środków trwałych powstałych w wyniku nakładów początkowych. Nakłady odtworzeniowe 
przyjęte do analiz dotyczą sprzętu i ujęto je w wysokości 100% nakładów początkowych na sprzęt. 
 
W ramach przeprowadzonych prac przewidziano opisane w poniższym harmonogramie składowe etapy 
przygotowania i właściwej realizacji inwestycji przewidzianych projektem takie jak: wykonanie dokumentacji 
projektowej siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wraz z decyzją lokalizacyjną, środowiskową 
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę; rozbudowa systemu RIS Odry wraz z budową siedziby Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie; usługa Inżyniera dla rozbudowy systemu RIS Odry i budowy siedziby UŻŚ w 
Szczecinie; koszty zarządzania oraz promocji i informacji Projektu wraz z uwzględnieniem przeprowadzenia 
niezbędnych procedur przetargowych dla wyboru wykonawców prac i usług objętych projektem.   
W zadaniu „Rozbudowa systemu RIS Odry wraz z budową siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej” 
uwzględniono koszty: modernizacji etapu pilotażowego, serwera wraz z wyposażeniem w nowej siedzibie UŻŚ 
w Szczecinie oraz przeglądów gwarancyjnych. W ramach działań informacyjno i promocyjnych ujęto koszty 
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wykonania tablic informacyjnych i pamiątkową, nalepki i naklejki, organizacji konferencji, artykułów 
prasowych, materiałów promocyjnych, roll-up. 
Koszty projektu przyjęto na podstawie cen robót podobnych realizowanych obecnie na rynku, aktualnych cen 
urządzeń producentów/dostawców oraz w oparciu o koszty poniesione na etapie wdrażania projektu 
pilotażowego RIS. W przypadku budowy nowej siedziby UŻŚ w Szczecinie szacunek kosztów oparto na analizie 
kosztów budowy podobnych budynków w zbliżonej lokalizacji w ostatnich latach w Szczecinie. 
Koszty usług Inżyniera przyjęto w wysokości ok. 6% wartości robót biorąc pod uwagę złożoność projektu, 
rozległy zakres geograficzny oraz różnorodność nadzorowanych robót. Natomiast koszt działań informacyjno - 
promocyjnych przyjęto na podstawie szacunków własnych oraz kosztów podobnych usług na rynku. Koszt 
związany z zarządzaniem przyjęto w oparciu o planowane zatrudnienie pracowników przy realizacji i obsłudze 
projektu. 

9.2. Planowany harmonogram 
 
Poniżej przedstawiono planowany harmonogram ogłaszania procedur przetargowych, podpisywania umów oraz 
zakończenia poszczególnych kontraktów. 
 
Tabela 9.2. Harmonogram realizacji projektu 

Lp. Kontrakt 
Ogłoszenie 
przetargu 

Rozpoczęcie/ 
podpisanie 

umowy 
Zakończenie 

1 

Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
wraz z decyzją lokalizacyjną, środowiskową 
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

16.11.2015 31.01.2016 31.08.2016 

2 
Rozbudowa systemu RIS Odry wraz z budową 
siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie 

01.11.2016 01.02.2017 31.10.2019 

3 
Inżynier dla rozbudowy systemu RIS Odry i 
budowy siedziby UŻŚ w Szczecinie   

01.06.2016 31.08.2016 30.04.2020 

4 Koszty zarządzania   01.01.2017 31.12.2019 

5 Działania informacyjne i promocyjne   31.08.2016 31.12.2019 

Źródło: opracowanie własne 
 
Przetargi na „Rozbudowę systemu RIS Odry wraz z budową siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie” oraz „Inżyniera dla rozbudowy systemu RIS Odry i budowy siedziby UŻŚ w Szczecinie” będą 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymogami ustawy prawa zamówień publicznych 
oraz regulaminem UŻŚ w Szczecinie. 
Działania informacyjne i promocyjne zlecane będą w miarę potrzeb zgodnie z regulaminem UŻŚ w Szczecinie.  
 
Poniżej przedstawiono zadania, które wymagać będą przeprowadzania procedur i uzyskania pozwolenia na 
budowę. 
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Tabela 9.3. Wykaz zadań wymagających pozwolenia na budowę 

Nazwa Czego dotyczy pozwolenie na budowę 

Budynek UŻŚ w 
Szczecinie 

Budynek nowej siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

Strefa Bielinek 1 Wieża antenowo - kamerowa (40 m) wraz z kioskiem aparatury 

Strefa Bielinek 2 Wieża antenowa (20 m) 

Strefa Gozdowice 
Wieża antenowo - kamerowa (25 m) wraz z kioskiem aparatury (lub 
adaptacją pomieszczenia) 

Strefa Kostrzyn 1 Wieża antenowo - kamerowa (20 m) wraz z kioskiem aparatury 

Źródło: opracowanie własne 
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10. Stan po realizacji projektu „Pełne wdro żenie RIS granicznego i 
dolnego odcinka Odry” 

10.1. Opis 

10.1.1 Sytuacja ogólna 

−−−− Po realizacji projektu w pełni funkcjonalny pozostanie segment Systemu zrealizowany w ramach 
projektu pilotażowego na terenie Dolnej Odry oraz zaistnieje nadzór nad żeglugą po Odrze 
granicznej (do ujścia Nysy Łużyckiej).  

−−−− Dotychczasowa serwerownia Systemu zostanie utrzymana i będzie przekształcona w równorzędną 
serwerownię zapasową dla serwerowni nowej, znajdującej się w nowej siedzibie Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie. 

−−−− Wszystkie łącza teletransmisyjne doprowadzone w etapie pilotażowym do obecnej serwerowni 
zostaną w niej utrzymane. Nowo budowane łącza zostaną zakończone albo w obecnej, albo w 
nowej serwerowni. 

−−−− Obie serwerownie zostaną połączone w sposób umożliwiający wspólną pracę oraz umożliwiający 
przekaz danych od punktów terenowych Systemu. 

−−−− Zasadnicze funkcje Centrum RIS będą utrzymane, a samo Centrum zostanie powiększone tak, by 
operatorzy mogli obsłużyć znacznie powiększony obszar działania. W związku z powiększeniem 
Centrum zostanie przeniesione do nowej siedziby UŻŚ w Szczecinie. 

−−−− Zostaną wymienione lub zaktualizowane wszystkie komponenty programowe z etapu 
pilotażowego, jeżeli będzie taka potrzeba wynikająca z konieczności ujednolicenia sterowania lub 
wymiany danych, lub też zmiana programów będzie realizacją postulatów wynikających z 
doświadczeń eksploatacji projektu pilotażowego. 

10.1.2 Obszary obserwacji wizyjnej po pełnym wdrożeniu 

 
Na poniższej mapce oznaczono obszary obserwacji z kamer etapu wdrożenia pilotażowego (żółte znaki w 
różowych konturach). 
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Rysunek 10.1. Obszar obserwacji z kamer etapu wdrożenia pilotażowego 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map OpenStreetMap.org, wersja Global Street Maps (licencja otwarta) 

Obszary spodziewanego nadzoru kamerami powstałymi po rozbudowie systemu przedstawiono w rozdziale 08. 

10.1.3 Punkty na obszarze Dolnej Odry wyposażone w czujniki radarowe 

Po rozszerzeniu RIS na Odrę graniczną w systemie utrzymane zostaną jedynie czujniki radarowe obszaru 
pilotażowego. 
 
Tabela 10.1. Wykaz czujników radarowych obszaru pilotażowego 

Punkt techniczny Rzeka 
Kilometr 

rzeki 

Liczba 
czujników 

radarowych 

Most kolejowy (DG) Odra Zach. 35,59 1 

Odra 3 (Potulicka) Odra Zach. 34,70 1 

Autostrada Zach Odra Zach. 25,40 2 

Most Maszalin Odra Zach. 14,65 2 

(Jaz) Widuchowa Odra 704,10 1 

Most Pionierów Regalica 737,10 1 

Most Gryfitów Regalica 734,50 1 
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Punkt techniczny Rzeka 
Kilometr 

rzeki 

Liczba 
czujników 

radarowych 

Autostrada Wsch Odra Wsch. 727,95 2 

Nabrzeże Ognica Odra 697,00 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 

10.1.4 Punkty na Odrze i w obszarze Dolnej Odry wyposażone w czujniki 
środowiskowe 

 
Tabela 10.2. Wykaz czujników środowiskowych na Odrze i w obszarze Dolnej Odry 

Punkt techniczny Rzeka 
Kilometr 

rzeki 

Liczba 
czujników 

meteo 

Liczba 
czujników 
poziomu 

wody 

Most Długi Odra Zach. 35,95  2 

Most kolejowy (DG) Odra Zach. 35,59  2 

Odra 3 (Potulicka) Odra Zach. 34,70 1  

Most Maszalin Odra Zach. 14,65  2 

(Jaz) Widuchowa Odra 704,10 1  

Port Regalica 737,70 1  

Most Pionierów m. Szczecina Regalica 737,10  1 

Most Gryfitów Regalica 734,50  1 

Gryfino Odra Wsch. 718,18 1 2 

Most Kolej. Parnica Parnica 4,45  2 

Most Portowy Parnica 4,00  2 

Osinów Dolny Odra 662,30 1 2 

Bielinek 2 Odra 674,00 1  

Kostrzyn 2 (most kolejowy) Odra 615,10  2 

Kostrzyn 3 (most drogowy) Odra 614,90 1 2 

Gozdowice Odra 645,30 1  

Słubice 1 (most drogowy) Odra 584,20 1 2 

Słubice 3 (most drogowy na 
autostradach) 

Odra 580,00 1 2 

Eisenhüttestadt Odra 553,30 1  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 
 

10.1.5 Stacje radiokomunikacyjne łączności głosowej (VHF), AIS i DGPS 

W  rozbudowanym systemie będą pracowały następujące stacje radiokomunikacyjne o podwójnej roli (głos + 
AIS): 

−−−− ELEWATOR EWA 

−−−− WIDUCHOWA  

−−−− GOZDOWICE  

−−−− KOSTRZYN 4  

−−−− SŁUBICE 4  
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Stacje będą obsługiwane z Centrum RIS i z podcentrum w Kostrzynie n. Odrą. 
Prognozy zasięgów terytorialnych tych stacji zamieszczono w rozdziale 08. 

10.1.6 Sieć transmisji danych 

W rozbudowanym systemie zostanie w całości utrzymana sieć transmisji danych zbudowana w ramach 
wdrożenia pilotażowego. Sieć ta została opisana w rozdziale 03. 
W nowo budowanym segmencie RIS (do ujścia Nysy Łużyckiej) zostanie utworzona sieć transmisji danych 
opisana w rozdziale 08. Sieć ta będzie dążyła do wykorzystywania rozwiązań redundancyjnych w większym 
stopniu, niż było to możliwe w segmencie pilotażowym. 
Transmisja danych obu części sieci (starej i nowej) służy dostarczeniu sygnałów do zespołu serwerowni RIS – 
serwerowni istniejącej, traktowanej jako zapasowa, i serwerowni nowej. Elementem łączącym dane 
doprowadzone do poszczególnych serwerowni, to jest umożliwiającym ich przetwarzanie w systemie niezależnie 
od lokalizacji punktu zakończenia łączy, jest nowe łącze o dużej przepływności bitowej, jakie planuje się 
utworzyć pomiędzy obiema serwerowniami. 

10.1.7 Wyposażenie Centrum RIS 

Centrum RIS w nowej lokalizacji będzie zasadniczo wyposażone podobnie, jak obecne Centrum powstałe dla 
obszaru Dolnej Odry w etapie pilotażowym. Dotyczy to zarówno wyposażenia sprzętowego (operatorskie stacje 
robocze, konsole łączności, sterowanie kamerami, zobrazowanie wielkoformatowe), zakresu obowiązków 
służbowych pracowników i całego Centrum oraz zestawu programów użytkowych umożliwiających prace 
elementów Centrum i pracę jego operatorów. 
Z racji (w przybliżeniu) podwojenia liczby czujników środowiskowych i kamer w rozbudowanym RIS Odry, 
także wyposażenie, a z nim powierzchnia użytkowa i obsada operatorska Centrum, muszą być odpowiednio 
powiększone.  
Wynika stąd także konieczność zwiększenia możliwości zobrazowania sytuacji – obrazów z kamer oraz map. 
Poza wyposażeniem Centrum w kolejny ekran zobrazowania wielkoformatowego przewiduje się w zakresie 
znacznie większym niż obecnie, umożliwienie obserwacji obrazów z kamer i sterowania kamerami na konsolach 
operatorskich pracowników Centrum. 

10.1.8 Zestaw programów użytkowych w Centrum RIS 

Zakłada się doprowadzenie do pełnej zgodności programów obsługi nowych i dotychczasowych elementów RIS 
w Centrum i w terenie. 
Nowe wersje lub wydania programów będą przy tym spełniały dodatkowe wymagania opisane w rozdziale 03, 
wynikające z doświadczeń zebranych w etapie wdrożenia pilotażowego. 
 

10.2. Trwało ść technologiczna 

10.2.1 Rozwiązania techniczne 

W przedsięwzięciu rozbudowy RIS Odry do ujścia Nysy Łużyckiej będzie zastosowanych szereg elementów 
sprzętowych o ograniczonym czasie użytkowania. Poniżej przedstawiono ograniczenia czasowe wynikające z 
deklaracji producenta (między innymi MTBF, jeżeli nie podaje się innego parametru związanego z czasem) lub z 
doświadczeń praktycznych wielu użytkowników. Ocena na podstawie doświadczeń jest dopuszczalna, gdyż w 
RIS nie zastosowano ani nie zastosuje się żadnego komponentu niestosowanego powszechnie w technice, to jest 
komponentu zaprojektowanego i wykonanego wyłącznie na potrzeby RIS Odry (lub poprzednio: Dolnej Odry). 
Nie jest też przewidywana żadna zmiana roli Centrum, która wobec niżej opisanych komponentów mogłaby 
spowodować konieczność ich likwidacji. 

1. kamery: producenci nie deklarują „czasu życia” kamer klasy profesjonalnej, jednakże wynosi on w 
praktyce co najmniej kilka lat. Już obecnie dostępne kamery generują obraz o rozdzielczości 
wystarczającej do obserwacji, niewymagającej żądania jej powiększenia (polepszenia rozróżnialności 
szczegółów).  

2. obiektywy: są to najbardziej trwałe elementy obserwacji kamerowej, ponieważ nie podlegają zużyciu 
fizycznemu (nawet gdy zmienia się w nich zdalnie długość ogniskowej), nie podlegają także „starzeniu 
moralnemu”, gdyż występujące rodzaje mocowań do kamer są rozwiązaniem stabilnym przez dziesiątki 
lat. Obiektywy w obudowie odpowiedniej klasy nie ulegają też zarysowaniu powierzchni, która zresztą 
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(zgodnie z fizyczną zasadą działania złożonego układu optycznego) nie dyskwalifikowałyby obiektu z 
dalszego używania. 

3. czujniki środowiskowe: deklarowany i potwierdzony praktycznie czas wykorzystywania czujników 
klasy stosowanej w RIS wynosi co najmniej 5 lat 

4. radiostacje: radiostacje w pasmie VHF składają się z elementów o ograniczonym czasie pracy 
(urządzenia radiowe i teleinformatyczne) i o praktycznie nieograniczonym czasie pracy (elementy 
torów antenowych). Urządzenia o ograniczonym czasie pracy w praktyce funkcjonują u wielu 
użytkowników przez kilkanaście lat, a ich wymiana jest ostatecznie zwykle spowodowana innymi 
czynnikami niż trwałe uszkodzenia. 

5. wieże i inne wsporniki dla kamer i anten: konstrukcje takie są produkowane lub budowane w sposób 
zapewniający istnienie mierzone dziesiątkami lat (pod warunkiem właściwej konserwacji). 

6. urządzenia linii radiowych: są to elementy o trwałości nie mniejszej, niż czas pozwolenia radiowego 
definiującego prawo do wykorzystania częstotliwości, na których pracują. Minimalny czas eksploatacji 
takich urządzeń przekracza 10 lat, tyle też co najmniej wynosi czas obowiązywania decyzji 
administracyjnych Regulatora telekomunikacyjnego (zwykle jest przedłużany). 

 

10.2.2 Programy 

Programy są elementem niepodlegającym zużyciu technicznemu. Może nastąpić potrzeba ich zmiany lub 
aktualizacji, nigdy jednak nie jest to limit istnienia systemu komputerowego, na którym są zainstalowane. 
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10.3. Matryca logiczna projektu 

Tabela 10.3. Matryca logiczna projektu 
 Logika interwencji Wskaźniki realizacji  Źródła informacji 

o wskaźniku 
Założenia 

Nazwa (skrócona) Jedn Wart. 
Cel nadrzędny 
(programowy, ogólny) 

Zwiększenie dostępności 
transportu wodnego na rzece 
Odrze 

� wzrost wielkości 
przewozów, 

� wydłużenie 
odległości, na jaką 
przewożone będą 
towary 

 

% 
 

2 

Dane GUS, 
Dane Urzędu 
Żeglugi 

Śródlądowej w 
Szczecinie 

- Realizacja projektów 
komplementarnych z zakresu 
poprawy parametrów 
technicznych rzeki Odry 
- Dobra koniunktura na rynku 
transportowym 

Cel bezpośredni projektu 
(główny) 

Poprawa sposobu organizacji i 
zarządzania systemem transportu 
wodnego śródlądowego na 
granicznym i dolnym odcinku 
rzeki Odry w zakresie:  
� warunków i  bezpieczeństwa 
żeglugi, 

� warunków obsługi statków 
� powiązań multimodalnych, 
� oddziaływania projektu na 

obszary Natura 2000. 
 

� Zmniejszenie 
liczby kolizji 

� Skrócenie czasu 
podróży 

� Zwiększenie liczby 
użytkowników 
RIS, w tym 
operatorów 
logistycznych, 

� Spadek 
zanieczyszczenia 
wód spowodowany 
kolizjami na szlaku 
wodnym 

% 
 
 
 

80 
 

10 
 
 

50 
 
 
 
 

50 

Dane Urzędu 
Żeglugi 

Śródlądowej w 
Szczecinie, 

Dane Regionalnego 
Zarządu Gospodarki 

Wodnej w 
Szczecinie 

Dane 
Wojewódzkiego 

Inspektoratu 
Ochrony 
Środowiska 

Pełne wykorzystanie 
możliwości oferowanych przez 
system RIS przez wszystkich 
beneficjentów projektu.  

Rezultaty Udostępnienie zintegrowanych, 
jednolitych i dostępnych dla 
wszystkich użytkowników 
informacji  żeglugowych w 
postaci sytemu RIS na 
granicznym i dolnym odcinku 
Odry 
 
 

� Stworzenie 
systemu usług 
informacji rzecznej 
RIS na granicznym 
i dolnym odcinku 
Odry 

szt. 1 

Dane Urzędu 
Żeglugi 

Śródlądowej w 
Szczecinie, 

 

Brak zagrożeń. Przewidziana 
technologia i urządzenia 
prezentują sprawdzone w 
ramach projektu pilotażowego  
rozwiązania. 
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Produkty Rozbudowa centrum RIS w 
ramach budowy Urzędu  Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie 
Rozbudowa infrastruktury 
technicznej systemu RIS na 
odcinku  granicznym i dolnym 
Odry 

� Budowa centrum 
obsługi RIS wraz z 
siedzibą Urzędu 
Żeglugi 
Śródlądowej w 
Szczecinie 

� Infrastruktura 
informatyczna RIS  

� Infrastruktura 
techniczna RIS 

szt. 
 
 
 
 

kpl. 
kpl. 

1 
 
 
 
 
1 
1 

Protokół zdawczo-
odbiorczy 

Na poziomie produktu brak jest 
zewnętrznych zagrożeń, na 
rynku nie brakuje bowiem 
dostawców i wykonawców 
tego typu usług i urządzeń. 
Co najwyżej mogą wystąpić 
nieznaczne opóźnienia na 
etapie przetargu lub w wyniku 
wyboru nierzetelnego 
wykonawcy. Zabezpieczeniem 
przed tego typu opóźnieniami 
będzie starannie przygotowana 
dokumentacja przetargowa w 
tym umowa z wykonawcą, 
przewidująca niezbędne 
zabezpieczenia i gwarancje 
oraz sankcje i kary za 
ewentualne opóźnienia  

Działania Budowa centrum RIS  
 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktur technicznej i 
informatycznej systemu RIS na 
odcinku  granicznym i dolnym 
Odry 
 
Nadzór nad realizacją inwestycji 
 
Promocja projektu 

Koszt całkowity 
realizacji inwestycji: 
19 852 000,00 PLN 

   Założenia wstępne: 
- otrzymanie dofinansowania z 
POIiŚ oraz z budżetu państwa, 
- nie istnieją żadne przeszkody 
prawne mogące przeszkodzić 
w rozpoczęciu realizacji 
projektu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie 
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11. Wykonalno ść finansowo-ekonomiczna 

11.1. Status prawny Urz ędu Żeglugi Śródl ądowej w Szczecinie 1 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej 
działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 857, z późn. zm.). Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół 
ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jako 
terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania 
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz.831). Organizację i zakres działania 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie określa statut organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 
32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania 
statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Dz. Urz. MT i GM z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 26). 

Obsługę finansowo–księgową Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wykonuje główny księgowy urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw transportu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 

11.2.  Sytuacja finansowa jednostki Urz ędu Żeglugi Śródl ądowej w Szczecinie 
 
Podmiotem realizującym inwestycję jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz podległa mu jednostka 
wyznaczona do wdrażania RIS na terytorium Polski tj. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, który to będzie 
także właścicielem i eksploatatorem infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji Przedsięwzięcia. 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie jest płatnikiem podatku VAT, w związku z tym podatek od 
towarów i usług został umieszczony w kosztach przedsięwzięcia. 
Na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z 
późniejszymi zmianami), Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie działa, jako jednostka budżetowa. 
Państwowa jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne z budżetu, a dochody 
wygenerowane przez siebie odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.  
Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2011r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 168 poz. 1003) zapisano w budżecie państwa maksymalny 
limit wydatków budżetu państwa na utrzymanie systemu RIS dolnej Odry na lata 2014-2020. Poniższa tabela 
prezentuje maksymalne limity wydatków budżetu państwa w poszczególnych latach. 

 

Tabela 11.1. Maksymalne limity wydatków na utrzymanie systemu RIS z budżetu państwa (w tys. PLN). 

2011-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 
29 510 1 600 1 640 1 681 1 723 1 764 1 807 1 850 41 575 

Źródło: ustawa z dnia 10 czerwca 2011r. o zmienia ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej 
 
Analiza uwzględnia wartość pieniądza w czasie i zastosowano 6%2 stopy dyskontowej dla analizy finansowej i 
5% dla analizy ekonomicznej3. Analiza została sporządzona w cenach stałych. 
Po dokonaniu analizy finansowej, sporządzono analizę wrażliwości krytycznych zmiennych projektu, którą 
przedstawiono w rozdziale 14 pt. Analiza wrażliwości i ryzyka. 

                                                           
1 Na podstawie informacji zawartych na witrynie internetowej: 
http://szczecin.uzs.gov.pl/wghyu_status_prawny_urzedu_zeglugi_srodladowej_w_szczecinie.htm 
2 Obecnie nie zostały opracowane jeszcze wytyczne sektorowe dla inwestycji objętych współfinansowaniem w okresie 2014-
2020. 
3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru 
sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 
wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji 
zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy 
kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu 
do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 



Studium Wykonalności 
Rozdział 11 

Wykonalność finansowo-ekonomiczna 

 

238 
 

11.2.1. Budżet UŻŚ w Szczecinie – wykonanie roku 2014. 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organy administracji państwowej w zakresie gospodarki 
finansowej podlegają m.in. przepisom dotyczącym finansów publicznych. Organem nadrzędnym dla podmiotu 
(UŻŚ w Szczecinie) zarówno zakresie ustalania limitów wydatków budżetowych, jak i sprawozdawczości z 
wykonania budżetu, jest Minister Infrastruktury i Rozwoju (podstawa prawna: ustawa o żegludze śródlądowej z 
dnia 21 grudnia 2000 r. rozd.2, art. 6.1.1 Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późniejszymi zmianami). 
 

Tabela 11.2. Wydatki UŻŚ w Szczecinie w roku 2014 (w tys. PLN). 

paragraf 2014 - wykonanie 

  UŻŚ w 
Szczecinie RIS Razem 

3020 21,1 0,0 21,1 

4010 113,2 0,0 113,2 

4020 347,1 160,4 507,5 
4040 35,2 8,1 43,2 
4110 76,7 33,6 110,3 
4120 8,9 4,7 13,6 
4110 18,5 0,0 18,5 
4120 2,6 0,0 2,6 
4170 157,2 74,4 231,6 
4210 102,2 10,6 112,8 
4260 5,3 55,7 60,9 
4270 5,8 1,6 7,3 
4280 0,6 0,0 0,6 
4300 84,7 122,0 206,6 
4350 4,3 13,6 17,9 
4360 5,2 0,7 5,9 
4370 1,9 3,3 5,2 
4380 0,5 0,0 0,5 
4390 71,0 0,0 71,0 
4400 26,6 143,4 170,0 
4410 11,2 0,0 11,2 
4420 16,5 0,0 16,5 
4430 21,2 66,5 87,7 
4440 21,6 0,0 21,6 
4480 0,6 0,0 0,6 
4550 5,3 1,8 7,0 
4700 0,0 0,0 0,0 
6060 0,0 0,0 0,0 

RAZEM 1 164,9 700,2 1 865,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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11.2.1.1. Koszty funkcjonowania UŻŚ w Szczecinie (z wyłączeniem RIS) 

 
Na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie pochodzących z wykonania budżetu na rok 2014, poniżej 
przedstawiono w sposób graficzny strukturę tych wydatków. Wydatki te pogrupowano wg obszarów 
tematycznych do następujących kategorii: 
 
Tabela 11.3. Zestawienie numerów paragrafów budżetowych oraz wartości wydatków do grup tematycznych – dane 

za rok 2014 

Obszary tematyczne Paragrafy Wartości 
[tys. PLN]  

wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osób 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 3020 602,2 

wydatki związane z zakupem usług obcych 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4380 108,2 

wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 4210 102,2 

wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi 
wraz z pochodnymi  

4170, 4110, 4120  178,3 

inne wydatki 
4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 
4550, 4700, 6060 

174,0 

Razem: 1 164,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie  
 
 
Wykres 11.1. -  Struktura wydatków w roku 2014 

52%

9%

9%

15%

15%

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

wydatki osobowe związane zatrudnieniem osób

wydatki związane z zakupem usług obcych

zakup materiałów i wyposażenia

wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi 

inne wydatki
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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11.2.1.2. Koszty funkcjonowania systemu RIS 

 
Na podstawie danych UŻŚ w Szczecinie pochodzących z wykonania budżetu na rok 2014, poniżej 
przedstawiono w sposób graficzny strukturę tych wydatków. Wydatki te pogrupowano wg obszarów 
tematycznych do następujących kategorii: 
 
Tabela 11.4. Zestawienie numerów paragrafów budżetowych oraz wartości wydatków do grup tematycznych – dane 

za rok 2014 

Obszary tematyczne Paragrafy Wartości 
[tys. PLN]  

wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osób 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 3020 206,8 

wydatki związane z zakupem usług obcych 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4380 196,7 

wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 4210 10,6 

wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi 
wraz z pochodnymi  

4170, 4110, 4120  74,4 

inne wydatki 
4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 
4550, 4700, 6060 

211,7 

Razem: 700,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
 
 
 
Wykres 11.2. -  Struktura wydatków w roku 2014 

30%

28%1%

11%

30%

Centrum RIS

wydatki osobowe związane zatrudnieniem osób

wydatki związane z zakupem usług obcych

zakup materiałów i wyposażenia

wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi 

inne wydatki
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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11.3. Koszty wdro żenia systemu RIS 

11.3.1. Wydatki związane z oddaniem do eksploatacji nowych obiektów. 

 
Podstawowe parametry fizyczne budynku: 
 
Budynek nowej siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie projektowany jest jako budynek 
wolnostojący, 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o zwartej bryle. 
 
Dane liczbowe o budynku: 
Powierzchnia zabudowy w m2 352,18  
Powierzchnia użytkowa w m2 1 192,25 
Kubatura w m3  4 506,70 
Ilość kondygnacji nadziemnych  4 
Ilość kondygnacji podziemnych  0 
 
W związku z oddaniem do użytkowania nowego budynku biurowego, poniżej przedstawiono szacunki rocznych 
kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku. Obecnie UŻŚ w Szczecinie ponosi wydatki z tytułu najmu 
powierzchni biurowych, które to wydatki przestaną być ponoszone w momencie oddania nowego biurowca do 
użytku. 
 
W analizie przyjęto, że powierzchnia zajmowana przez RIS stanowić będzie 70% powierzchni całkowitej 
budynku i tym kluczem zostały przypisane poszczególne koszty, za wyjątkiem opłat za wodę i ścieki, które 
zostały podzielone wg liczby pracowników w siedzibie w podziale na specjalistów RIS i pracowników UŻŚ w 
Szczecinie.  
 

11.3.1.1. Zakup mediów, usługi obce, podatki 

 
Na podstawie norm i wskaźników stosowanych przy szacowaniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz inne 
media dla nowopowstałych budynków, poniżej przedstawiono kalkulację wartości rocznych kosztów dla 
budynku objętego projektem.  
 
 
Tabela 11.5. Szacunki zakupu mediów dla nowego budynku biurowego (w PLN) – szacunki na rok 2020. 

1. Media 2015 
[PLN] 

2020 
RAZEM UŻŚ w Szczecinie RIS 

1.1. Ogrzewanie i C.W.U.*     

moc grzewcza **  100   
zużycie ciepła w GJ  691 
cena GJ 43,59 48,69 
opłata stała za moc 6 814,54 7 611,85 
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe PLN/MW/m-c 4 922,83 5 498,80 
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe PLN/GJ 21,77 24,32 
CWU (ciepła woda użytkowa) 538,99 602,05 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  66 800,00 20 040,00 46 760,00 
1.2. energia elektryczna - oświetlenie + komputery   

zużycie jednostkowa na m2  23   
powierzchnia użytkowa [m2]  1 192 357,68 834,58 
koszt 1 kWh 0,54 0,60   
ilość kWh (energia elektryczna - oświetlenie + komputery)  54 844 
ilość kWh (klimatyzacja)  30 999 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  51 500,00 15 450,00 36 050,00 
1.3. woda + ścieki     

liczba użytkowników  31 13 18 
jednostkowe zużycie wody [m3/osobę/rok]  15 15 15 
cena woda + ścieki  [PLN] 11,09 12,39 12,39 12,39 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  5 700 2 400 3 300 
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1. Media 2015 
[PLN] 

2020 
RAZEM UŻŚ w Szczecinie RIS 

1.4. wywóz śmieci     

ilość pojemników / m-c  4   
pojemność pojemnika [m3]  1,1 
koszt wywozu pojemnika [PLN] – odbiór 1 raz w tygodniu 79,24 88,51 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  17 000 5 100,00 11 900,00 
Źródło: Opracowanie własne  
 

Wyjaśnienia do tabeli 11.5. 
* Koszty ogrzewania zostały oszacowane jako suma opłat (a+b+c) za:  
a) moc grzewczą (moc x opłata stała za moc x stała stawka za usługi przesyłowe PLN/MW/m-c x12 m-cy) 
b) zużycie ciepła (zużycie ciepła x cena za GJ x stała stawka opłaty za usługi przesyłowe PLN/GJ) 
c) ciepłą wodę użytkową 
 
**  Moc grzewcza została oszacowana z zastosowaniem następującego wzoru:  

Q = V x q [W], 

Gdzie: 
Q – orientacyjne zapotrzebowanie na moc cieplną w [W], 
V – kubatura budynku (do kubatury budynku wlicza się wszystkie wewnętrzne przegrody pionowe i poziome), 
q – współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną budynku w odniesieniu do 1 m3 kubatury ogrzewanej. 
 
W zależności od stopnia izolacyjności przegród zewnętrznych współczynnik wynosi od 15 do 30 W/ m3. Rzeczywista moc i sprawność kotłów 
na paliwa stałe (węgiel, drewno) pracujących w domowych instalacjach c.o. zależy od wartości opałowej paliwa, stopnia zanieczyszczenia 
kotła, zmiennego obciążenia cieplnego, dodatkowych strat itp. Powyższe przyczyny mogą mieć wpływ na różnice w sprawności i uzyskiwanej 
mocy pomiędzy deklarowanymi parametrami przez producenta a uzyskiwanymi w rzeczywistości. Kotły na paliwa stałe dobieramy więc z 10-
15% zapasem na uwzględnienie tych różnic. 



Studium Wykonalności 
Rozdział 11 

Wykonalność finansowo-ekonomiczna 

 

243 
 

 
Tabela 11.6. Szacunki zakupu usług obcych dla nowego budynku biurowego (w PLN) – szacunki na rok 2020. 

2. Zakup usług obcych 
2015 2020 

Opis  
RAZEM UŻŚ w Szczecinie RIS 

2.1 Utrzymanie czystości oraz przyległych terenów 
zielonych 

[PLN] [PLN] 
  

 

stawka jednostkowa [PLN/m2/m-c] 7,13 7,96 7,96 7,96 Zakres usługi sprzątania powierzchni biurowych obejmuje m.in.: 
sprzątanie powierzchni wewnętrznych nieruchomości, utrzymania 
terenów zielonych, odśnieżanie terenu. 
Ceny średnie dla usług na rynku lokalnym (m. Szczecin). 

powierzchnia całkowita  1 192 357,68 834,58 

koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  113 900,00 34 170,00 79 730,00 

2.2. Ochrona + portiernia [PLN] [PLN]    
stawka PLN/m2/m-c 7,00 7,82 7,82 7,82 Zakresu usług obejmuje m.in.: ochronę całodobową budynku 

biurowego, obsługę portierni. 
Ceny średnie dla usług na rynku lokalnym (m. Szczecin). 

powierzchnia całkowita  1 192 357,68 834,58 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  111 900,00 33 570,00 78 330,00 
2.3. Remonty i konserwacje bieżące [PLN] [PLN]    
remonty  0   Roczne koszty obejmują m.in.: koszty przeglądów dźwigów 

osobowych, koszty przeglądu systemu klimatyzacji, koszty usług 
serwisowych systemu monitoringu (w tym: system dostępu, monitoring 
itp.) 

konserwacje, utrzymanie, przeglądy, serwis  39 900,00 

koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  39 900,00 11 970,00 27 930,00 

2.4. Ubezpieczenie [PLN] [PLN]    
2.4.1 Ubezpieczenie budynku  

 
  

Koszty ubezpieczenia budynku przyjęto ryczałtowo dla ubezpieczenie 
od ryzyka zdarzeń losowych (stawka za m2), a dla ubezpieczenia z 
tytułu dewastacji i aktów wandalizmu szacowany koszt wg wartości 
odtworzeniowej. 
Dla opcji kradzież z włamaniem jako 0,9% wartości infrastruktury 
objętej ubezpieczeniem (wg wartości odtworzeniowej). 

ubezpieczenie ogień + OC [PLN/m2] 0,52 0,58 0,58 0,58 
ubezpieczenie dewastacja PLN/rok  1 000,00 300,00 700,00 
powierzchnia całkowita [m2]  1 192 357,68 834,58 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  9 300,00 2 790,00 6 510,00 
2.4.2. Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia    
urządzenia RIS i wyposażenie budynku  35 004,00 10 500,00 24 500,00 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  44 300,00 13 290,00 31 010,00 
Źródło: Opracowanie własne  
 
Tabela 11.7. Szacunki  podatków i opłat dla nowego budynku biurowego (w PLN) – szacunki na rok 2020. 

3. Podatki 
2015 

[PLN] 
2020 

Opis  
RAZEM UŻŚ w Szczecinie RIS 

3.1. Podatek od nieruchomości     
 

 
powierzchnia budynku dla RIS [m2]  1 192 357,68 834,58 Koszty podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem stawek 

uchwalonych Uchwałą nr XXXV/1067/13 Rady Miasta Szczecin z dn. 
20 listopada 2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Z 
uwagi na charakter opłat, stawek nie indeksowano w kolejnych latach o 
wskaźnik inflacji.  

stawka podatku od budynków [zł/m2] 7,73 7,73 7,73 7,73 
powierzchnia działki [m2]  1 865 559,50 1 305,50 
stawka podatku od gruntów [zł/m2] 0,46 0,46 0,46 0,46 
koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  10 100,00 3 030,00 7 070,00 

3.1. Opłata za trwały zarząd       

stawka [zł/rok] 852,00 852,00  
 

Z uwagi na charakter opłat, stawek nie indeksowano w kolejnych 
latach o wskaźnik inflacji. Oszacowano na podstawie danych 
dotyczących budynku o zbliżonych parametrach. koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  900,00 270,00 630,00 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 11.8. Szacunki  wydatków na wyposażenie nowego budynku biurowego (w PLN brutto) – szacunki na rok 2020. 

4. Wyposażenie 
2015 

[PLN] 
2020 [PLN] 

Opis  
RAZEM 

UŻŚ w 
Szczecinie 

RIS 

meble i sprzęt AGD (w tym: meble biurowe, kuchenne, 
sejfy) 

 213 158,53 63 947,56 149 210,97 
W analizie przyjęto koszt wyposażenia nowego budynku w cenach 
brutto tylko w roku 2020. 

sprzęt komputerowy (w tym: komputery, drukarki, rzutnik, 
ekran) 

 192 741,47 57 822,44 134 919,03 

koszt roczny – PLN (w zaokrągleniu do 100 PLN)  405 900,00 121 770,00 284 130,00 
 
 
Jeżeli nie podano inaczej, w analizie finansowej oszacowane powyżej koszty zostały zwiększone co roku o wskaźnik inflacji. 
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11.3.1.2. Wydatki osobowe 

 
Wraz z rozwojem systemu RIS oraz zwiększeniem zakresu obszaru poddanego monitorowaniu, koniecznym 
będzie zwiększenie obsługi systemu, tj. zwiększenie liczby osób zatrudnionych.  
 
Obecnie zatrudnionych jest w RIS 10 osób w pełnym wymiarze etatu. Po zakończeniu realizacji kolejnego etapu 
rozwoju systemu RIS zatrudnienie wzrośnie do 18 etatów. Będzie to głównie spowodowane zwiększeniem 
zatrudnienia w zakresie stanowiska: Operator RIS (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2011r. o zmianie ustawy 
o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej)  
 
Szacunki kosztów związane ze zwiększeniem zatrudnienia oparto o dane z zakresu: 
- liczby nowych etatów (8 etatów); 
- wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto (wg prognoz UŻŚ w Szczecinie – zależne od stanowiska) 
 
Pochodne wynagrodzeń szacowano według stawek obowiązujących w 2015 roku. 
 
Tabela 11.9. Szacunki wzrostu kosztów osobowych - 8 etatów (w PLN) – szacunek na rok 2020. 

paragraf 
nazwa paragrafu Pracownicy 

RIS  
[PLN] 

4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 600 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 221 

4110 Składki ZUS 71 381 

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 864 

4440 Odpisy na ZFŚS 8 752 

RAZEM  526 818 
Źródło: Opracowanie własne  
 
Tabela 11.10. Szacunki wzrostu pozostałych kosztów związanych z utworzeniem 8 etatów – szacunek na rok 2020. 

paragraf nazwa paragrafu 
Pracownicy 

RIS  
[PLN] 

Opis 

4210 

Pozostałe środki trwałe: zakup 
wyposażenia biurowego, 
gospodarczego, 
specjalistycznego 

32 000 Przyjęto uśrednioną kwotę wydatków 4 000,00 zł na 
pracownika na rok 

4360 Opłaty za telefony komórkowe 4 800 Przyjęto uśrednioną kwotę miesięcznego abonamentu w 
wysokości 50,00 zł na pracownika na miesiąc 

4410 Podróże krajowe 4 000 Przyjęto koszt 1 krajowej podróży służbowej w wysokości 
500,00 zł przy założeniu wyjazdu 8 pracowników na rok 

4420 Podróże zagraniczne 10 000 
Przyjęto koszt 1 zagranicznej podróży służbowej w 
wysokości 2 500,00 zł przy założeniu wyjazdu 4 
pracowników na rok 

4280 Usługi zdrowotne 1 500 Przyjęto koszt badań lekarskich w wysokości 250,00 zł na 
pracownika na 1,5 roku 

4550 
Szkolenie członków korpusu 
służby cywilnej 

16 000 Przyjęto koszt szkolenia w wysokości 2 000,00 zł na 
pracownika na rok 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

19 600 

Przyjęto koszty: 
• umundurowanie – 2 000,00 zł na pracownika na 2 lata 
• kombinezony -  2 000,00 zł na pracownika na 2 lata  
• dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 

350,00 zł na pracownika na rok 
• zapewnienie wody – 100,00 zł na pracownika na rok 

RAZEM  87 900  
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11.3.1.3. Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń systemu RIS 
poza siedzibą UŻŚ w Szczecinie 

 
W związku z rozwojem systemu RIS, w ramach realizowanego projektu zostaną zainstalowane urządzenia w 
kolejnych punktach. W celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, UŻŚ w Szczecinie 
będzie ponosił wydatki, których wartość roczną oszacowano na poziomie 693 tyś. PLN w pierwszym roku 
eksploatacji. 
 
Oszacowano, iż wydatki związane wyłącznie z eksploatacją urządzeń z poszczególnych tytułów będą 
kształtowały się na poniżej prezentowanym poziomie (Koszty związane z zakupem mediów oraz innych usług 
obcych wynikających z eksploatacji budynku biurowego przedstawiono w tabelach 11.5 - 11.8). 
 
Tabela 11.11. Szacunek wydatków na utrzymanie nowych urządzeń (w tys. PLN) – szacunek na rok 2020. 

Typ wydatku 
Wartość roczna  

[tys. PLN] 
dzierżawa 415,0 
konserwacja 14,0 
transfer danych 208,1 
energia 5,5 
Ubezpieczenie (wg wartości odtworzeniowej) 50,4 

koszt roczny - PLN 693,0 
Źródło: Opracowanie własne  

11.3.1.4. Zbiorcze zestawienie wydatków związane z realizacją projektu (Budynek 
oraz system RIS). 

 
W poniższej tabeli zebrane zostały wszystkie prognozowane zmiany w wydatkach wynikające z realizacji 
przedsięwzięcia (Tabela 11.12). 
 
Ponadto w analizie finansowej uwzględniono zmiany wydatków wynikające ze zmiany siedziby UŻŚ w 
Szczecinie oraz rozpoczęcie eksploatacji nowego budynku. W związku z powyższym wraz z zakończeniem 
budowy nowego budynku (siedziby UŻŚ w Szczecinie), część wydatków związana przede wszystkim z 
użytkowaniem obecnego budynku nie będzie już obciążała budżetu UŻŚ w Szczecinie.  
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Tabela 11.12. Zbiorcze zestawienie wydatków wynikające z realizacji projektu (w tys. PLN) – szacunki na rok 2020. 

paragraf 
Budynek UŹŚ, w tym: Pracownicy Urządzenia RAZEM RAZEM 
UŻŚ w 

Szczecinie 
RIS RIS RIS UŻŚ w Szczecinie 

bez RIS 
RIS 

[w tys. PLN] 
3020 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 19,6 
4010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4020 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 402,6 
4040 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 34,2 
4110 0,0 0,0 71,4 0,0 0,0 71,4 
4120 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 
4170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4210 121,8 284,1 32,0 0,0 121,8 316,1 
4260 37,9 86,1 0,0 5,5 37,9 91,6 
4270 12,0 27,9 0,0 0,0 12,0 27,9 
4280 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 
4300 72,8 170,0 0,0 14,0 72,8 184,0 
4350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4360 0,0 0,0 4,8 208,1 0,0 212,9 
4370 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4380 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4390 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4400 0,0 0,0 0,0 415,0 0,0 415,0 
4410 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 
4420 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
4430 13,3 31,0 0,0 41,0 13,3 72,0 
4440 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 8,8 
4480 3,3 7,7 0,0 0,0 3,3 7,7 
4550 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0 
4700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RAZEM  261,1 606,8 614,7 683,6 261,1 1 905,1 
 osobowe 0,0 0,0 526,8 0,0 0,0 526,8 
pozaosobowe 261,1 606,8 87,9 683,6 261,1 1 378,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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11.3.2. Prognoza wydatków na lata 2015-2040. 

 
Na podstawie przedstawionych powyżej informacji i danych, bazujących na zestawieniach prezentujących wielkość wydatków dla roku 2014 (wykonanie budżetu) oraz mając na 
uwadze wpływ realizacji projektu na wielkość wydatków ponoszonych przez jednostkę (UŻŚ w Szczecinie), poniżej zestawiono prognozę rocznych wydatków. Poniższe tabele 
prezentują rozłącznie wydatki ponoszone przez UŻŚ w Szczecinie: w zakresie funkcjonowania RIS oraz pozostałe wydatki UŻŚ w Szczecinie bez RIS.  
 
Tabela 11.13. Zbiorcze zestawienie wydatków na utrzymanie systemu RIS (do 2019 r.) oraz wynikające z realizacji projektu – wyłącznie system RIS (w tys. PLN). 

Lp
. 

Wyszczególnienie Paragrafy 
2014  

(wykona
nie) 

2015 
(plan) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 
wydatki osobowe 
związane z 
zatrudnieniem osób 

4010, 4020, 4040, 
4110, 4120, 3020 

206,8 516,0 527,9 539,0 552,4 565,7 1 142,9 1 170,4 1 198,5 1 226,0 1 254,2 1 283,1 1 312,6 1 342,8 

2 
wydatki związane z 
zakupem usług obcych 

4260, 4270, 4280, 
4300, 4360, 4380 

196,7 441,0 497,9 515,0 525,8 539,1 1 012,9 1 037,3 1 062,2 1 086,6 1 111,6 1 137,1 1 163,3 1 190,0 

3 
wydatki związane z 
zakupem materiałów i 
wyposażenia 

4210 10,6 110,0 112,5 114,9 117,8 120,6 439,6 450,2 461,0 471,6 482,4 493,5 504,9 516,5 

4 

wydatki związane z 
wynagrodzeniami 
bezosobowymi wraz z 
pochodnymi  

4170, 4110, 4120 74,4 90,5 92,6 94,5 96,9 99,2 191,6 196,2 200,9 205,5 210,2 215,1 220,0 225,1 

5 inne wydatki 

4390, 4400, 4410, 
4420, 4430, 4440, 
4480, 4550, 4700, 

6060 

211,7 440,0 450,1 459,6 471,1 482,4 1 027,4 1 067,3 1 108,8 1 150,7 1 194,3 1 239,4 1 286,2 1 334,8 

6 RAZEM  700,2 1 597,5 1 681,0 1 723,0 1 764,0 1 807,0 3 814,5 3 921,3 4 031,2 4 140,4 4 252,7 4 368,2 4 487,0 4 609,2 

 
Limit ustawowy 
wydatków na RIS 

 1 600 1 640 1 681 1 723 1 764 1 807 1 850               

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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Lp

. 

Wyszczególnienie Paragrafy 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 
wydatki osobowe 
związane z 
zatrudnieniem osób 

4010, 4020, 4040, 
4110, 4120, 3020 

1 372,3 1 402,5 1 433,4 1 464,9 1 497,1 1 528,6 1 560,7 1 593,4 1 626,9 1 661,1 1 694,3 1 728,2 

2 
wydatki związane z 
zakupem usług obcych 

4260, 4270, 4280, 
4300, 4360, 4380 

1 216,2 1 243,0 1 270,3 1 298,3 1 326,8 1 354,7 1 383,2 1 412,2 1 441,9 1 472,1 1 501,6 1 531,6 

3 
wydatki związane z 
zakupem materiałów i 
wyposażenia 

4210 527,8 539,5 551,3 563,4 575,8 587,9 600,3 612,9 625,8 638,9 651,7 664,7 

4 

wydatki związane z 
wynagrodzeniami 
bezosobowymi wraz z 
pochodnymi  

4170, 4110, 4120 230,0 235,1 240,2 245,5 250,9 256,2 261,6 267,1 272,7 278,4 284,0 289,7 

5 inne wydatki 

4390, 4400, 4410, 
4420, 4430, 4440, 
4480, 4550, 4700, 

6060 

1 383,9 1 434,8 1 487,5 1 542,2 1 598,8 1 655,9 1 715,1 1 776,3 1 839,7 1 905,3 1 971,4 2 039,7 

6 RAZEM  4 730,3 4 854,8 4 982,8 5 114,3 5 249,6 5 383,3 5 520,7 5 661,9 5 806,9 5 955,8 6 102,9 6 253,9 

 
Limit ustawowy 
wydatków na RIS              

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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Tabela 11.14. Zbiorcze zestawienie wydatków na utrzymanie systemu RIS (do 2019 r.) oraz wynikające z realizacji projektu – wydatki UŻŚ w Szczecinie bez systemu RIS (w tys. PLN). 

Lp
. 

Wyszczególnienie Paragrafy 
2014  

(wykona
nie) 

2015 (plan) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 
wydatki osobowe 
związane z 
zatrudnieniem osób 

4010, 4020, 4040, 
4110, 4120, 3020 

602,2 704,1 720,3 735,5 753,8 771,9 775,4 794,0 813,0 831,7 850,9 870,4 890,5 910,9 

2 
wydatki związane z 
zakupem usług 
obcych 

4260, 4270, 4280, 
4300, 4360, 4380 

108,2 292,0 298,7 305,0 312,6 320,1 1 012,9 1 037,3 1 062,2 1 086,6 1 111,6 1 137,1 1 163,3 1 190,0 

3 
wydatki związane z 
zakupem materiałów 
i wyposażenia 

4210 102,2 150,0 153,5 156,7 160,6 164,4 290,2 297,1 304,3 311,3 318,4 325,7 333,2 340,9 

4 

wydatki związane z 
wynagrodzeniami 
bezosobowymi wraz 
z pochodnymi  

4170, 4110, 4120 178,3 243,0 248,6 253,8 260,2 266,4 291,5 298,5 305,6 312,7 319,9 327,2 334,7 342,4 

5 inne wydatki 

4390, 4400, 4410, 
4420, 4430, 4440, 
4480, 4550, 4700, 

6060 

174,0 515,0 526,8 537,9 551,4 564,6 32,3 44,1 56,5 69,7 83,6 98,3 113,7 130,1 

6 RAZEM  1 164,9 1 904,1 1 947,9 1 988,8 2 038,6 2 087,5 2 402,3 2 470,9 2 541,6 2 611,9 2 684,3 2 758,8 2 835,5 2 914,4 
 

Lp
. 

Wyszczególnienie Paragrafy 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 
wydatki osobowe 
związane z 
zatrudnieniem osób 

4010, 4020, 4040, 
4110, 4120, 3020 

931,0 951,5 972,4 993,8 1 015,7 1 037,0 1 058,8 1 081,0 1 103,7 1 126,9 1 149,4 1 172,4 

2 
wydatki związane z 
zakupem usług 
obcych 

4260, 4270, 4280, 
4300, 4360, 4380 

1 216,2 1 243,0 1 270,3 1 298,3 1 326,8 1 354,7 1 383,2 1 412,2 1 441,9 1 472,1 1 501,6 1 531,6 

3 
wydatki związane z 
zakupem materiałów 
i wyposażenia 

4210 348,4 356,1 363,9 371,9 380,1 388,1 396,2 404,5 413,0 421,7 430,1 438,7 

4 

wydatki związane z 
wynagrodzeniami 
bezosobowymi wraz 
z pochodnymi  

4170, 4110, 4120 350,0 357,7 365,5 373,6 381,8 389,8 398,0 406,4 414,9 423,6 432,1 440,7 

5 inne wydatki 

4390, 4400, 4410, 
4420, 4430, 4440, 
4480, 4550, 4700, 

6060 

147,2 165,1 184,0 203,9 224,7 246,4 269,2 293,0 317,9 344,1 371,1 399,4 

6 RAZEM  2 992,7 3 073,3 3 156,2 3 241,4 3 329,1 3 416,0 3 505,3 3 597,1 3 691,4 3 788,4 3 884,3 3 982,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UŻŚ w Szczecinie 
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12. Analiza finansowa 

12.1.  Założenia do analizy finansowej 
 
Podmiotem realizującym inwestycję jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz podległa mu jednostka 
wyznaczona do wdrażania RIS na terytorium Polski tj. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, który to będzie 
także właścicielem i eksploatatorem infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji Przedsięwzięcia. 
 
Analiza finansowa została przeprowadzona dla istniejącej jednostki Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
 
W prezentowanej analizie finansowej zdefiniowany został 25-letni horyzont czasowy dla programu 
inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji przez Beneficjenta (lata 2015-2040). Tak przyjęty przedział 
czasowy jest typowy dla tego typu przedsięwzięć i jest zgodny z Wytycznymi. Ponadto podejście to bazuje 
na okresie życia technologicznego urządzeń, a także uwzględnia trwałość popytu na usługi. 
 
W celu osiągnięcia spójności obliczeń oraz porównywalności wyników przyjęto niżej wymienione założenia: 
� Analizę finansową wykonano w cenach brutto uwzględniając wysokość prognozowanej inflacji (zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi zakładanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski – wersja z 18 marca 
2015r.1); 

� Analizę ekonomiczną wykonano w cenach stałych, przy zastosowaniu 5,0% społecznej stopy dyskonta; 
� Szacowanie wydatków i wpływów dokonane zostało w ujęciu rocznym; 
� Nakłady odtworzeniowe – obliczone na podstawie przyjętych okresów amortyzacji środków trwałych 

powstałych w ramach Projektu; 
� Wartość rezydualna została obliczona jako wartość księgowej środków trwałych wytworzonych w ramach 

Projektu (inwestycje oraz odtworzenia) w ostatnim roku analizy, tj. w roku 2040; 
� W analizie finansowej zastosowano 6,0% nominalną stopę dyskonta2. 

 
Zastosowane wskaźniki inflacji przedstawia tabela 12.1 

 
Tabela 12.1.  Prognoza inflacji w latach 2015 – 20403 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Wartość  1,2% 2,3% 2,1% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 
, 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wartość  2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 
 

 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Wartość  2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 
Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 
 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 
2 Obecnie nie zostały opracowane jeszcze wytyczne sektorowe dla inwestycji objętych współfinansowaniem w okresie 2014-
2020. 
3 prognoza stopy inflacji zgodnie z opracowaniem „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”( wersja z 18 marca 2015r), 
o których mowa w Podrozdziale 7.4. Założenia do analizy finansowej oraz w Podrozdziale 11.3.1 Założenia i Struktura 
modelu – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód 
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12.2.  Nakłady inwestycyjne na realizacj ę projektu (przyj ęty wariant) 

12.2.1  Wydatki inwestycyjne w latach 2016-2020 

Na podstawie wcześniejszych analiz (wyniki analiz prezentowane we wcześniejszych rozdziałach studium), w analizie finansowej przyjęto, iż budżet inwestycyjny projektu 
wzniesie ok. 20 mln PLN brutto.  
Ponieważ UŻŚ w Szczecinie nie jest płatnikiem podatku VAT, dlatego też podatek od towarów i usług został umieszczony w kosztach przedsięwzięcia.  
 
Tabela 12.2. Wydatki inwestycyjne w latach 2016-2020 [tys. PLN] 

Lp. Kontrakt ogłoszenie 
przetargu 

rozpoczęcie/ 
podpisanie 

umowy 
zakończenie Suma 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Wykonanie dokumentacji projektowej siedziby 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wraz z 
decyzją lokalizacyjną, środowiskową oraz 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

      400,0 400,0 0,0 0,00 0,00 0,0 

2 
Budowa siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie oraz rozbudowa systemu RIS Odry 01.11.2016 01.02.2017 31.10.2019 17 413,0 0,0 2 425,94 2 425,94 12 561,12 0,0 

2.1 
Budowa siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie oraz rozbudowa i modernizacja systemu 
RIS granicznego i dolnego odcinka Odry 

   
8 447,4 0,0 2 252,64 2 252,64 3 942,12 0,0 

2.2 Koszt serwera wraz z wyposażeniem centrum RIS 
   

3 889,3 0,0 0,00 0,00 3 889,3 0,0 

2.3 Rozbudowa oraz modernizacja RIS 
   

4 556,3 0,0 0,00 0,00 4 556,3 0,0 

2.4 Wsparcie techniczne wykonawcy robót    520,0 0,0 173,3 173,3 173,4 0,0 

3 
Inżynier dla budowy siedziby UŻŚ w Szczecinie 
oraz rozbudowy systemu RIS Odry 01.06.2016 31.08.2016 30.04.2020 1 050,0 95,5 286,4 286,4 286,4 95,3 

4 Koszty zarządzania 
 

01.01.2017 31.12.2019 789,0 197,1 197,3 197,3 197,3 0,0 

5 Promocja 
 

31.08.2016 31.12.2019 200,0 25,0 46,5 46,5 82,0 0,0 

7 Razem - - brutto 19 852,0 717,6 2 956,14 2 956,14 13 126,82 95,3 
Źródło: Opracowanie własne 
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12.2.2 Wydatki odtworzeniowe w latach 2020-2039 

Plan inwestycji odtworzeniowych obejmuje nakłady na środki trwałe, niezbędne do utrzymania do końca okresu 
analizy standardów usług na poziomie, jaki będzie zapewniony w momencie i w wyniku zakończenia 
przedsięwzięcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych wynika z analizy struktury środków trwałych, 
planowanego zużycia tego majątku zgodnie z sektorowymi wytycznymi.  
Dla analizowanego przedsięwzięcia przyjęto założenie, iż struktura aktywów po zakończeniu realizacji projektu 
przedstawiać się będzie następująco: 
 
Tabela 12.3. Struktura nowopowstałego majątku (stan na 2019 rok*) [tys. PLN] 

Lp. Wyszczególnienie Razem Stawka 
amortyzacyjna 

Warto ść 
odtworzenia 

1 budynki i budowle 9 591,8 4,5%  0,0 

2 sprzęt i pozostałe 9 660,2 20,0%  9 660,2 

3 Razem 19 252,0   

Źródło: Opracowanie własne 
* Planuje się oddanie budynku do użytku w 2019 roku zgodnie z harmonogramem – tabela 12.2 

12.3. Źródła finansowania projektu 
W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 
państwowa jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne z budżetu, a dochody 
wygenerowane przez siebie odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.  
Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto zatem, iż 85% wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowane ze 
środków POIiŚ, zaś pozostała kwota zostanie zabezpieczone ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.  
 
Tabela 12.4. Finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2015-2020 [tys. PLN] 
Lp. Wyszczególnienie Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Całkowite wydatki 19 852,0   0,0 717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  95,3  

2 Środki z POIiŚ 16 874,2   0,0 610,0  2 512,7  2 512,7  11 157,8  81,0  

3  Rezerwa celowa budżetu  państwa 2 977,8   0,0 107,6  443,4  443,4  1 969,0  14,3  

Źródło: Opracowanie własne 

12.4. Ocena mo żliwo ści finansowych inwestora 
Inwestor, będąc jednostką budżetową finansowany jest z budżetu państwa. Z uwagi na to, iż jednostka 
budżetowa nie może zaciągać zobowiązań przekraczających zagwarantowany budżet jednostki, nie ma ryzyka 
powstania deficytu. Wydatki jednostek budżetowych mogą być współfinansowane z funduszy unijnych (np. 
POIiŚ). Zatem ocena możliwości finansowych inwestora jest wysoka.   
 
Jako źródła finansowania projektu przyjęto, iż 85% wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowane ze 
środków POIiŚ, zaś pozostała kwota zostanie zabezpieczone ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.  

12.5.  Przychody ze sprzeda ży 
 
W jednostce budżetowej prowadzącej księgowość na podstawie m.in. ustawy o finansach publicznych oraz  
ustawy o rachunkowości, nie występuje pozycja przychodów, jedynie dochody nie będące własnością jednostki 
a własnością Ministra Finansów. 
 
W zakresie dochodów wynikających z funkcjonowania systemu RIS możliwym do uzyskania są jedynie 
niewielkie kwoty z tytułu wydawania tzw. dokumentu zgodności. Obecnie ocenia się, iż większość podmiotów 
korzystać będzie z oprogramowania posiadającego już dokument zgodności wydany przez właściwe organy 
państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku opłaty za wydanie dokumentu nie będą pobierane.  
Na potrzeby analizy finansowej przyjęto zatem, iż UŻŚ w Szczecinie nie uzyskuje przychodów z tego tytułu4.  
                                                           
4 Podstawa prawna Uzasadnienie Projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o 
zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 10 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1003 
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12.6.  Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora 
 
Na podstawie danych prezentowanych w rozdziale 11, poniżej zestawione zostały wydatki związane z 
funkcjonowaniem UŻŚ w Szczecinie.  
 
Tabela 12.5. Wydatki związane z funkcjonowaniem UŻŚ w Szczecinie [tys. PLN]  
paragraf 2014 - wykonanie 2015 - plan 2020 - plan 

  UŻŚ RIS Razem UŻŚ RIS Razem UŻŚ RIS Razem 
3020 21,1 0,0 21,1 20,0 0,0 20,0 22,5 19,6 42,1 

4010 113,2 0,0 113,2 139,0 0,0 139,0 156,0 0,0 156,0 

4020 347,1 160,4 507,5 359,0 426,0 785,0 403,0 880,8 1 283,8 
4040 35,2 8,1 43,2 55,7 13,0 68,7 47,5 74,9 122,4 
4110 76,7 33,6 110,3 115,8 63,7 179,5 129,9 142,8 272,7 

4120 8,9 4,7 13,6 14,7 13,3 28,0 16,5 24,8 41,3 

4110 18,5 0,0 18,5 22,0 13,5 35,5 43,4 95,3 138,7 

4120 2,6 0,0 2,6 3,0 2,0 5,0 3,4 12,1 15,5 

4170 157,2 74,4 231,6 218,0 75,0 293,0 244,7 84,2 328,9 

4210 102,2 10,6 112,8 150,0 110,0 260,0 290,2 439,6 729,8 

4260 11,0 57,2 68,2 47,0 120,0 167,0 90,7 226,3 317,0 

4270 0,0 0,0 0,0 43,0 30,0 73,0 60,2 61,6 121,8 

4280 0,6 0,0 0,6 3,0 2,0 5,0 3,4 3,7 7,1 

4300 84,7 122,0 206,6 150,0 210,0 360,0 241,2 419,7 660,9 

4350 4,3 13,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4360 5,2 0,7 5,9 34,0 74,0 108,0 38,2 296,0 334,1 

4370 1,9 3,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4380 0,5 0,0 0,5 15,0 5,0 20,0 16,8 5,6 22,5 

4390 71,0 0,0 71,0 180,0 49,0 229,0 202,1 55,0 257,1 

4400 26,6 143,4 170,0 122,0 140,0 262,0 137,0 572,2 709,1 

4410 11,2 0,0 11,2 35,0 40,0 75,0 39,3 48,9 88,2 

4420 16,5 0,0 16,5 55,0 130,0 185,0 61,7 155,9 217,7 

4430 21,2 66,5 87,7 45,0 50,0 95,0 63,8 128,1 192,0 

4440 21,6 0,0 21,6 16,0 11,0 27,0 18,0 21,1 39,1 

4480 0,6 0,0 0,6 3,0 0,0 3,0 6,7 7,7 14,4 

4550 5,3 1,8 7,0 20,0 20,0 40,0 22,5 38,5 60,9 

4700 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,5 0,0 4,5 

6060 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 39,3 0,0 39,3 
RAZEM  1 164,9 700,2 1 865,0 1 904,1 1 597,5 3 501,7 2 402,3 3 814,5 6 216,7 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Wydatki na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o następujące założenia: 
- indeksację wydatków z planu na rok 2015 o wartość przyjętego wskaźnika inflacji; 
- pochodne wynagrodzeń oszacowano wg zasad obowiązujących w 2015 roku; 
- wzrost wydatków w rok 2020 w wyniku oddania od eksploatacji nowego biurowca oraz rozbudowanej części 
systemu RIS; 
- w 2020 r. w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie umniejszono 
koszty obecne związane z zakupem mediów, usług telekomunikacyjnych, opłat czynszowych (paragrafy: 4260, 
4300, 4400) 
- przyjęto, że koszty wyposażenia budynku biurowego zostaną poniesione jednorazowo w 2020 r. (paragraf 
6060)
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12.7. Rachunek zysków i strat dla projektu (wariant  porównawczy) 
Zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie sporządza rachunku 
zysków i strat. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym przedstawiony w tabeli poniżej został sporządzony na potrzeby niniejszego Studium Wykonalności. 
 
Tabela 12.6. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy [tys. PLN]   

Lp Wyszczególnienie 2015-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II  
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B. Koszty działalności operacyjnej 0,0 3 520,3 3 548,1 3 691,1 3 722,5 3 754,7 3 787,5 3 821,2 3 855,7 3 890,4 3 926,0 2 030,4 
I Amortyzacja 0,0 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 2 363,7 431,6 
II Zużycie materiałów i energii  0,0 416,9 426,9 457,4 467,9 478,6 489,6 500,9 512,4 523,7 535,2 547,0 
III Usługi obce 0,0 202,0 206,8 211,8 216,9 222,1 227,4 232,9 238,5 244,2 250,1 256,1 
IV  Podatki i opłaty 0,0 11,0 11,3 11,5 11,8 12,1 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 
  - podatek akcyzowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
V Wynagrodzenia 0,0 436,8 447,3 552,4 565,6 579,2 593,1 607,4 621,9 636,9 652,1 667,8 

VI  
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla 
pracowników 0,0 90,0 92,2 94,4 96,6 98,9 101,3 103,8 106,2 108,8 111,4 114,1 

VII  Pozostałe koszty rodzajowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
VIII  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,0 -3 520,3 -3 548,1 -3 691,1 -3 722,5 -3 754,7 -3 787,5 -3 821,2 -3 855,7 -3 890,4 -3 926,0 -2 030,4 
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II Dotacje  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III Inne przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III  Inne koszty operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,0 -3 520,3 -3 548,1 -3 691,1 -3 722,5 -3 754,7 -3 787,5 -3 821,2 -3 855,7 -3 890,4 -3 926,0 -2 030,4 
G. Przychody finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Dywidendy i udziały w zyskach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  - od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II Odsetki, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Lp Wyszczególnienie 2015-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  - od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III Zysk ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
V Inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
H. Koszty finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
I Odsetki, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  - od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II Strata ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IV Inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I.  
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-
H) 0,0 -3 520,3 -3 548,1 -3 691,1 -3 722,5 -3 754,7 -3 787,5 -3 821,2 -3 855,7 -3 890,4 -3 926,0 -2 030,4 

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K. Zysk (strata) brutto  (I+/- J) 0,0 -3 520,3 -3 548,1 -3 691,1 -3 722,5 -3 754,7 -3 787,5 -3 821,2 -3 855,7 -3 890,4 -3 926,0 -2 030,4 
L.  Podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M.  
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 0,0 -3 520,3 -3 548,1 -3 691,1 -3 722,5 -3 754,7 -3 787,5 -3 821,2 -3 855,7 -3 890,4 -3 926,0 -2 030,4 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Mimo iż, w zaprezentowanym powyżej rachunku zysków i strat występuje strata netto, jak wyjaśniono niżej, inwestor, będąc jednostką budżetową finansowany jest z budżetu 
państwa. Strata wynika z kosztów nie pokrytych przychodami, które ze względu na specyfikę księgowości prowadzonej w jednostce budżetowej nie występują. 
 
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż jednostka budżetowa nie może zaciągać zobowiązań przekraczających zagwarantowany budżet jednostki, nie ma ryzyka powstania 
deficytu.  
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12.8. Rachunek przepływów pieni ężnych  
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostka budżetowe nie jest zobowiązana do 
sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.  
 

Jednostka budżetowa planuje wysokość wydatków z rocznym wyprzedzeniem, tworząc Plan Finansowy na dany 
rok. Wydatki poniesione w danym roku nie przekraczają wcześniej zatwierdzonego Planu Finansowego 
wynikającego z Noty Budżetowej na dany rok.  
Ze względu na formę księgowości prowadzonej w jednostce budżetowej bez podziału na koszty rodzajowe, nie 
ma możliwości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. 

12.9. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) prowadzi obsługę finansowo-księgową Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i specyfiką funkcjonowania jednostek 
budżetowych. 

 

Zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie posiada kapitału obrotowego. 

12.10. Źródła pokrycia deficytu 
Inwestor, będąc jednostką budżetową finansowany jest z budżetu państwa. Z uwagi na to, iż jednostka 
budżetowa nie może zaciągać zobowiązań przekraczających zagwarantowany budżet jednostki, nie ma ryzyka 
powstania deficytu.  
Jak wspomniano wyżej, jednostka budżetowa planuje wysokość wydatków z rocznym wyprzedzeniem, tworząc 
Plan Finansowy na dany rok. Wydatki poniesione w danym roku nie przekraczają wcześniej zatwierdzonego 
Planu Finansowego wynikającego z Noty Budżetowej na dany rok. Deficyt w jednostkach budżetowych nie 
występuje. 

12.11. Wskaźniki finansowe (FNPC/C i FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K)  
Analiza efektywności finansowej przedsięwzięcia dokonywana jest na podstawie przepływów pieniężnych 
inwestycji. Opiera się ona o oszacowane bieżącej wartości netto strumieni pieniężnych generowanych przez 
projekt (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR), dla której wartość bieżąca poniesionych 
kosztów jest równa zdyskontowanej wartości przyszłych przychodów osiągniętych w inwestycji. 
 
Oszacowanie przepływów pieniężnych inwestycji bez dofinansowania środkami pomocowymi oraz z 
uwzględnieniem dofinansowania przedstawione zostało w poniższym rozdziale. Zarówno wartość NPV mniejsza 
od zera, jak i wartość FRR niższa od przyjętej stopy dyskontowej (6%) wskazują na fakt, że projekt nie generuje 
dodatniego przepływu środków pieniężnych, w związku z czym konieczne dla jego realizacji jest 
dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. 
 

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C bez uwzględnienia dotacji obliczono na podstawie przepływów pieniężnych 
ujmujących po stronie wpływów wartość rezydualną projektu, a po stronie wydatków: koszty operacyjne, 
nakłady odtworzeniowe oraz początkowe nakłady inwestycyjne. 
 

Natomiast dla obliczeń wskaźnika FNPV/C oraz FRR/C z uwzględnieniem dotacji zastosowano przepływy 
pieniężne ujmujące po stronie wpływów zarówno wartość rezydualną projektu, jak i wpływ środków UE na 
finansowanie projektu, zaś po stronie wydatków ujęto: koszty operacyjne, nakłady odtworzeniowe oraz 
początkowe nakłady inwestycyjne. 
 

Poniżej zaprezentowana została analiza efektywności przedsięwzięcia z uwzględnieniem oszacowanej wielkości 
dofinansowania. Oszacowana została finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/c) i finansowa 
wewnętrzne stopa zwrotu z inwestycji (FRR/c). 
 

W poniższych tabelach zostały zawartej ww. obliczenia. 
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Tabela 12.7. Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji [tys. PLN] 
Nr Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Wartość rezydualna                           

3 Przychody ogółem 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4 
Koszty operacyjne ogółem (bez 
amortyzacji) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 228,8  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  2 541,4  2 608,2  2 676,9  

 - pozaosobowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 730,3  1 771,8  1 814,4  1 856,1  1 898,8  1 942,5  1 987,1  2 032,8  

 - osobowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  498,5  517,4  537,1  556,9  577,5  598,9  621,1  644,1  

5 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  9 660,2  0,0  0,0  

6 Początkowe nakłady inwestycyjne   717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  95,3                

7 Całkowite wydatki 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  4 552,9  4 578,5  4 702,9  4 826,1  4 952,7  14 743,0  5 216,4  5 353,8  

8 Przepływy pieniężne netto 0,0  -717,6  -2 956,1  -2 956,1  -13 126,8  -4 552,9  -4 578,5  -4 702,9  -4 826,1  -4 952,7  -14 743,0  -5 216,4  -5 353,8  

 
Nr Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Wartość rezydualna                       959,8  

3 Przychody ogółem 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  959,8  

4 
Koszty operacyjne ogółem (bez 
amortyzacji) 

2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

 - pozaosobowe 2 077,6  2 123,3  2 170,0  2 217,7  2 266,5  2 314,1  2 362,7  2 412,3  2 463,0  2 514,7  2 565,0  2 616,3  

 - osobowe 667,2  691,3  716,1  741,9  768,6  795,5  823,4  852,2  882,0  912,9  943,9  976,0  

5 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6 Początkowe nakłady inwestycyjne                         

7 Całkowite wydatki 5 489,6  5 629,1  5 772,3  5 919,3  6 070,3  6 219,3  6 372,2  6 529,1  6 690,0  6 855,2  7 017,9  7 184,7  

8 Przepływy pieniężne netto -5 489,6  -5 629,1  -5 772,3  -5 919,3  -6 070,3  -6 219,3  -6 372,2  -6 529,1  -6 690,0  -6 855,2  -7 017,9  -6 224,9  

 

9 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji bd. 

10 Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji -71 167,8     
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 12.8. Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem dotacji [tys. PLN] 
Tabela 1.

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Wartość rezydualna                           

3 Dotacja UE 0,0  610,0  2 512,7  2 512,7  11 157,8  81,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4 Przychody ogółem 0,0  610,0  2 512,7  2 512,7  11 157,8  81,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5 
Koszty operacyjne ogółem (bez 
amortyzacji) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 228,8  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  2 541,4  2 608,2  2 676,9  

 - pozaosobowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 730,3  1 771,8  1 814,4  1 856,1  1 898,8  1 942,5  1 987,1  2 032,8  

 - osobowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  498,5  517,4  537,1  556,9  577,5  598,9  621,1  644,1  

6 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  9 660,2  0,0  0,0  

7 Początkowe nakłady inwestycyjne 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  95,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8 Całkowite wydatki 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  4 552,9  4 578,5  4 702,9  4 826,1  4 952,7  14 743,0  5 216,4  5 353,8  

9 Przepływy pieniężne netto 0,0  -107,6  -443,4  -443,4  -1 969,0  -4 471,9  -4 578,5  -4 702,9  -4 826,1  -4 952,7  -14 743,0  -5 216,4  -5 353,8  

 
Nr Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Wartość rezydualna                       959,8  

3 Dotacja UE 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4 Przychody ogółem 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  959,8  

5 
Koszty operacyjne ogółem (bez 
amortyzacji) 

2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

 - pozaosobowe 2 077,6  2 123,3  2 170,0  2 217,7  2 266,5  2 314,1  2 362,7  2 412,3  2 463,0  2 514,7  2 565,0  2 616,3  

 - osobowe 667,2  691,3  716,1  741,9  768,6  795,5  823,4  852,2  882,0  912,9  943,9  976,0  

6 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7 Początkowe nakłady inwestycyjne 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8 Całkowite wydatki 5 489,6  5 629,1  5 772,3  5 919,3  6 070,3  6 219,3  6 372,2  6 529,1  6 690,0  6 855,2  7 017,9  7 184,7  

9 Przepływy pieniężne netto -5 489,6  -5 629,1  -5 772,3  -5 919,3  -6 070,3  -6 219,3  -6 372,2  -6 529,1  -6 690,0  -6 855,2  -7 017,9  -6 224,9  

 

10 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) z inwestycji bd. 

11 Finansowa zdyskontowana wartość netto (FNPV/C) inwestycji -57 347,8     
Źródło: Opracowanie własne 
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12.12. Trwało ść finansowa projektu 
 
Tabela 12.9. Analiza trwałości projektu [tys. PLN] 

Nr Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Zasoby finansowe ogółem 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  2 324,1  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  12 201,6  2 608,2  2 676,9  

2 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3 Wpływy razem 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  2 324,1  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  12 201,6  2 608,2  2 676,9  

4 Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 228,8  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  2 541,4  2 608,2  2 676,9  

5 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  9 660,2  0,0  0,0  

6 Całkowite nakłady inwestycyjne 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  95,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7 Wypływy razem 0,0  717,6  2 956,1  2 956,1  13 126,8  2 324,1  2 289,3  2 351,4  2 413,0  2 476,3  12 201,6  2 608,2  2 676,9  

8 Całkowite przepływy pieniężne 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9 
Skumulowane całkowite przepływy pieniężne 
Saldo gotówki na koniec roku 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
Nr Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 Zasoby finansowe ogółem 2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

2 Przychody 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3 Wpływy razem 2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

4 Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji) 2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

5 Nakłady odtworzeniowe 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6 Całkowite nakłady inwestycyjne 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7 Wypływy razem 2 744,8  2 814,5  2 886,1  2 959,7  3 035,2  3 109,7  3 186,1  3 264,5  3 345,0  3 427,6  3 508,9  3 592,3  

8 Całkowite przepływy pieniężne 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9 Skumulowane całkowite przepływy pieniężne 
Saldo gotówki na koniec roku 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Źródło: Opracowanie własne 
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13. Analiza ekonomiczna 
 

13.1. Założenia do analizy ekonomicznej 
 
Celem przeprowadzonej analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu Projektu na obszar społeczno-
gospodarczy, na który będzie on oddziaływać w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. Stanowi to 
podstawę sprawdzenia, czy inwestycja jest uzasadniona z punktu widzenia całej społeczności. 
 
Przy wykonaniu analizy ekonomicznej bazowano na dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020, 18 marca 2015”, na dokumencie Komisji Europejskiej „Guide to Cost-benefit 
Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014; grudzień 2014r.  
 
Przy identyfikacji korzyści społecznych oraz metodyce ich wyceny w dużej mierze bazowano na korzyściach 
zidentyfikowanych w studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym przez 
konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. W tym 
współfinansowanym przez Unię Europejską dokumencie poddano projekt RIS szczegółowej analizie, celowym 
jest zatem kontynuowanie założeń co do efektów wdrożenia RIS i mając na celu zachowanie spójności pomiędzy 
ww. dokumentem i niniejszym studium wykonalności, w obecnie wykonanej analizie wykorzystano cztery z 
pięciu kategorii korzyści społecznych, jakie były ujęte w poprzednim studium wykonalności -  zrezygnowano 
mianowicie z korzyści w postaci wpływów podatkowych, jako transferu pieniężnego, natomiast dodano dwie 
nowe kategorie korzyści, tj. korzyści ze zwiększonego ruchu pasażerskiego oraz korzyści z mnożnika 
inwestycyjnego. 
 
W analizach założono analogiczny horyzont jak w przypadku oceny efektywności finansowej inwestycji (lata 
2015-2039). Analiza ekonomiczna została wykonana w cenach stałych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/2071, zaleca się stosowanie społecznej stopy dyskontowej na poziomie 
5%.  
 
Na potrzeby obliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej wykorzystano wyłącznie przepływy finansowe 
dotyczące do efektów realizacji Projektu. Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy 
środków pieniężnych określonych na etapie analizie finansowej. Wymagają one określonych korekt z zakresu: 

• efektów fiskalnych, 

• efektów zewnętrznych, 

• efektów wywołanych zniekształceniem cen rynkowych. 
Korekty fiskalne polegają na: 

• odliczeniu podatków pośrednich od cen nakładów i produktów, 

• eliminacji transferów, 
 

Korekta dotycząca efektów zewnętrznych ma na celu ustalenie dodatkowych, innych niż wynikających z analiz 
finansowych, negatywnych i pozytywnych skutków Projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). 
W celu dokonania oceny ekonomicznej Projektu posłużono się następującymi ekonomicznymi wskaźnikami 
efektywności: 

• ekonomiczną wartością bieżącą netto (ENPV), 

• ekonomiczną stopą zwrotu (ERR), 

• relacją korzyści do kosztów (B/C). 
 
 
                                                 
1 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu 
dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania 
z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 
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Szczegółowe wyliczenia i założenia odnośnie metodyki wyliczeń prognozowanych danych przedstawiono w 
rozdziale 4 i obejmują: 
W wariancie bazowym prognoza dla przewozów krajowych i międzynarodowych ładunków przyjmuje: 

• wartości przewożonej masy ładunkowej i pracy przewozowej są suma przewozów krajowych i 
międzynarodowych dla analizowanego odcinka rzeki; 

• wartości dla 2014r. są średnią arytmetyczną dla lat 2008-2013 z braku wiarygodnego trendu 
statystycznego dla tego okresu - otrzymany wynik jest zbliżony do pierwszych wstępnych danych 
statystycznych, w których odnotowano wzrost przewiezionej masy ładunkowej o 51% i wzrost pracy 
przewozowej o 1,5% w stosunku do 20132; 

• jako szacunkowy udział przewozów pasażerskich na analizowanym odcinku rzeki Odry w stosunku do 
przewozów pasażerskich ogółem przyjęto 20%; 

• wartości dla lat 2015-2040 są stałe gdyż nie ma podstaw do wyznaczenia żadnego długofalowego 
trendu a najbardziej realne jest zachowanie obecnego „status quo” na rynku przewozów. 
 

W wariancie „Prognoza dla RIS” który uwzględnia wpływ wszystkich planowanych inwestycji przyjęto: 
• impuls inwestycyjny będący skutkiem realizacji „Programu dla Odry 2006”, który został już wcześniej 

uwzględniony w prognozie wykonanej na potrzebę SW dla wdrożenia systemu RIS w 2012r. – ze 
względu na kolejne opóźnienie w realizacji tego projektu impuls rozłożono na lata 2017-2031, tj. z 
przesunięciem o 2 lata w stosunku do SW z 2012r.3; 

• impuls inwestycyjny będący skutkiem realizacji programu inwestycyjnego dla Odry Granicznej 
uzgodnionego w umowie polsko-niemieckiej z 2015r.4 – impuls będzie oddziaływał najsilniej od 2017 
do 2024 z przedłużeniem w postaci stałego trendu wzrostowego do 2039 wynoszącego 0,5%, będącego 
wynikiem równomiernego rozwoju obszaru europejskiego Wschód-Zachód; 

• impuls inwestycyjny będący skutkiem oddania do użytku nowej podnośni w Niderfinow (nie wcześniej 
niż pod koniec 2018 r.) - impuls będzie oddziaływał od 2019 do 2022 z przedłużeniem do 2030 r., a 
jego wielkość jest podyktowana prawie podwojeniem możliwości przewozowych nowej podnośni do 
4,4 t/rok i planami rozwojowymi portów żeglugi śródlądowej w aglomeracji berlińskiej do 2030 r5; 

• impuls inwestycyjny będący skutkiem pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m, który 
będzie miał wpływ na obroty przeładunkowe portów ujścia Odry – zakład się stopniowy wzrost 
przeładunków do ok. 3,7 mln ton od momentu ukończenia inwestycji, tj. w 2021r.6, oraz zakłada się że 
5-10% obrotów portowych będzie dalej przewożonych żegluga śródlądową. 

                                                 
2 Przewozy ładunków i pasażerów w 2014 r., GUS Warszawa, 15.05.2015. 
3 Przesunięcie jest przede wszystkim wynikiem braku możliwości ukończenia stopnia wodnego w Malczycach który jest najważniejszym 
zadaniem inwestycyjnym „Programu dla Odry 2006” przed 2017 r. 
4 27 kwietnia 2015 r. zawarto Umowę między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej 
poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego, reguluje sprawy dotyczące m.in. likwidowania priorytetowych 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe, poprawy regulacji rzeki w celu osiągnięcia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, 
dostosowania toru wodnego na jeziorze Dąbie w celu odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry oraz stworzenia warunków 
dla żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem w Schwedt a Morzem Bałtyckim. Wstępny harmonogram zakłada, że usunięcie 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe w rejonach Reitwein, Słubic, Kostrzyna, Gozdowic-Rudnic oraz Rudnicy-Osinowa Dolnego 
rozpocznie się w tym roku i potrwa do 2018 r. Bagrowanie jeziora Dąbie ma być realizowane w latach 2014-17, a usunięcie pozostałych 
miejsc limitujących głębokości tranzytowe ma się odbywać w latach 2019-28 [Źródło: www.kzgw.gov.pl] 
5 Zgodnie z informacjami z Urzędu Wodno-Żeglugowego w Eberswalde z 2015 r. 
6 Na podstawie informacji z Urzędu Morskiego w szczecinie [Kubowska E., Szczecińskie 12,5 m, Kurier Szczeciński 19.01.2015]. 
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Tabela 13.1. Prognoza popytu na lata 2015 - 2039 

 
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

S
ce

na
riu

sz
  

ba
zo

w
y 

 
 

masa ładunkowa 
[1000 ton] 

1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 

masa ładunkowa 
[zmiana %] 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

praca przewozowa 
[1000 tkm] 

47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 

praca przewozowa 
[zmiana %] 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

śr. odległość 
przewozu ład. [km] 

25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

Liczba pasażerów 
[1000 pas] 

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

praca przewozowa 
[1000 pkm] 

2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 

śr. odległość 
przewozu pasaż[km] 

14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

P
ro

gn
oz

a 
 

dl
a 

R
IS

  

masa ładunkowa 
[1000 ton] 

1 775 1 739 2 087 2 405 3 049 3 842 4 910 6 032 6 768 7 365 7 539 7 736 7 891 

masa ładunkowa 
[zmiana %] 

-2,0% -2,0% 20,0% 15,2% 26,8% 26,0% 27,8% 22,9% 12,2% 8,8% 2,4% 2,6% 2,0% 

praca przewozowa 
[1000 tkm] 

46 738 47 164 55 923 65 314 85 386 113 572 158 688 209 467 253 286 287 807 304 514 319 428 334 210 

śr. odległość przew 
ład. [zm. %] 

3,0% 3,0% -1,2% 1,4% 3,1% 5,6% 9,3% 7,4% 7,8% 4,4% 3,4% 2,2% 2,6% 

śr. odległość 
przewozu ład. [km] 

26,3 27,1 26,8 27,2 28,0 29,6 32,3 34,7 37,4 39,1 40,4 41,3 42,4 

praca przewozowa 
[zmiana %] 

0,9% 0,9% 18,6% 16,8% 30,7% 33,0% 39,7% 32,0% 20,9% 13,6% 5,8% 4,9% 4,6% 

Liczba pasażerów 
[1000 pas] 

196 192 231 266 337 425 543 668 749 815 834 856 873 

śr. odległość 
przewozu pasaż[km] 

14,5 15,0 14,8 15,0 15,5 16,3 17,8 19,2 20,7 21,6 22,3 22,8 23,4 

praca przewozowa 
[1000 pkm] 

2 856 2 882 3 417 3 991 5 217 6 939 9 696 12 799 15 476 17 585 18 606 19 517 20 420 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

S
ce

na
riu

sz
 b

az
ow

y 
 

dl
a 

R
IS

  

masa ładunkowa [1000 
ton] 

1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 

masa ładunkowa [zmiana 
%] 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

praca przewozowa [1000 
tkm] 

47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 47 257 

praca przewozowa 
[zmiana %] 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

śr. odległość przewozu ład. 
[km] 

25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

Liczba pasażerów [1000 
pas] 

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

praca przewozowa [1000 
pkm] 

2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 2 887 

śr. odległość przewozu 
pasaż. [km] 

14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

P
ro

gn
oz

a 
 

dl
a 

R
IS

  

masa ładunkowa [1000 
ton] 

8 009 8 089 8 121 8 112 8 152 8 193 8 234 8 275 8 316 8 358 8 400 8 442 

masa ładunkowa [zmiana 
%] 

1,5% 1,0% 0,4% -0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

praca przewozowa [1000 
tkm] 

348 114 360 010 371 826 382 023 383 933 385 853 387 782 389 721 391 670 393 628 395 596 397 574 

śr. odległość przewozu ład. 
[zmiana %] 

2,6% 2,4% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

śr. odległość przewozu ład. 
[km] 

43,5 44,5 45,8 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 

praca przewozowa 
[zmiana %] 

4,2% 3,4% 3,3% 2,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Liczba pasażerów [1000 
pas] 

886 895 899 898 902 907 911 916 920 925 930 934 

śr. odległość przewozu 
pasaż. [km] 

24,0 24,6 25,3 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

praca przewozowa [1000 
pkm] 

21 270 21 997 22 719 23 342 23 459 23 576 23 694 23 812 23 931 24 051 24 171 24 292 

Źródło: Opracowanie własne 
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13.2. Analiza korzy ści społeczno-ekonomicznych  

 
Zgodnie z Dyrektywą 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2005 roku państwa 
członkowskie zostały zobligowane do wdrożenia systemu informacji rzecznej RIS na wszystkich drogach 
wodnych klasy IV i wyższej, jeżeli łączą się one z innymi drogami wodnymi o tym samym standardzie. Budowa 
systemu RIS w Polsce rozpoczęła się w roku 2011 i była współfinansowana ze środków funduszu TEN-T w 
ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania 
został Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
 
Do podstawowych korzyści RIS można zaliczyć przede wszystkim7: 

• efektywniejsze wykorzystanie jednostek – wykorzystanie udostępnianych w Internecie (w trybie online) 
dokładnych i aktualnych informacji o drodze wodnej umożliwia lepsze zarządzanie flotą 
(zoptymalizowane pracy personelu i zarządzanie flotą oparte na aktualnych informacjach), jak i bardziej 
staranne planowanie podróży. 

• Ograniczenie zużycia paliwa – RIS dostarcza informacje, które mogą być wykorzystane do 
planowania podróży. Operatorzy śluz/ mostów / terminali na podstawie danych zebranych przez 
system mogą obliczyć wymagany czas przybycia dla konkretnej jednostki i dostarczyć tą informację 
jej sternikowi. W czasie podchodzenia do terminala/ śluzy sternik może zdecydować się na 
dostosowanie prędkości i przez to osiągnąć bardziej jednostajną prędkość podróży. To prowadzi do 
niższego zużycia paliwa i w dalszej konsekwencji do niższych kosztów eksploatacji dla armatora 
danej jednostki. 

• Zmniejszenie opóźnień i czasów oczekiwania –obliczenie i dostarczenie informacji o Wymaganym 
Czasie Przybycia dla konkretnych jednostek umożliwia lepsze planowanie transportu. Terminowe (o 
ustalonym z góry czasie) przypływanie jednostek do terminali i śluz poprawia organizację pracy i 
umożliwia dostosowanie rozkładu do potrzeb. W efekcie końcowym prowadzi do zredukowania czasu 
oczekiwania na terminalach i śluzach.  

• Zapewnienie lepszego bezpieczeństwa –usługi RIS oferują sternikom całościowy podgląd aktualnej 
sytuacji na drodze wodnej. Dobrze poinformowani kapitanowie statków mogą podejmować decyzje 
nawigacyjne dostosowane do aktualnej sytuacji. W konsekwencji oparte na wiedzy decyzje 
nawigacyjne prowadzą do zmniejszenia ilości incydentów, wypadków i ofiar. Ponadto RIS umożliwia 
szczegółowy monitoring transportu niebezpiecznych ładunków i przez to na natychmiastowe działania 
w razie wypadku i wystąpienia zagrożeń dla środowiska. 

• Poprawione planowanie logistyczne – Zharmonizowane Usługi Informacji Rzecznej mogą przyczynić 
się do poprawy integracji żeglugi śródlądowej z innymi ogniwami transportu intermodalnego w 
Europie. RIS umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym floty rzecznej ale także i warunków 
(np. pogodowych) panujących na drodze wodnej. Na podstawie danych otrzymywanych za pomocą 
RIS, klienci żeglugi śródlądowej mają możliwość wdrożenia własnych lub ulepszenia już istniejących 
systemów śledzenia i odnajdywania (tracking and tracing systems). Informacje generowane przez te 
systemy mogą być efektywnie wykorzystane do znaczącego obniżenia kosztów logistycznych. 

 
Powyższe korzyści funkcjonowania RIS poddano w niniejszym opracowaniu wycenie. Zidentyfikowane 
korzyści społeczno – ekonomiczne, które uwzględniono w niniejszym opracowaniu, to: 

• korzyści z tytułu uniknięcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych, 
• korzyści z tytułu obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej, 
• korzyści wynikające ze zwiększonego ruchu pasażerskiego, 
• korzyści zewnętrzne środowiskowe, 
• korzyści związane z mnożnikiem inwestycyjnym, 
• korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu. 
 

                                                 
7 Piotr Durajczyk; Korzyści z wdrożenia systemu informacji rzecznej RIS; Logistyka nr 6/2014. 
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Korzyści z tytułu uniknięcia wypadków na śródlądowych drogach wodnych8 
 

Jednym z bardziej istotnych aspektów wdrożenia RIS jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa żeglugi rzeką. 
Korzyścią społeczno-ekonomiczną wynikającą z realizacji projektu jest korzyść z tytułu uniknięcia wypadków 
na śródlądowych drogach wodnych.  
 
Kwotę korzyści obliczono jako iloczyn poniższych czynników: 

• liczba unikniętych wypadków w żegludze śródlądowej, 
• średni koszt związany z wystąpieniem wypadku w żegludze śródlądowej. 

 
Z dostępnych danych dla okresu 2001-2011 wynika, że w tych 10 latach miało miejsce 37 zdarzeń o charakterze 
wypadku w żegludze śródlądowej. Wycena przedmiotowej korzyści bazuje na studium wykonalności pn. 
„Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, w którym zapisano: „wiele jest takich sytuacji, które nie są zgłaszane 
przez uczestników, a zatem nie są odnotowane w statystykach. Do oszacowania korzyści przyjęto założenie, że 
średniorocznie zdarza się 3,7 wypadków, a budowa systemu RIS ograniczy wypadkowość do zera. Trzeba tu 
mieć również na uwadze fakt, iż zwiększenie ruchu statków na Odrze będzie wpływać na zwiększenie ryzyka 
kolizji. Średni koszt związany ze skutkami wystąpienia wypadku oszacowany został na podstawie wysokości 
odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń. Przyjęto ostrożnie średni poziom odszkodowania 100 
tys. zł. – jako wielkość odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń za uszkodzenie statku w wyniku 
najechania na mieliznę lub przeszkodę podwodną, budowlę lub urządzenie hydrotechniczne”. 
Zaktualizowana wartość bieżąca korzyści z tytułu uniknięcia strat w wyniku uniknięcia wypadków na 
śródlądowych drogach wodnych wynosi 3 793 tys. zł. 
 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 
 
Korzyści z obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej9 
 
Wycena przedmiotowej korzyści bazuje na studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, 
w którym zapisano: „planowane przedsięwzięcie poprzez swoje działanie przyczyni się niewątpliwie do 
poprawy warunków żeglugowych na dolnej Odrze, poprzez dostosowanie do wymogów intensywnej i 
bezpiecznej żeglugi. Oczywiście wzrost ilości przewożonych towarów na Odrze wynikać będzie przede 
wszystkim z inwestycji w infrastrukturę techniczną. Obniżka cen za przewozy, stanowi korzyści w analizie 
ekonomicznej. 
Na podstawie wstępnego studium wykonalności „Program dla Odry 2006” oszacowano również, iż każdy 
dodatkowy tonokilometr przynosi średnią obniżkę ceny za 1 tono-km w wysokości ok. 0,0139 PLN/tono-km 
WSW oszacowało, iż w wyniku realizacji „Programu Odra 2006” ilość dodatkowych tonokilometrów w latach 
2002-2016 wyniesie 39 618 mln tkm. Wynikiem tej zmiany ma być zmniejszenie ceny za przewóz towarów w 
żegludze śródlądowej. Całkowite korzyści związane z obniżką ceny w latach 2002-2016 powinny wynieść 551,3 
mln PLN. Wyliczenia te dotyczą roku 2001, w którym to opracowano wstępne studium wykonalności 
„Programu dla Odry 2006””.  
Wartość tę dla potrzeb oszacowania korzyści z obniżki cen, która ma towarzyszyć zwiększaniu się 
przewożonych ilości ładunku na Odrze, zaktualizowano skumulowanym wskaźnikiem inflacji do poziomu cen z 
2015 roku. Tak obliczona obniżka wynosiła 0,0199 PLN/tkm, którą przyjęto w całym okresie analizy (2015-
2039).  
Korzyści związane z obniżką cen są iloczynem ilości przewożonego towaru (w wyniku realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia) i średniej obniżki cen za tonokilometr. Ilość tonokilometrów w niniejszym 
szacunku przyjęto z analizy popytu/przewozu towarów, jako ten parametr, który określa wpływ przedsięwzięcia 
na wielkość ładunku na dolnej Odrze.  
Ilość tonokilometrów przyjęto jako różnicę pomiędzy docelową prognozowaną ilością tonokilometrów 
uwzględniająca inwestycje RIS oraz inne inwestycje w infrastrukturę na Odrze a ilością prognozowaną dla 
wariantu bazowego, tj. bez w/w inwestycji. Tak otrzymaną wartość pomnożoną przez 0,1. Założono bowiem, że 
wdrożenie RIS przyczyni się w ok. 10% do prognozowanych przyrostów przewozów towarowych. 
Wartość bieżąca korzyści z tytułu obniżki cen za przewozy w żegludze śródlądowej wynosi 
5 302 tys. zł. 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 

                                                 
8 Korzyść została wyceniona wg metodyki przyjętej w studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym  
przez konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. 
9 Korzyść została wyceniona wg metodyki przyjętej w studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym  
przez konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. 
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Korzyści wynikające ze zwiększonego ruchu pasażerskiego 
 
Wdrożenie RIS przyczyni się przede wszytym do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi na Odrze, oraz jak 
wskazano do zmniejszenia kosztów żeglugi. Będzie to miało wpływ na wzrost liczby pasażerów korzystających 
z usług armatorów żeglugi na Odrze. W prezentowanej prognozie popytu oszacowano liczbę pasażerów w 
wariancie bazowym oraz w wariancie docelowym, uwzględniającym inwestycję RIS oraz inne inwestycje w 
infrastrukturę rzeki. W wyliczeniach korzyści przyjęto, iż pełne wdrożenia RIS przyczyni się w 10% do 
prognozowanych przyrostów pasażerów. Jako jednostkowa korzyść społeczną przyjęto średnią wartość biletu za 
rejs statkiem po Odrze, tj. 25 PLN/osobę. Wartość ta reprezentuje hipotetyczną skłonność ludzi do poniesienia 
kosztów (‘willingness to pay’) za możliwość korzystania z bezpiecznej rekreacji i sposobu przemieszczania się 
po rzece. 
 
Wartość bieżąca korzyści z tytułu zwiększonych przewozów pasażerskich w żegludze śródlądowej wynosi 15 
320 tys. zł. 
 
Korzyści zewnętrzne środowiskowe10 
 
Wycena przedmiotowej korzyści bazuje na studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, 
w którym zapisano: „Korzyści z obniżenia marginalnych przeciętnych kosztów zewnętrznych związanych 
z przewozem towarów poprzez transport wodny śródlądowy. Na podstawie opracowania K. Wojewódzka-Król, 
R. Rolbiecki, W. Rydzkowski "Transport wodny śródlądowy"; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - 
Gdańsk 2007 oszacowano korzyści zewnętrzne związane z przewozem towarów transportem wodnym 
śródlądowym, jako alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego (oszczędności związane z wyborem 
transportu wodnego śródlądowego, jako środka przewozu towarów w porównaniu do przewozu transportem 
drogowym czy kolejowym). 
W tabeli poniżej zaprezentowano marginalne przeciętne koszty zewnętrzne związane z poszczególnymi 
gałęziami transportu. 
 
W obliczaniu korzyści przyjęto założenie, że w przypadku rezygnacji z transportu wodnego śródlądowego 
wielkość przewożonych towarów zostanie przejęta w 80% przez transport kolejowy oraz w 20% przez transport 
drogowy”. 

 
Tabela 13.2. Marginalne przeciętne koszty zewnętrzne wg gałęzi transportu (euro/1000tkm) 

 

Rodzaj kosztów 
transport 
drogowy 

transport 
kolejowy 

transport 
wodny 

śródlądowy 

wypadki 5,44 1,46 0,00 

hałas 2,14 3,45 0,00 

zanieczyszczenie 7,85 3,80 3,00 

klimat 0,79 0,50 nieistotne 

infrastruktura 2,45 2,90 1,0 

kongestia 5,45 0,24 nieistotne 

RAZEM 24,12 12,35 max 5,00 

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski "Transport wodny śródlądowy" - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - 
Gdańsk 2007, str. 27 – podano za uprzednio cytowanym studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry” 
 
Ilość tonokilometrów przyjęto jako różnice pomiędzy docelową prognozowaną ilością tonokilometrów 
uwzględniająca inwestycje RIS oraz inne inwestycje w infrastrukturę na Odrze a ilością prognozowaną dla 
wariantu bazowego, tj. bez w/w inwestycji. Tak otrzymaną wartość pomnożono przez 0,1. Założono bowiem, że 
wdrożenie RIS przyczyni się w ok. 10% do prognozowanych przyrostów przewozów towarowych. 

                                                 
10 Korzyść została wyceniona wg metodyki przyjętej w studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym  
przez konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. 
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Wartość bieżąca korzyści zewnętrznych (środowiskowych) wynosi 13 785 tys. zł. 
 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 
 
Korzyści związane z mnożnikiem inwestycyjnym 
 
Kolejną zidentyfikowaną korzyścią społeczno-gospodarczą wynikającą z realizacji projektu są zwiększone 
wpływy podatkowe od osób prawnych.  
 
Dodatkowo skalkulowano korzyść związaną z pośrednimi efektami ekonomicznymi (efekt mnożnikowy 
inwestycji), rozumianą jako zyski dla przedsiębiorców z otoczenia inwestycji. Chodzi tu o przedsiębiorców, 
którzy będą dostawcami wszelkich usług, materiałów, sprzętu, wyposażenia dla bliższego i dalszego otoczenia 
inwestycji. Należy pamiętać, iż ten cały szereg dostawców jest powiązany z kolejnymi firmami itd. 
Kwantyfikację efektu oparto na mnożniku dochodu (teoria Keynes’a). Zgodnie z teorią efektu mnożnikowego, 
inwestycja niesie ze sobą bezpośrednie i pośrednie skutki dochodowe wzrostu nakładów inwestycyjnych.  
Na potrzeby analizy przyjęto mnożnik zakupów inwestycyjnych na poziomie 2,5. Taką właśnie wartość 
mnożnika dla krajów rozwiniętych rekomendują amerykańscy badacze z National Bureau of Economic 
Research, którzy poddali analizie efekty inwestycji rządowych w 44 krajach (tj. w 20 rozwiniętych krajach i 24 
rozwijających się krajach) w latach 1960-200711.  
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2014 r. średnia rentowność netto dla polskich 
przedsiębiorstw niefinansowych wyniosła 3,7%. W celu obliczenia korzyści z tytułu dodatkowych zysków dla 
przedsiębiorstw w związku z realizacją inwestycji, w pierwszej kolejności obliczono globalne pośrednie efekty 
ekonomiczne (mnożnikowe) równe iloczynowi nakładów inwestycyjnych i mnożnika 2,5, a następnie efekty 
skorygowano zgodnie z wskaźnikiem rentowności netto (3,7% wg danych GUS za 2014 r.). 
Wartość bieżąca korzyści z tytułu wpływów podatkowych wynosi 1 553 tys. zł. 
 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 
 
Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia podczas eksploatacji projektu12 
 
Wycena przedmiotowej korzyści bazuje na studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, 
w którym zapisano: „do korzyści społeczno-ekonomicznych realizacji Projektu należy zaliczyć także korzyści 
wynikające ze zmniejszonego bezrobocia. Realizacja Projektu skutkować będzie wzrostem zatrudnienia. 
W celu wyliczenia korzyści wynikających ze zwiększonego bezrobocia uwzględniono: 

• przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu; 
• wartość zasiłku dla bezrobotnych netto, czyli bez podatków dochodowych”. 

 
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyjęto w kwocie obowiązującej od czerwca 2015r., czyli 831 PLN 
brutto/miesiąc. Zasiłek zawiera transfer fiskalny w postaci podatku dochodowego. Do wyliczeń przyjęto zasiłek 
w wartości pomniejszonej o podatek dochodowy. Do wyliczenia podatku wykorzystano efektywną stopę 
podatkową, w wysokości 8,24%. Poziom efektywniej stopy podatku przyjęto zgodnie z „Informacją dotyczącą 
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok" sporządzoną przez Ministerstwo Finansów, 
Departament Podatków Dochodowych. Tak określona wartość zasiłku w kwocie netto wyniosła 762 PLN/m-c. 
Korzyści określano w skali roku. Założono, że poziom tych świadczeń będzie realnie przyrastał w tempie 1,5% 
rocznie. 
 
Wartość bieżąca korzyści z tytułu zwiększonego zatrudnienia wynosi 913 tys. zł. 
 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 
 
Na wykresie przedstawiono strukturę sześciu wycenionych korzyści społecznych: 
 

                                                 
11 Źródło: „How big (small?) are fiscal multipliers?”, NBER Working Paper No. 16479, październik 2010 r. 
12 Korzyść została wyceniona wg metodyki przyjętej w studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym  
przez konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. 



Studium Wykonalności 
Rozdział 13 

Analiza ekonomiczna 

 

 

271 

Wykres 13.1. Struktura korzyści społecznych w ujęciu procentowym i kwotowym [tys. PLN] 
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Źródło: Opracowanie własne, przy czym dla 4 z 6 korzyści metodyka wyceny została przyjęta zgodnie ze studium wykonalności pn. 
„Pilota żowe wdrożenie RIS dolnej Odry”, opracowanym  przez konsorcjum w składzie Akademia Morska w Szczecinie oraz Lemtech 
Konsulting Sp. z o.o. w 2011 r. 

 

13.3. Analiza kosztów społeczno-ekonomicznych  
 
Mając na celu zachowanie spólności pomiędzy studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej 
Odry” i niniejszym studium wykonalności, wykorzystano metodykę wyceny kosztów społecznych z ww. 
dokumentu, w którym zapisano: „do celów analizy ekonomicznej, zgodnie z przyjęta metodyką jej 
przeprowadzenia, należy skorygować przepływy pieniężne o VAT (przepływy pieniężne powinny być wykazane 
w analizie ekonomicznej w cenach netto). Dokonano, więc korekty nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
operacyjnych o podatek VAT.  
 
W ramach kosztów społeczno-ekonomicznych zidentyfikowano koszty środowiskowe. 
Koszty zewnętrzne (środowiskowe) 
 
Na podstawie opracowania opisywanego powyżej K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski 
"Transport wodny śródlądowy" - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk 2007 przyjęto koszty 
zewnętrzne wynikające z przewozem towarów transportem wodnym śródlądowym. Koszty zewnętrzne 
(środowiskowe) zostały oszacowane, jako iloczyn wielkości przewożonego towaru (w tkm) oraz wielkości 
przeciętnych kosztów zewnętrznych dla transportu wodnego śródlądowego, który przyjęto na poziomie 
5euro/1000tkm. (zgodnie z zapisami w/w opracowania)”. 
 
Zaktualizowana w niniejszym studium wykonalności wartość bieżąca kosztów z zewnętrznych 
(środowiskowych) wynosi 5 700 tys. zł. 
 
Szczegóły obliczeń zawarto w załączonym do studium wykonalności pliku z modelem finansowym. 
 
Nie zidentyfikowano innych istotnych kosztów społecznych Projektu. 
 
W niniejszej analizie dokonano korekt przepływów pieniężnych kosztów inwestycyjnych projektu o ceny 
rozrachunkowe wg tej samej metody, jak została przyjęta w uprzednio cytowanym studium wykonalności pn. 
„Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry”. 
 
W studium wykonalności pn. „Pilotażowe wdrożenie RIS dolnej Odry” zapisano: „Bieżące ceny, wynikające z 
niedoskonałości rynkowych i polityki ustalania cen w sektorze publicznym, mogą nie odzwierciedlać 
alternatywnego kosztu społecznego. Ma to miejsce w przypadku niedoskonałości rynku (np. istnienie monopoli) 
lub w przypadku interwencji państwa w rynek (ustanowienia stawek opłat poniżej kosztów, wprowadzenie płacy 
minimalnej). W niektórych przypadkach może się to okazać istotne dla planowanych przedsięwzięć, wobec 
czego dane finansowe nieodzwierciedlające kosztu alternatywnego mogą być mylące, jako wskaźnik ukazujący 
wzrost bogactwa.  
Dlatego też, w odniesieniu do przedsięwzięć należy oszacować ceny stosowanych dóbr, wynikające z kosztów 
ich możliwie najlepszego wykorzystania.  
Dokonuje się, więc korekty cen nakładów inwestycyjnych projektu o ceny rozrachunkowe w zakresie kosztów 
pracy. 
W Polsce istnieje przepis stanowiący o wielkości płacy minimalnej. Jest to swego rodzaju zniekształcenie rynku 
pracy poprzez zakaz zatrudniania osób poniżej płacy minimalnej, nawet w sytuacji gdyby te osoby godziły się na 
taką płacę. Oznacza to, że osoby niewykwalifikowane, poszukujące pracy zgodzą się podjąć pracę za płacą 
niższą niż płaca minimalna. 
Korekta polega na skorygowaniu kosztów pracy niewykwalifikowanej siły roboczej (zakłada się, że tylko tej 
kategorii osób dotyczy korekta odchyleń o płacę minimalną – czyli zgodzili by się pracować za płacę niższą niż 
płaca minimalna) w nakładach inwestycyjnych. 
W taki sposób oblicza się wielkość potencjalnego wynagrodzenia rynkowego w odniesieniu do 
niewykwalifikowanej siły roboczej. 
Następnie za pomocą wzoru na wynagrodzenie ukryte, zaprezentowanego poniżej oblicza wielkość tego 
wynagrodzenia. 
 

SW = FW*(1-u)*(1-t) 
SW – wynagrodzenie ukryte 
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FW – wynagrodzenie finansowe (rynkowe) 
u – regionalny wskaźnik bezrobocia 
t – stawka wpłat z tytułu ubezpieczania społecznego i odpowiednich podatków 

 
Przyjęto, że tak obliczone wynagrodzenie ukryte oznacza wielkość potencjalnego wynagrodzenia 
niewykwalifikowanej siły roboczej w sytuacji gdyby nie istniały przepisy regulujące płacę minimalną, i te koszty 
pracy w stosunku do niewykwalifikowanej siły roboczej ujmuje się w nakładach inwestycyjnych do analizy 
ekonomicznej”. 
 
. 

13.4. Wskaźniki ekonomiczne (ENPV i ERR oraz B/C) 
 
 
Zaktualizowana ekonomiczna wartość netto inwestycji (ENPV) kształtuje się na poziomie 6,4 mld zł. Ponieważ 
jest ona dodatnia, oznacza to, iż Projekt jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. 
Potwierdza to oszacowana ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) na poziomie 9,16%. Jest 
ona wyższa niż zakładana ekonomiczna stopa dyskontowa – przewyższa ją o ok. 4%. 
Poniżej przedstawiono wartości wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu. 
 
Tabela 13.3. Wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu 

Wskaźnik Wartość 

ERR (w %) 9,16% 

ENPV (w tys. zł) 6 438  

B/C 1,16  
Źródło: opracowania własne 
 
Wskaźnik porównujący korzyści wynikające z realizacji Projektu z kosztami niezbędnymi w celu ich osiągnięcia 
(B/C) osiąga poziom ok. 1,16 czyli powyżej 1. Potwierdza to dodatkowo opłacalność realizacji inwestycji z 
ekonomicznego i ogólnospołecznego punktu widzenia. 
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14. Analiza wra żliwo ści i ryzyka 
Prezentowana analiza wrażliwości jest analizą typu „what if” - umożliwia, bowiem odpowiedź na pytanie „co się 
stanie, jeżeli...”. Metoda ta pozwala na zbadanie wrażliwości określonych parametrów na zmiany wartości 
odpowiednich czynników wpływających na ich wartość.  
 
W niniejszej analizie wrażliwości parametrami, które poddano analizie: 

� NPV inwestycji (bez uwzględnienia dotacji) – zaktualizowana wielkość netto inwestycji z punktu 
widzenia samej inwestycji; 

� IRR przedsięwzięcia (bez uwzględnienia dotacji) – wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji; 
� NPV inwestycji z dotacją – zaktualizowana wielkość netto inwestycji z punktu widzenia samej 

inwestycji (z uwzględnieniem dotacji z Funduszu Spójności); 
� IRR przedsięwzięcia z dotacją – wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji ( z uwzględnieniem dotacji); 
� ENPV - zaktualizowana wielkość netto inwestycji z ekonomicznego punktu widzenia (nie tylko 

przedsiębiorstwa, ale też lokalnej społeczności); 
� ERR – wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji z ekonomicznego punktu widzenia; 
� B/C – wskaźnik, mierzący stosunek zdyskontowanych korzyści do kosztów. 

 
Analiza otoczenia makro- oraz mikroekonomicznego Projektu pozwoliła wyodrębnić następujące czynniki 
ryzyka: 

� zmiana kosztów eksploatacyjnych, 
� zmiana wielkości przewozów, 
� zmiana liczby pasażerów, 
� zmiana wielkości stopy dyskontowej, 
� zmiana wielkości nakładów inwestycyjnych Projektu. 

 
W analizie założono zmianę każdego z czynników o 1% i o 10%  (odchylenie od wartości bazowej). Wielkość 
zmian została wybrana w ten sposób, aby natężenie potencjalnych zmian wartości parametrów poddanych 
analizie było dość duże i dawało pogląd na wpływ każdego z czynników. 
 
Wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości dla powyższych czynników ryzyka zaprezentowano 
w podrozdziałach poniżej. 
 

14.1. Analiza wra żliwo ści dla wska źników finansowych  

14.1.1. Wrażliwość na zmianę kosztów eksploatacyjnych 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji z finansowego punktu widzenia ze względu na zmiany kosztów 
eksploatacyjnych, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.1 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości kosztów eksploatacyjnych 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł) -70 532,1  -71 104,2  -71 167,8  -71 231,4  -71 803,5  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) -56 712,1  -57 284,2  -57 347,8  -57 411,4  -57 983,5  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 
Uwagi: zmiany kosztów dotyczą lat 2015-2023 
 
Z analiz wrażliwości efektywności inwestycji na zmianę kosztów eksploatacji wynika mała wrażliwość na 
zmianę tych kosztów. Można, więc mówić o niewielkiej wrażliwości wskaźników efektywności finansowej ze 
względu na koszty eksploatacyjne. 
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14.1.2. Wrażliwość na zmianę wielkości przewozów 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany wielkości przewozów, w stosunku do 
założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.2 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości przewozów 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł) -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analiz wrażliwości efektywności finansowej inwestycji na zmianę wielkości przewozów wynika brak 
wrażliwości wskaźników finansowych. Związane jest to z tym, że wielkość przewozów nie ma jakiegokolwiek 
związku z przepływami w analizie finansowej. 

14.1.3. Wrażliwość na zmianę liczby pasażerów 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany liczby pasażerów, w stosunku do założeń 
przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.3 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę liczby pasażerów 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł) -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  -71 167,8  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  -57 347,8  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analiz wrażliwości efektywności finansowej inwestycji na zmianę liczby pasażerów wynika brak wrażliwości 
wskaźników finansowych. Związane jest to tym, że liczba pasażerów, podobnie jak wielkość przewozów nie ma 
związku z przepływami w analizie finansowej.  

14.1.4. Wrażliwość na zmianę założonego poziomu stopy dyskontowej 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany przyjmowanych do obliczeń stóp 
dyskontowych do analizy finansowej, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń 
przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.4 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę poziomu stopy dyskontowej 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł) -255 547,9  -79 002,5  -71 167,8  -64 398,5  -30 981,6  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) -236 109,7  -64 728,9  -57 347,8  -51 012,6  -20 777,7  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 

Zmiana przyjętej stopy dyskontowej ma istotny wpływ na efektywność inwestycji z punktu widzenia 
finansowego. Oczywiście stopa IRR z inwestycji nie jest wrażliwa na wielkości przyjmowanej stopy 
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dyskontowej, gdyż są one właśnie stopą dyskontową, dla której wielkości NPV równe są zeru. Podsumowując, 
występuje duża wrażliwość efektywności inwestycji na zmianę przyjętej stopy dyskontowej. 

14.1.5. Wrażliwość na zmianę nakładów inwestycyjnych 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany przyjmowanych do obliczeń wielkości 
nakładów inwestycyjnych, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. W analizie wrażliwości uwzględniono 
zasady finansowania projektów ze środków funduszy unijnych, tj. ograniczenie wartości nakładów powoduje, iż 
zgodnie z przyjętą stopą dofinansowania zmniejsza się wysokość dotacji oraz wkładu własnego. Natomiast 
w przypadku zwiększenia nakładów inwestycyjnych nie następuje wzrost dotacji i całkowity wzrost nakładów 
pokrywany jest z wkładu własnego. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 14.5 Analiza wrażliwości ze względu zmianę nakładów inwestycyjnych  

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł) -69 026,2  -70 953,7  -71 167,8  -71 382,0  -73 309,4  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) -55 206,2  -57 133,6  -57 347,8  -57 562,0  -59 489,4  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 

Zmiana przyjętych wartości nakładów inwestycyjnych ma średni wpływ na efektywność inwestycji. Wzrost 
nakładów pogarsza wskaźniki IRR, NPV.  
Efektywność inwestycji poprawia się wraz ze zmniejszaniem wielkości nakładów inwestycyjnych. 
Podsumowując, występuje średnia wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmianę nakładów 
inwestycyjnych. 
 
 

14.2. Analiza wra żliwo ści dla wska źników społeczno-ekonomicznych  

14.2.1. Wrażliwość na zmianę kosztów eksploatacyjnych 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia ze względu na 
zmiany kosztów eksploatacyjnych, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono 
w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.6 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości kosztów eksploatacyjnych 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

ENPV (tys. zł) 8 295,6  6 623,5  6 437,7  6 252,0  4 579,9  
ERR (%) 10,28% 9,27% 9,16% 9,04% 8,00% 

B/C                 1,23                   1,17                        1,16                 1,16              1,10    
Źródło: Opracowanie własne 
Uwagi: zmiany kosztów dotyczą lat 2015-2023 

 
Z analiz wrażliwości efektywności inwestycji na zmianę kosztów eksploatacji wynika mała wrażliwość na 
zmianę tych kosztów. Można, więc mówić o niewielkiej wrażliwości wskaźników efektywności finansowej ze 
względu na koszty eksploatacyjne. 
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14.2.2. Wrażliwość na zmianę wielkości przewozów 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany wielkości przewozów, w stosunku do 
założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.7 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę wielkości przewozów 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

ENPV (tys. zł) 4 997,9  6 293,8  6 437,7  6 581,7  7 877,6  

ERR (%) 8,31% 9,07% 9,16% 9,24% 9,96% 

B/C                 1,12                   1,16                        1,16                 1,17              1,20    
Źródło: Opracowanie własne 

Z analiz wrażliwości efektywności ekonomicznej inwestycji na zmianę wielkości przewozów wynika nieznaczny 
wpływ na wskaźniki ekonomiczne, co jest związane z tym, że korzyści i koszty oparte na wielkości przewozów 
są tylko elementem całości korzyści i kosztów ekonomicznych. 

14.2.3. Wrażliwość na zmianę liczby pasażerów 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany liczby pasażerów, w stosunku do założeń 
przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.8 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę liczby pasażerów 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

ENPV (tys. zł) 6 156,9  6 409,7  6 437,7  6 465,8  6 718,6  

ERR (%) 8,94% 9,13% 9,16% 9,18% 9,37% 

B/C                  ,15                   1,16                       1,16                 1,16              1,17    
Źródło: Opracowanie własne 

Z analiz wrażliwości efektywności ekonomicznej inwestycji na zmianę wielkości przewozów wynika nieznaczny 
wpływ na wskaźniki ekonomiczne, co jest związane z tym, że korzyści i koszty oparte na wielkości przewozów 
są tylko elementem całości korzyści i kosztów ekonomicznych. 

14.2.4. Wrażliwość na zmianę założonego poziomu stopy dyskontowej 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany przyjmowanych do obliczeń stóp 
dyskontowych do analizy finansowej, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. Wyniki obliczeń 
przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 14.9 Analiza wrażliwości ze względu na zmianę poziomu stopy dyskontowej 

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

ENPV (tys. zł) 78 496,0  8 918,9  6 437,7  4 392,3  -3 528,2  

ERR (%) 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 

B/C                 1,66                   1,21                       1,16                 1,12              0,77    
Źródło: Opracowanie własne 

Zmiana przyjętej stopy dyskontowej ma istotny wpływ na efektywność inwestycji z punktu widzenia społeczno-
ekonomicznego. Wzrost przyjmowanych do obliczeń stóp dyskontowych zauważalnie pogarsza wskaźniki 
efektywności ekonomicznej.  Oczywiście stopa IRR z inwestycji nie jest wrażliwa na wielkości przyjmowanej 
stopy dyskontowej, gdyż są one właśnie stopą dyskontową, dla której wielkości NPV równe są zeru. 
Podsumowując, występuje duża wrażliwość efektywności inwestycji na zmianę przyjętej stopy dyskontowej. 
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14.2.5. Wrażliwość na zmianę nakładów inwestycyjnych 

Zbadano wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmiany przyjmowanych do obliczeń wielkości 
nakładów inwestycyjnych, w stosunku do założeń przyjętych do analiz. W analizie wrażliwości uwzględniono 
zasady finansowania projektów ze środków funduszy unijnych, tj. ograniczenie wartości nakładów powoduje, iż 
zgodnie z przyjętą stopą dofinansowania zmniejsza się wysokość dotacji oraz wkładu własnego. Natomiast 
w przypadku zwiększenia nakładów inwestycyjnych nie następuje wzrost dotacji i całkowity wzrost nakładów 
pokrywany jest z wkładu własnego. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 14.10 Analiza wrażliwości ze względu zmianę nakładów inwestycyjnych  

  
Wielkości 

zmniejszone 
o 10% 

Wielkości 
zmniejszone o 

1% 

Wielkości 
przyjęte w 
analizie 

Wielkości 
zwiększone o 

1% 

Wielkości 
zwiększone 

o 10% 

ENPV (tys. zł) 7 918,2  6 585,8  6 437,7  6 289,7  4 957,3  

ERR (%) 10,58% 9,29% 9,16% 9,03% 7,96% 
B/C                 1,22                   1,17                        1,16                 1,16              1,11    
Źródło: Opracowanie własne 

Zmiana przyjętych wartości nakładów inwestycyjnych ma średni wpływ na efektywność inwestycji. Wzrost 
nakładów pogarsza wskaźniki ERR i B/C.  
Efektywność inwestycji poprawia się wraz ze zmniejszaniem wielkości nakładów inwestycyjnych. 
Podsumowując, występuje średnia wrażliwość efektywności inwestycji ze względu na zmianę nakładów 
inwestycyjnych. 
 
 

14.3. Analiza ryzyka 

14.3.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych 
i ekonomicznych 

Analiza ryzyka przeprowadzona została dla zmiennych ujętych w analizie wrażliwości zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 18 marca 
2015”Należy zaznaczyć, że w przypadku tego przedsięwzięcia brak jest danych na temat rozkładu 
prawdopodobieństwa czynników ryzyka, a sformułowanie prawidłowych i precyzyjnych wniosków, co do 
rozkładu tego prawdopodobieństwa jest trudne ze względu na brak dostatecznych danych na temat podobnych 
projektów. Zatem zgodnie z wytycznymi analizę ryzyka przeprowadzono w formie jakościowej w celu 
podparcia analizy wrażliwości. Wyniki w postaci tabelarycznej przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 14.11 Analiza ryzyka  

Ryzyko 
Prawdopodo
-bieństwo: 

Komentarze 

wzrost kosztów 
eksploatacyjnych  
o 1% 

średnie 

Znaczącym składnikiem kosztów eksploatacyjnych są koszty wynagrodzeń. 
Zatrudnienie w administracji jest coraz bardziej cenione ze względu na 
komfort i stabilizację. W przypadku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie koszty wynagrodzeń są niższe niż rynkowe, istnieje więc ryzyko 
wzrostu wydatków na wynagrodzenia. W usługach obcych, jak i kosztach 
energii, istnieje możliwość obniżenia kosztów poprzez negocjacje z 
dostawcami i kontrahentami oraz zmianę kosztów odtworzeniowych 
majątku (zmniejszenie usług remontowych). 

spadek wielkości 
przewozów  
o 1% 

średnie 

Ryzyko spadku wielkości przewozów i liczby pasażerów założonych 
w analizie jest uzależnione od możliwości realizacji inwestycji w zakresie 
śródlądowych dróg wodnych. Ryzyko wynika z konieczności uzyskania 
derogacji dla działań niekorzystnych środowiskowo. Pogłębianie koryta 
rzeki jest niewątpliwie niekorzystne środowiskowo i w oparciu o Art. 4.7 
Ramowej Dyrektywy Wodnej musi zostać udowodnione, że nie ma innego 
sposobu osiągnięcia celu.  

spadek liczby 
pasażerów  
o 1% 
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Ryzyko 
Prawdopodo
-bieństwo: 

Komentarze 

wzrost stopy 
dyskontowej 
o 1% 

niskie 

Zagrożenie wzrostu stopy dyskontowej dla przedsięwzięcia praktycznie nie 
występuje, gdyż wysokość stopy dyskontowej dla inwestycji jest dokładnie 
sprecyzowane w „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 18 marca 2015”. 
Założenie wzrostu stopy dyskontowej o 1% założono jedynie pro forma, w 
celach badawczych. 

wzrost nakładów 
na inwestycję  
o 1% 

średnie 

W okresie budowy może pojawić się zagrożenie spowodowane wzrostem 
cen usług budowlanych związanym z nieustannym rozwojem sektora 
budowlanego Powoduje to często wzrost cen ponad wartości zakładane na 
etapie projektowym. Rynek usług budowlanych podlega fluktuacjom o 
charakterze spekulacyjnym. Z racji tego, że koszty inwestycyjne ponoszone 
są bezpośrednio z budżetu państwa istnieje możliwość zapisami ustawy 
zmienić w miarę potrzeb wysokość limitów zagwarantowanych ustawowo 
na realizację projektu. 

14.3.2. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 

Analiza wrażliwości umożliwia dokonanie wyboru czynników o decydującym znaczeniu dla utrzymania 
płynności finansowej, czyli tzw. krytycznych zmiennych. Zgodnie z wytycznymi za zmienne krytyczne uznaje 
się te zmienne w przypadku, których zmiana ich wartości o +/- 1% powoduje odpowiednią zmianę wartości 
bazowej NPV o co najmniej +/- 1%. W poniżej tabeli wyznaczono zmienne, które zostały podane analizie w celu 
wskazania ich zmiany na wynik NPV oraz w celu wskazania, którą ze zmiennych można uznać za krytyczną. 
W związku z czym dla poszczególnych zmiennych w tabeli podano wartość NPV oraz jego zmianę w 
porównaniu z wartością bazową NPV.  
Biorąc, zatem pod uwagę wyniki analizy wrażliwości przedstawione w powyższym rozdziale za zmienne 
krytyczne w analizowanym przedsięwzięciu uznać należy: zmianę wielkości przewozów, zmianę stopy 
dyskontowej oraz zmianę wielkości nakładów inwestycyjnych. 
 
W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany wskaźników w wyniku zmiany wartości czynników o 1%.  

Tabela 14.12 Zmiany wskaźników w wyniku zmiany czynników ryzyka o 1%  

% zmiana wartości przy zmianie 
czynnika o 1% 

wzrost kosztów 
eksploatacyjnych

o 1% 

spadek 
wielkości 

przewozów 
o 1% 

spadek liczby 
pasażerów 

o 1% 

wzrost stopy 
dyskontowej 

o 1% 

wzrost 
nakładów na 
inwestycję 

o 1% 
NPV z inwestycji (bez dotacji)  
(tys. zł) 

0,09% 0,00% 0,00% -9,51% 0,30% 

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%) - - - - - 

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł) 0,11% 0,00% 0,00% -11,05% 0,37% 

IRR z inwestycji (z dotacją) (%) - - - - - 

ENPV (tys. zł) -2,89% -2,24% -0,44% -31,77% -2,3% 

ERR (%) 0,11% -0,90% -0,23% 0,00% 0,13% 
B/C -0,53% -0,33% -0,07% -4,01% -0,45% 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Obliczono także wartości progowe (switching values) dla zmiennych krytycznych. Wyniki tych obliczeń 
przedstawiono poniżej. 
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Tabela 14.13 Wartości progowe dla zmiennych krytycznych  

% zmiana wartości przy zmianie 
czynnika o 1% 

wzrost kosztów 
eksploatacyjnych

o 1% 

spadek wielkości 
przewozów 

o 1% 

spadek liczby 
pasażerów 

o 1% 

wzrost stopy 
dyskontowej 

o 1% 

wzrost 
nakładów na 
inwestycję 

o 1% 
NPV z inwestycji (bez dotacji) (tys. zł)    n/d  

IRR z inwestycji (bez dotacji) (%)      

NPV z inwestycji (z dotacją) (tys. zł)    n/d  

IRR z inwestycji (z dotacją) (%)      

ENPV (tys. zł) 35% -45%  n/d 43% 

ERR (%)      
B/C      

Źródło: Opracowanie własne 
 

14.3.3. Analiza ryzyk formalno – instytucjonalnych 

 
• Ryzyko opóźnień na etapie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień. W celu 

ich minimalizacji niezbędne jest ustanowienie optymalnych sposobów komunikacji pomiędzy stronami 
zaangażowanymi w realizację całego Projektu oraz wypracowanie doskonałej współpracy w kontaktach 
z organami administracji lokalnej oraz gestorami infrastruktury technicznej. 

• Ryzyko związane z przedłużaniem się procedur przetargowych na wyłonienie Wykonawców robót. 
Związane głównie z ewentualnymi odwołaniami od decyzji Komisji Przetargowych mogą spowodować 
istotne, choć trudne dziś do określenia opóźnienia skutkujące ograniczeniem czasu pozostałego na 
realizację Projektu. 

• Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych znalezisk archeologicznych w trakcie prac przygotowawczych i 
realizacji inwestycji (szczególnie budynku siedziby Centrum RIS) co może znacząco przedłużyć czas 
realizacji inwestycji i podnieść jej koszt. Dodatkowo tereny centrum i Międzyodrza objęte są 
praktycznie w całości strefami ochrony konserwatorskiej. Jeżeli w trakcie badań archeologicznych czy 
realizacji prac zostaną odkryte relikty architektury, co często zdarza się na terenach miejskich, 
konserwator wojewódzki może zakazać rozbiórki odsłoniętych murów i uwzględnienia ich w projekcie 
budowlanym. Aby uniknąć zaskoczenia i komplikacji z modyfikacją gotowego już projektu, powinno 
się zlecić projektantowi kwerendę źródeł historycznych na temat wcześniejszej, szczególnie 
średniowiecznej zabudowy w przewidzianym pod budowę miejscu i wykorzystanie uzyskanych 
informacji w projekcie, a w razie konieczności wymagane może być przeprowadzenie procedury 
otrzymania opinii uwalniającej działkę pod zabudowę. 

• Pojawienie się na rynku korzystniejszych rozwiązań, lepszych wersji użytkowanych technologii. 
Uaktualnienie czy wręcz wymiana urządzeń aktywnych nie musi dotyczyć całej infrastruktury, lecz 
obszarów, gdzie może to być niezbędne np. ze względu na zapotrzebowanie na wielkość przenoszonego 
ruchu, pokrycie radiowe itp. 

• Ryzyko przedłużania się realizacji inwestycji. Występuje istotne prawdopodobieństwo przedłużania się 
procesu realizacji inwestycji, co może znacznie opóźnić czas rozpoczęcia korzystania z systemu. 
Wdrożenie systemu będzie obejmowało działania obciążone większym ryzykiem opóźnień, m.in. 
roboty budowlane, których wykonania jest zależne od warunków atmosferycznych; uzyskanie 
pozwoleń budowlanych oraz również przeprowadzenie testów systemu. 

• Ryzyko zawierania umów na utrzymanie i wsparcie po okresie gwarancji. Na te potrzeby będzie 
wykorzystany mechanizm przetargowy, tzn. możliwość zawarcia umowy wyłącznie na określony czas i 
wynikająca stąd konieczność powtarzania przetargów, aby zapewnić serwisowanie oraz uaktualnienie 
sprzętowe i programowe. 

• Ryzyko pominięcia w kontrakcie istotnej funkcjonalności. Ryzyko pominięcia w kontrakcie istotnej 
funkcjonalności (zazwyczaj w oprogramowaniu) dotyczy przede wszystkim samego systemu. W 
efekcie albo nie będzie ta funkcja dostępna albo trzeba będzie ją dokupić zwiększając budżet 
przedsięwzięcia. 

• Ryzyko zakłóceń w koordynacji prac szeregu wykonawców zaangażowanych w realizację Projektu. 
Ryzyko to wystąpi o ile budowę systemu rozbije się na odrębne prace wykonywane w ramach 
oddzielnych umów. Realizację przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy systemu RIS zaplanowano w 
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modelu „zaprojektuj i wybuduj” zatem ryzyko to spada na głównego Wykonawcę, który musi 
skoordynować prace z podwykonawcami. 

• Ryzyko związane ze zmianami w przepisach prawa. Na realizację przedsięwzięcia budowy systemu 
mogą mieć wpływ potencjalne zmiany w licznych przepisach prawnych, a w szczególności ustaw: 
prawo telekomunikacyjne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo ochrony 
środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Ministra Łączności 
z dnia 21 kwietnia 1995 r. do „Prawa Budowlanego” (Dz. U. nr 89, poz. 414) w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

• Ryzyko związane z procesem realizacji zmian. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zmian 
związanych z procesem inwestycyjnym wdrażania systemu. W okresie związania umową z wykonawca 
infrastruktury, Inwestor będzie  korzystał i rozliczał realizowane przez niego prace zgodnie z zapisami 
umowy, w szczególności warunkami gwarancji. Po tym okresie wprowadzanie zmian w infrastrukturze 
systemu odbywać się może w dowolny, dopuszczalny przepisami prawa sposób (np. jako oddzielny 
projekt, który może realizować dowolny wykonawca). Dodatkowo w projekcie przewidziano 
ponoszenie nakładów inwestycyjnych na sprzęt w celu wprowadzenia zmian, uaktualnienia (ang. 
upgrade) oprogramowania oraz odświeżenia posiadanego sprzętu. W umowie z wykonawcą 
infrastruktury Inwestor winien zagwarantować niezbędną trwałość danego produktu, a także spełnienie 
wymagań jakościowych zapisanych w umowie SLA podczas jej obowiązywania (np. maksymalny czas 
na podjęcie działań interwencyjnych (naprawczych), maksymalny czas usunięcia awarii, maksymalny 
dostawy części zamiennych itp.). Stąd istotne jest wypracowanie mechanizmów monitorowania, 
mierzenia oraz weryfikowania parametrów jakościowych usług i robót, co wymagać będzie jednak 
wsparcia technicznego ze strony Wykonawcy i Inżyniera.  

 

14.3.4. Analiza ryzyk ekologiczno – technicznych 

• Ryzyko przedłużania się etap budowy. Ze względu na szereg trudnych dziś  
do przewidzenia czynników, z których najczęściej występujące to min. złe warunki atmosferyczne w 
zimie, błędy w dokumentacji projektowej, złe rozpoznanie terenu, kolizje z inną infrastrukturą, zła 
jakość materiałów, błędy w technologii robót, zła organizacja robót czy wreszcie niedostateczny nadzór 
nad pracami. 

• Ryzyko wystąpienia opóźnień na etapie pozyskiwania niezbędnych decyzji i uzgodnień 
środowiskowych. W celu ich minimalizacji niezbędne jest ustanowienie optymalnych sposobów 
komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację całego Projektu, w szczególności 
Wykonawcy robót i Inżyniera oraz wypracowanie doskonałych procedur w kontaktach z organami 
administracji lokalnej, w tym na terenie Niemiec.  

• Dojrzałość technologiczna. W oparciu o doświadczenia projektu pilotażowego RIS dostępne na rynku 
rozwiązania, urządzenia i ich oprogramowanie należy uznać za dojrzałe. 

• Ryzyko napotkania niewypałów/niewybuchów z czasów wojny jest szczególnie wysokie w rejonie 
planowanej budowy siedziby Centrum RIS, niosąc ze sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi 
oraz strat mienia. Stąd konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur prowadzenia robót i 
reagowania w sytuacjach zagrożenia i współpracy ze służbami saperskimi. Dodatkowo ryzyko to niesie 
ze sobą w konsekwencji możliwość wzrostu kosztów inwestycji i wydłużenia czasu realizacji 
inwestycji. 

• Zapewnienie pokrycia radiowego. Pokrycie zasięgiem łączności radiowej opisane jest zmienną losową, 
która wprowadza pewną niepewność w przestrzeni i czasie co do poziomu odbieranego sygnału. 
Oznacza to, że szczególnie w miejscach trudno dostępnych, osłoniętych przeszkodami terenowymi, 
pagórkowatymi, miejskimi, w dolinie Odry itp., sieć może nie oferować pożądanego zasięgu. 
Rozwiązaniem jest także przesłanie wiadomości tekstowej, gdyż zasięg dla tej usługi jest większy. 
Istotnymi elementami tego ryzyka są także możliwość niespełnianie wymagań stawianym liniom 
radiowym (Piasek-Widuchowa, Gozdowice-Kostrzyn) oraz możliwość niedostatecznego działania łączy 
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radiowych w paśmie 5 GHz, zwłaszcza w dłuższych relacjach (zbyt niska przepływność 
uniemożliwiająca przekazanie obrazu z kamer na wymaganym poziomie jakości obrazu). 

• Dostęp do części zapasowych. Ryzyko dostępu do części zapasowych można ocenić jako niewielkie. 
Zamawiający może wymusić poprzez umowę odpowiedni długi czas dostępności części zamiennych. 

• Dostęp do koniecznych kanałów częstotliwościowych. Występują potrzeby rozszerzenia istniejącego 
pozwolenia radiowego o nowe kanały radiowe wykorzystywane przez planowane stacje foniczne oraz 
AIS/DGPS. 

• Ryzyko zestarzenia się technologii (trwałość technologiczna). Proces starzenia się w odniesieniu do 
technologii ma miejsce wówczas, gdy dana technologia traci swoją wartość w wyniku pojawienia się na 
rynku technologii pod wieloma aspektami lepszej, w szczególności posiadającej pod względem 
funkcjonalnym większe możliwości. Ryzyko pojawienia się lepszej technologii jest niewielkie, co 
wynika z jednej strony z popularności tego rozwiązania, jego dostępności oraz dojrzałości 
technologicznej. 

• Ryzyko szybkiego zużycia się sprzętu i infrastruktury (trwałość techniczna) W oparciu o doświadczenia 
projektu pilotażowego RIS dostępne na rynku rozwiązania, urządzenia, technologie i ich jakość 
wykonania ryzyko to należy uznać za niewielkie. 

• Ryzyko związane z dostępnością dostawców. Ryzyko związane z ewentualną niedostępnością 
dostawców  nie występuje, gdyż niezbędne systemy oferuje w zakresie projektowania, dostaw, 
instalacji i uruchomienia co najmniej kilku dostawców krajowych i szereg podmiotów zagranicznych. 

• Ryzyko związane z fizycznym uszkodzeniem infrastruktury. Ryzyko tego typu występuje (w 
szczególności w odniesieniu do zniszczeń infrastruktury wysokościowej wywołanych wyładowaniami 
atmosferycznymi, a także kradzieży mienia). Obiekty radiowe zaplanowano na terenach należących do 
jednostek samorządu lokalnego i innych podmiotów i organów publicznych, dzięki czemu mogą być 
one lepiej zabezpieczone, monitorowane i kontrolowane. W celu redukcji strat wywołanych 
ewentualnymi zniszczeniami, infrastruktura narażona na nie powinna być odpowiednio ubezpieczona. 

• Ryzyko wystąpienia usterek i wad na etapie eksploatacji. Najczęściej wynika z zastosowania 
wadliwych materiałów i urządzeń (serwis, ponadprzeciętna awaryjność), zastosowania wadliwych czy 
niesprawdzonych technologii oraz błędów eksploatacyjnych. 

 

14.3.5. Ryzyka finansowe 

• Ryzyko nie pozyskania dofinansowania ze środków UE. Z uwagi na poczynione wcześniej działania 
skutkujące umieszczeniem przedsięwzięcia na liście projektów śródlądowego transportu wodnego w 
Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030) 
ryzyko takie należy uznać jako niewielkie. Jednakże w sytuacji braku takiego dofinansowania realizacja 
przedsięwzięcia w założonym zakresie i terminach będą praktycznie niemożliwe. 

• Ryzyko powstania błędów formalne na etapie aplikowania, a następnie wdrażania projektu. Może 
skutkować zmniejszeniem a w skrajnych wypadkach utratą dofinansowania ze środków UE. 
Szczególnie istotna będzie tu rola właściwego zarządzania projektem i wyszkolenia osób 
zaangażowanych w jego realizację w każdej z zaangażowanych w jego wdrażanie stron (Inwestora, 
Inżyniera i Wykonawcy). 

• Dostępność środków finansowych – dostępność jak i procedura uruchamiania funduszy zarówno z puli 
dotacji jak i środków własnego budżetu może powodować okresowe zaburzenia w utrzymaniu 
płynności finansowej Projektu. Stąd szczególnie istotnym jest prowadzenie stałego monitoringu planów 
i przepływów finansowych i możliwie szybka identyfikacja ryzyka związanego z wystąpieniem 
ewentualnego niedoboru środków. 
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• Ryzyko kursowe. Ze względu na wpływ kursów walut na koszty sprzętu elektronicznego, występuje 
ryzyko zwiększenia się kosztów realizacji systemu względem wcześniejszych szacunków i założeń. 

• Przekroczenie dostępnego budżetu na etapie wyboru Wykonawców. W ramach procedur przetargowych 
występuje zawsze otrzymania ofert wykonania prac powyżej zakładanego budżetu. Z drugiej strony 
grupa potencjalnych wykonawców jest dość liczna, zatem czynnik konkurencji wpływa an zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji.  

• Ryzyko przekroczenia budżetu na etapie realizacji prac. Ryzyko takie może być skutkiem np. 
nieprzewidzianych wcześniej prac czy robót dodatkowych, niezbędnych do wybudowania obiektów 
wysokościowych czy pominięciem na etapie projektowania lub późniejszym dodaniu nowych urządzeń, 
funkcji lub oprogramowania/licencji. 

 

14.3.6. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 

 
Minimalizacja potencjalnie mogących wystąpić ryzyk, zarówno wyżej opisanych jak  
i innych trudnych czy niemożliwych na dzisiejszym etapie do zdefiniowania - wymaga przede wszystkim 
ciągłego monitorowania wybranych elementów Projektu, a w razie pojawienia się jakichkolwiek odchyleń 
od zakładanych celów podejmowanie odpowiednio szybkich i skutecznych działań wszystkich partnerów i 
stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Szczególnie istotnym w pierwszym okresie będzie 
doprowadzenie do uzyskania zakładanego dofinansowania i doprowadzenie do potwierdzenia tego faktu w 
postaci stosownej umowy o dofinansowanie Projektu. Kolejnym istotnym krokiem którego realizacja winna 
rozpocząć się praktycznie równolegle z powyższej opisanymi działaniami, będzie określenie 
szczegółowych wymagań i zapisów do dokumentacji przetargowych SIWZ, w szczególności 
szczegółowych wytycznych i warunków umów, gwarancji i rękojmi, odpowiedzialności i roli stron 
Projektu.  Sporządzenie dokumentacji przetargowych i skuteczne przeprowadzenie procedur przetargowych 
będą w pierwszej kolejności rzutować na realizację założonego harmonogramu i celów projektów. Stąd 
praktycznie do końcowego etapu realizacji włącznie z rozliczeniem Projektu bardzo istotną rolę należy 
przypisać zakresowi zadań i odpowiedzialności powierzonych Inżynierowi i dobrej współpracy wszystkich 
stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, wspólne ścisłe i bieżące monitorowanie kluczowych 
elementów i etapów prac w szczególności przebiegu procedur montażu, rozruchu i odbioru.  
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15. Analiza oddziaływania na środowisko 

15.1. Wpływ projektu na środowisko regionu 

15.1.1. Środowisko w otoczeniu inwestycji 

Odra jest ciekiem I rzędu o długości całkowitej 855 km, z czego 742 km znajdują się w granicach Polski. Pod 
względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski, natomiast biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach 
Polski jest jej trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie). Powierzchnia dorzecza Odry 
obejmuje obszar 118 861 km2, z tego 106 056 km2 w Polsce. 
 
Źródła rzeki zlokalizowane są na terytorium Republiki Czeskiej, w Górach Odrzańskich. Od ujścia Nysy 
Łużyckiej (km 542,4) na długości 161,7 km rzeka Odra jest rzeką graniczną stanowiąc granicę polsko-
niemiecką. Odcinek ujściowy Odry tworzy skomplikowany układ hydrograficzny - rzeka dzieli się tutaj na 
szereg ramion, odnóg i kanałów. Rzeka począwszy od wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3) podlega 
wpływom cofki morskiej i wiatrowej.  
 
Odra uchodzi do Zalewu Szczecińskiego o łącznej powierzchni 687 km2, z czego polska część stanowi 410 km2. 
Granica państwowa pomiędzy Niemcami i Polską przebiega z północy na południe i dzieli ten akwen na dwie 
części: zachodnią - Mały Zalew i wschodnią - Wielki Zalew. 
 
Na odcinku Odry stanowiącym granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec, rzeka ta jest administrowana wspólnie, tzn. ze Strony polskiej przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, a ze Strony niemieckiej przez Dyrekcję Wodno-Żeglugową Wschód z siedzibą 
w Magdeburgu poprzez jej jednostkę terenową - Urząd Wodno-Żeglugowy Eberswalde. 
 
Rzeka Odra na odcinku, na którym projektowane jest umiejscowienie czujników i urządzeń łączności radiowej 
systemu RIS, razem z obszarami do niej przyległymi, stanowi tereny cenne przyrodniczo. Są one objęte 
kilkunastoma obszarowymi formami ochrony przyrody. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich. 
 
Tabela 15.1. Zestawienie najważniejszych polskich obszarowych form ochrony przyrody na odcinku Odry, na 

którym planowane jest umieszczenie czujników i urządzeń łączności radiowej 
Lp. Typ formy ochrony Nazwa Kod 

1 

Natura 2000 - ptasia 

Dolina Dolnej Odry PLB320003 

2 Dolina Środkowej Odry PLB080004 

3 Ostoja Cedyńska PLB320017 

4 Natura 2000 - ptasia i siedliskowa Ujście Warty PLC80001 

5 

Natura 2000 - siedliskowa 

Dolna Odra PLH320037 

6 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 

7 Łęgi Słubickie PLH080013 

8 Obszar Chronionego Krajobrazu Słubicka Dolina Odry - 

9 

Park Krajobrazowy 

Cedyński PK - 

10 Krzesiński PK - 

11 PK "Ujście Warty" - 

12 PK Dolina Dolnej Odry - 

13 Park Narodowy PN "Ujście Warty" - 

14 
Rezerwat 

Bielinek - 

15 Łęgi koło Słubic - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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Ponadto, z uwagi na graniczny charakter analizowanego odcinka Odry i proponowaną lokalizację części 
urządzeń na terenie Republiki Federalnej Niemiec, zestawiono również najważniejsze niemieckie obszarowe 
formy ochrony przyrody, w pobliżu lub na terenie których mają być zlokalizowane czujniki i urządzenia. Są to: 
 

• Park Narodowy – Unteres Odertal 
• Rezerwaty przyrody 

o Unteres Odertal 
o Oderinsel Küstrin – Kietz 
o Oder – Nieße 

• Obszary Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia 
o Unteres Odertal (DE2951401) 
o Schorfheide – Chorin (DE2948401) 
o Mittlere Oderniederung (DE3453422) 

• Obszary Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa 
o Unteres Odertal (DE2951302) 
o Oder – Nieße Ergänzung (DE3553308) 
o Oderinsel Kietz (DE3453301) 
o Oder – Nieße (DE3954301) 

 
Poniżej zamieszczono zestawienie obszarowych form ochrony przyrody, w pobliżu lub obrębie których znajdują 
się proponowane miejsca montażu czujników i urządzeń łączności radiowej, w podziale na warianty 
planistyczne i rekomendowane punkty lokalizacyjne. 
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Tabela 15.2. Zestawienie obszarowych polskich form ochrony przyrody, w pobliżu lub obrębie których znajdują się proponowane miejsca montażu czujników i urządzeń łączności 
radiowej, w podziale na warianty planistyczne i rekomendowane punkty lokalizacyjne  

Lp. Wariant Strefa Nazwa formy ochrony Typ formy ochrony Kod 
Odległość od formy 

ochrony 

1 

I 

Widuchowa (rad) 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 w obszarze 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 w obszarze 

PK Dolina Dolnej Odry Park Krajobrazowy - w pobliżu 

2 Bielinek 1 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 na granicy 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 na granicy 

Cedyński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy - w obszarze 

Ostoja Cedyńska Natura 2000 - ptasia PLB320017 w pobliżu 

3 Bielinek 2 

Ostoja Cedyńska Natura 2000 - ptasia PLB320017 w pobliżu 

Bielinek Rezerwat - w pobliżu 

Cedyński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy - w obszarze 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 w obszarze 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 w obszarze 

4 

II 

Gozdowice (cz) 

Cedyński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy - w obszarze 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 w obszarze 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 w obszarze 

5 Osinów Dolny 
Cedyński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy - w pobliżu 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 na granicy 
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Lp. Wariant Strefa Nazwa formy ochrony Typ formy ochrony Kod 
Odległość od formy 

ochrony 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 na granicy 

6 Kostrzyn 1 
PK "Ujście Warty" Park Krajobrazowy - w obszarze 

Ujście Warty Natura 2000 – ptasia i siedliskowa PLC80001 w pobliżu 

7 Kostrzyn 2 
PK "Ujście Warty" Park Krajobrazowy - na granicy 

Ujście Warty Natura 2000 – ptasia i siedliskowa PLC80001 na granicy 

8 Kostrzyn 4 (cz) 

PK "Ujście Warty" Park Krajobrazowy - w obszarze 

PN "Ujście Warty" Park Narodowy - w pobliżu 

Ujście Warty Natura 2000 – ptasia i siedliskowa PLC80001 w obszarze 

9 Kostrzyn 3 

PK "Ujście Warty" Park Krajobrazowy - w obszarze 

PN "Ujście Warty" Park Narodowy - w pobliżu 

Ujście Warty Natura 2000 – ptasia i siedliskowa PLC80001 w obszarze 

10 Gozdowice (rad) 

Cedyński Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy - w obszarze 

Dolina Dolnej Odry Natura 2000 - ptasia PLB320003 w obszarze 

Dolna Odra Natura 2000 - siedliskowa PLH320037 w obszarze 

11 
III 

Kostrzyn 4 (rad) 

PK "Ujście Warty" Park Krajobrazowy - w obszarze 

PN "Ujście Warty" Park Narodowy - w pobliżu 

Ujście Warty Natura 2000 - ptasia PLC80001 w obszarze 

12 Słubice 4 Łęgi koło Słubic Rezerwat - w pobliżu 
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Lp. Wariant Strefa Nazwa formy ochrony Typ formy ochrony Kod 
Odległość od formy 

ochrony 

Dolina Środkowej Odry Natura 2000 - ptasia PLB080004 w pobliżu 

Łęgi Słubickie Natura 2000 - siedliskowa PLH080013 na granicy 

13 Słubice 1 
Dolina Środkowej Odry Natura 2000 - ptasia PLB080004 na granicy 

Łęgi Słubickie Natura 2000 - siedliskowa PLH080013 na granicy 

14 Słubice 2 
Dolina Środkowej Odry Natura 2000 - ptasia PLB080004 na granicy 

Łęgi Słubickie Natura 2000 - siedliskowa PLH080013 na granicy 

15 Słubice 3 
Dolina Środkowej Odry Natura 2000 - ptasia PLB080004 na granicy 

Łęgi Słubickie Natura 2000 - siedliskowa PLH080013 na granicy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
na granicy – w odległości ≤ 50m od granicy obszaru 
w pobliżu – w odległości > 50m od granicy obszaru 
W celu rozróżnienia stref czujników od stref łączności radiowej o takich samych nazwach zastosowano oznaczenia: 
(cz) – strefy czujników 
(rad) – strefy łączności radiowej 
 
Lokalizacja stref została graficznie przedstawiona na mapach, które stanowią Załączniki 1- 10 do niniejszego Rozdziału. 
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15.1.2. Środki ochrony środowiska 

Rekomendowane do przeprowadzenia prace mają na celu usprawnienie ruchu żeglugowego oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa jednostek pływających. W związku z tym spodziewany jest zwiększony udział transportu drogą 
śródlądową kosztem transportu drogowego i kolejowego. Z tego powodu wdrożenie rekomendowanych 
rozwiązań korzystnie wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz na rozwój regionalny województwa 
zachodniopomorskiego i województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie to nie ma na celu fizycznych zmian 
w parametrach lub przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej, w związku z czym krajobraz nie zostanie naruszony. 
Wyjątkami będą projektowane wieże i maszty antenowo – kamerowe, ale ich potencjalny negatywny wpływ na 
otoczenie będzie znikomy z uwagi na planowane moce urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.  
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 24 kwietnia 2001r. ochrona środowiska przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu najlepszego jego stanu poprzez: 
 

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 
poziomach; 

2) zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane. 

 
Z art. 122a POŚ wynika również, że prowadzący instalację emitującą pola elektromagnetyczne, których 
równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 
 

1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany 

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ 
na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie. 

 
Wyniki ww. pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu 
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 
W ramach unikania negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji prac rekomenduje się następujące 
środki zapobiegawcze i ograniczające: 
 

1) właściwa organizacja placu budowy w celu zapobiegania przedostawania się zanieczyszczeń, 
pochodzących z ewentualnych awarii środków transportu, do wód i do gleby; 

2) prowadzenie głównych prac, stwarzających zagrożenie nadmierną emisją hałasu w porze dziennej, gdy 
hałas jest mniej uciążliwy i odczuwalny; 

3) zabezpieczenie pni drzew rosnących na trasie przewozu materiałów lub w pasie wykonywanych robót; 
4) dobrze opracowana logistyka tras przewozu towarów i wytwarzanych odpadów; 
5) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsc gromadzenia wytwarzanych odpadów, właściwe ich 

transportowanie i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie; 
6) prowadzenie robót budowlanych poza okresem lęgowym ptaków;  
7) uporządkowanie obszaru po zakończeniu prac i przywrócenie go do stanu sprzed realizacji 

przedsięwzięcia co nie spowoduje zmian krajobrazu i nie spowoduje zmian w oddziaływaniu na 
środowisko i nie zakłóci właściwego cyklu rozrodczego ptaków. 
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15.1.3. Uciążliwość na etapie budowy i eksploatacji 

Etap budowy 
 
Zagrożenia lub uciążliwość dla środowiska może wystąpić głównie na etapie wznoszenia wież oraz montażu 
masztów oraz montowania czujników. Zalicza się do nich przede wszystkim emisja hałasu, powstawanie 
odpadów oraz emisja zanieczyszczeń do wód i powietrza. W celu zapobieżenia nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń prace powinny być prowadzone w porze dziennej za pomocą sprawnego, atestowanego sprzętu, 
natomiast w pobliżu miejsca prowadzenia prac budowlanych powinny znajdować się pojemniki na odpady. 
Powinny one być odbierane przez firmy o odpowiednich pozwoleniach na transport odpadów, ich 
zagospodarowanie i utylizację. 
 
Zarówno prace związane z budową wież i masztów oraz montażem czujników będą prowadzone bez stosowania 
substancji niebezpiecznych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi 
przepisami odnośnie ochrony środowiska. Środki zapobiegawcze i ograniczające negatywny wpływ na 
środowisko zostały wymienione w poprzednim punkcie (15.1.2.). 
 
Nasilenie prac podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych w poszczególnych lokalizacjach będzie 
stosunkowo niewielkie.   
 
Etap eksploatacji 
 
Pełne wdrożenie systemu RIS na odcinku Odry od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Odry do Zalewu 
Szczecińskiego bez wątpienia przyczyni się do usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa korzystania 
z Odrzańskiej Drogi Wodnej przez wszystkie jednostki pływające. Wdrożenie tego projektu będzie miało 
pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, przede wszystkim poprzez: 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska w związku ze zwiększeniem płynności ruchu 
wszystkich jednostek pływających, 

• zwiększenie bezpieczeństwa jednostek pływających biorących udział w ruchu śródlądowym na 
Odrzańskiej Drodze Wodnej, co powinno znacząco zmniejszyć zanieczyszczanie środowiska odpadami 
powypadkowymi, ropopochodnymi oraz innymi transportowanymi towarami. Mniejsza liczba 
wypadków ograniczy również konieczność udziału służb ratunkowych, co z kolei zdecydowanie 
ogranicza emisję hałasu i spalin do środowiska. 

• zwiększenie przepustowości Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie skutkowało ograniczeniem udziału 
transportu drogowego i kolejowego oraz uciążliwości dla środowiska z nimi związanymi. 

 
Eksploatacja systemu RIS związana będzie z wykorzystaniem elementów systemu radiokomunikacyjnego, czyli 
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Żadna z planowanych w ramach niniejszego Studium stacja 
radiokomunikacyjna nie cechuje się mocą ERIP (równoważna moc promieniowania izotropowo) 
przekraczającą 500 W.  
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15.1.4. Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne, kulturowe i krajobraz 

Jedyne możliwe negatywne oddziaływanie pełnego wdrożenia RIS na dolnej Odrze w tym zakresie polegać 
będzie na zaburzeniu estetyki krajobrazu poprzez budowę wież i montażu masztów antenowo-kamerowych. 
W związku z tym należy przedłożyć odpowiednie zapytania we właściwych jednostkach samorządu 
terytorialnego, które są odpowiedzialne za ład przestrzenny i architekturę krajobrazu. 
 
Należy również, w oparciu o analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w przypadku 
braku ich opracowania dla danego obszaru - o analizę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania), 
zlokalizować ewentualne występowanie stref ochrony i obserwacji archeologicznej oraz naziemnych i płaskich 
stanowisk archeologicznych. 
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162 
poz. 1568, z późniejszymi zmianami), w przypadku odkrycia przedmiotu podczas prac budowlanych lub 
ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy niezwłocznie zawiadomić 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 
W przypadku montażu urządzeń na obiektach zabytkowych (działalność w obrębie takich obiektów polegająca 
na wykonywaniu remontów, adaptacji, modernizacji, prac ziemnych, pielęgnacji i wycinki drzew) wymaga 
uzyskania opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opinia wydawana jest w trakcie pozyskiwania przez 
inwestora pozwoleń na budowę. 
 

15.1.5. Okresowe badania stanu środowiska 

Pełne wdrożenie systemu RIS na dolnej Odrze pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i sprawność ruchu 
żeglugowego na przedmiotowym odcinku rzeki. Zwiększona w ten sposób atrakcyjność transportu śródlądowego 
będzie korzystną zmianą również dla środowiska. Bezpośrednio ma to związek ze zmniejszeniem emisji spalin 
do atmosfery oraz produktów ubocznych transportu drogowego (substancje ropopochodne, ścieranie asfaltu 
i opon samochodowych). Transport wodny jest w porównaniu z transportem drogowym i kolejowym również 
znacznie cichszy. 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się metodą pomiaru pól elektromagnetycznych w środowisku 
w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola i porównując otrzymane wyniki pomiarów z wartościami 
dopuszczalnymi parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonuje się bezpośrednio po pierwszym 
uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji (jeśli zmiany te mogą mieć 
wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych). Szczegółowe wymogi przeprowadzenia tych pomiarów 
określa ww. załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska. 
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15.1.6. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa 
polskiego i Unii Europejskiej 

 
Klasyfikacja w świetle przepisów prawa polskiego i Dyrektywy OOŚ 
Montaż i eksploatacja instalacji antenowych nie posiada odpowiednika w załącznikach I i II Dyrektywy OOŚ 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko <tekst jednolity>). Natomiast 
przedsięwzięcia takie uwzględnione zostały w przepisach polskich, w których wskazano warunki w jakich 
instalacje takie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. kiedy zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) ustalono stosownie progi w zależności od mocy EIRP (równoważna moc promieniowania 
izotropowo) oraz lokalizacji przedsięwzięcia (odległości od miejsc dostępnych dla ludności). 
 
Zgodnie ze wskazanym powyżej rozporządzeniem Rady Ministrów, do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko należą (na podstawie  art. 3 ust.1 p.8) należą: 
 

a) urządzenia o mocy ERIP 15 – 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości 
nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;  

b) urządzenia o mocy ERIP  100 – 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości 
nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

c) urządzenia o mocy ERIP 500 – 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny; 

d) urządzenia o mocy ERIP 500 – 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny 

e) urządzenia o mocy ERIP 2000-5000 W,  a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania tej anteny 

f) urządzenia o mocy ERIP 5000-10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie 
większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania tej anteny 

g) urządzenia o mocy ERIP powyżej 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości 
nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 
promieniowania tej anteny 

 
W ramach systemu RIS planuje się zainstalowanie urządzeń radiokomunikacyjnych stacji o mocy ERIP 
nie większej niż  500 W. W związku z powyższym instalacje te nie będą należały do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w przypadku zapewnienia, że miejsca dostępne dla ludzi nie znajdą się 
w strefie 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.  
 
Innymi słowy, instalacje wymagałyby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tylko w sytuacji, 
w której odległość miejsca dostępnego dla ludności od obszaru ponadnormatywnego oddziaływania mierzona 
wzdłuż osi maksimum promieniowania anteny wyniosłaby mniej niż 20 m. Taka lokalizacja byłaby pozbawiona 
sensu z technicznego punktu widzenia (następowałoby przesłonięcie promieniowania np. przez budynek lub inny 
obiekt leżący w odległości 20 m). Trudno zatem spotkać sytuację, w której konieczne by było uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Element projektu RIS, dotyczący budowy budynku administracyjno – biurowego w Szczecinie, należy do 
przedsięwzięć wymienionych w załączniku II dyrektywy OOŚ: „10.Przedsięwzięcia infrastrukturalne [...] b) 
przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych 
i parkingów.” 
Zgodnie z przepisami polskimi ww.  punkt dyrektywy OOŚ transponowany jest w szczególności w art. 3 ust.1 
p.52-56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).W powyższym rozporządzeniu wprowadzone 
zostały poniższe progi dla obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od 
rodzaju i lokalizacji przedsięwzięcia. 
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Tabela 15.3. Progi dla obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od rodzaju 
i lokalizacji przedsięwzięcia. 

 
Źródło: Tomasz Wilżak, Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011 
 
Inwestycja dotyczy budowy budynku biurowego na terenie Szczecina. Założono, że budynek posiadał będzie 
następujące parametry: 
 
Powierzchnia zabudowy – 352,18 m2 

 
SIECI ZEWNĘTRZNE (dane orientacyjne): 
Kanalizacja sanitarna:   75 m 
Przyłącze wodociągowe:  80 m 
Kanalizacja deszczowa  78 m 
Sieć grzewcza   75 m 
Przyłącze elektryczne  100 m 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
Drogi, jezdnie   251 m2  
Chodniki, komunikacja piesza 113 m2 
Parkingi    373 m2 
Tereny zielone, trawniki  828 m2   
 
Łączna powierzchnia terenu ok. 2000 m2 (0,2 ha). 
 
Analiza danych projektowych budynku pozwala stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie należy do obiektów 
mogących znacząco wpływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Parametry dotyczące 
zakładanej powierzchni zabudowy oraz powierzchni parkingów są dużo niższe od wartości progowych 
wskazanych w cytowanym rozporządzeniu. Również długości elementów i infrastruktury takich jak sieci 
kanalizacyjne czy drogi również nie osiągają progów wskazanych w rozporządzeniu. 
 
Analiza powyższych uwarunkowań wskazuje, że realizacja i eksploatacja systemu RIS nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
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Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
w ramach postępowania o wydane pozwolenia na budowę  dla przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko organ administracji architektoniczno - budowlanej  jest 
obowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Jeżeli organ administracji architektoniczno - budowlanej uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 
wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia (oraz  dokumentów formalnych określających lokalizację przedsięwzięcia i zagospodarowanie 
terenu).  
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze postanowienia, orzeka o brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub, w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie 
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
 
Jak wskazano w p. 15.2.3. eksploatacja elementów systemu RIS nie będzie znacząco oddziaływała na siedliska 
przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie 
przewiduje się również prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby wpłynąć znacząco niekorzystnie na 
środowisko. W szczególności budowa i eksploatacja systemu RIS nie wpłynie w żaden sposób na integralność 
i spójność obszarów Natura 2000.  
 
W związku  powyższym nie przewiduje się również nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
  
 
Klasyfikacja wg prawa Republiki Federalnej Niemiec 
Wymagania prawne Republiki Federalnej Niemiec odnośnie identyfikacji wpływu danego przedsięwzięcia na 
środowisko są zbliżone do wymagań zawartych w prawodawstwie polskim, ponieważ również wynikają z 
transponowanych do przepisów krajowych zapisów Dyrektywy OOŚ.  
W prawodawstwie niemieckim (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - Ustawa o ocenach 
oddziaływania na środowisko, z dnia 12.02.1990r. z późn. zm.)  określone są przedsięwzięcia w podziale na 
znacząco oddziałujące na środowisko i mogące znacząco oddziaływać na środowisko (Anlage 1 Liste „UVP-
pflichtige Vorhaben – Załącznik 1 Lista projektów wymagających ocen oddziaływania na środowisko). Zawiera 
on transponowane zapisy załącznika I i załącznika II Dyrektywy OOŚ.  
Planowane działania po stronie niemieckiej w ramach „Pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka 
Odry” polegają jedynie na montażu szafek technicznych, kamer, czujników meteorologicznych i czujników do 
pomiaru poziomu wody oraz urządzeń radiokomunikacyjnych do przekazu sygnałów (terminali oraz modemów 
LTE). Ani instalacja, ani eksploatacja wymienionych urządzeń nie  jest wymieniona w przytoczonym 
Załączniku 1 do niemieckiej Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko wśród przedsięwzięć 
wymagających bądź mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
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15.2.  Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkuj ące tereny Natura 2000 

15.2.1. Obszary Natura 2000 zlokalizowane w obrębie inwestycji 

 
Tabela 15.4. Zestawienie obszarów Natura 2000 
Lp. Typ formy ochrony Nazwa Kod 

1 

Natura 2000 - ptasia 

Dolina Dolnej Odry PLB320003 

2 Dolina Środkowej Odry PLB080004 

3 Ostoja Cedyńska PLB320017 

4 Unteres Odertal* DE2951401 

5 Schorfheide – Chorin* DE2948401 

6 Mittlere Oderniederung* DE3453422 

7 Natura 2000 - ptasia i siedliskowa Ujście Warty PLC80001 

8 

Natura 2000 - siedliskowa 

Dolna Odra PLH320037 

9 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 

10 Łęgi Słubickie PLH080013 

11 Unteres Odertal* DE2951302 

12 Oder – Nieße Ergänzung* DE3553308 

13 Oderinsel Kietz* DE3453301 

14 Oder – Nieße* DE3954301 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
* - obszar Natura 2000 na terenie Republiki Federalnej Niemiec 
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę wymienionych powyżej obszarów Natura 2000 na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, w pobliżu lub na terenie których zlokalizowane są proponowane czujniki i urządzenia 
łączności radiowej. 
 
Dolina Dolnej Odry (PLB320003) 
 
Obszar obejmuje dolinę Odry pomiędzy Kostrzynem, a Zalewem Szczecińskim (dł. ca 150 km) wraz z Jeziorem 
Dąbie. J. Dąbie jest płytkim, deltowym zbiornikiem (5600 ha, głęb. max 4 m), o urozmaiconej linii brzegowej. 
Zasilane jest zarówno przez wody opadowe i rzeczne, jak i przez wody morskie (zjawisko cofki). Jezioro od 
nurtu Odry oddzielają wyspy: Czapli Ostrów, Sadlińskie Łąki, Mienia, Wielka Kępa, Radolin, Czarnołęka, 
Dębina, Kacza i Mewia. Z południowo-wschodnim brzegiem jeziora sąsiadują łąki i mokradła Rokiciny, 
Sadlińskie i Trzebuskie Łęgi. W J. Dąbie występuje bogata roślinność wodna. Brzegi zajmuje szeroki pas 
szuwarów (głównie trzcinowych i oczeretów), za którymi wykształcają się ziołorośla nadrzeczne. Duże 
powierzchnie zajmują łęgi i zarośla wierzbowe. Wnętrza dużych wysp pokryte są olsami i łęgami jesionowo-
olszynowymi. W części ujściowej Odra posiada dwa główne rozgałęzienia - Odra Wschodnia i Regalica. Obszar 
pomiędzy głównymi odnogami (kanałami) (Międzyodrze) jest płaską równiną z licznymi jeziorkami 
i mniejszymi kanałami, jest on zabagniony, posiada okresowo zalewane łąki i fragmenty nadrzecznych łęgów. 
Obszar poniżej Cedyni nosi nazwę Kotliny Freienwaldzkiej, w obrębie której szczególne znaczenie dla ptaków 
posiada tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie. W ostoi w całości zawiera się siedliskowy obszar Natura 2000 Dolna 
Odra. Po stronie niemieckiej wzdłuż Odry rozciąga się Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. W części środkowej 
i południowej obszaru włączono doń fragmenty przylegających do doliny lasów o największym zagęszczeniu 
ptaków drapieżnych. 
 
Występują co najmniej 43 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). Bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym 
i zimowiskowym. 
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Dolina Środkowej Odry  (PLB080004) 
 
Fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. 
Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne 
starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich 
najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks k. Krępy) i łęgów wierzbowych. 
 
Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). 
 
Ostoja Cedyńska (PLB320017) 
 
Obszar obejmuje kompleks leśny na terenach sandrowych i morenowych na północ od Cedyni. W lasach (około 
50% powierzchni obszaru) dominują siedliska kwaśnych dąbrów i buczyn; płaty o dobrze zachowanym 
naturalnym charakterze są chronione w rezerwatach przyrody (np. mezotroficzne dąbrowy). Wiele siedlisk 
pierwotnie zajętych przez dąbrowy porastają obecnie nasadzenia sosnowe. 
 
Występują duże płaty kwaśnych buczyn, z fragmentami z ponad 100-letnimi drzewostanami. Poza leśne tereny 
stanowią w przewadze grunty rolne wokół osad wiejskich oraz wody - mniejsze i większe jeziora, cieki wodne 
i torfowiska. Największe jeziora to: jezioro Moryńskie, Mętno i Ostrów. Obszar charakteryzuje silne 
mikrozróżnicowanie topograficzne, liczne bagienka i wymoki śródleśne, liczne źródła. 
 
Występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzi krzykliwych i jako 
zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej. 
 
Ujście Warty (PLC80001) 
 
Obszar obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z Kostrzyńskim Zbiornikiem 
Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinaną licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Na 
terenach zalewowych dominują okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe. 
Prawie co roku około 1/3 obszaru jest zalewana przez wodę, roczne wahania jej poziomu dochodzą do 3,5 m, 
a najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu. Zdarzają się ponadto silne wahania 
poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. Na obszarze poza wałami dominują ekstensywnie 
użytkowane łąki i pola orne. Na krawędzi dolin wykształciły się płaty muraw kserotermicznych. 
 
Dolna Odra (PLH320037) 
 
Dolina Odry (z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą), rozciągająca się na przestrzeni 
ok. 90 km, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy 
olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Odra jest rzeką swobodnie płynącą (według 
terminologii hydrotechników). Duży udział w obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje 
również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami 
kserotermicznymi oraz lasami. Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Gospodarka łąkowa oraz 
wypas bydła są też prowadzone na niewielkim fragmencie obszaru. W okolicach ostoi zlokalizowane są liczne 
zakłady przemysłowe. 
 
Dobrze zachowane siedliska, w tym 21 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczne 
rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 
Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią to obszar największego 
w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, 
rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. W tych szczególnych warunkach, przy bardzo ograniczonym 
gospodarowaniu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna. 
 
Dobrze zachowane siedliska dają schronienie i miejsce spoczynku oraz zapewniają bazę pokarmową dla wielu 
rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, w tym nocka łydkowłosego Myotis dasycneme gatunku 
wymienianego w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczne ślepe odnogi rzeczne, szerokie kanały oraz 
bogactwo terenów podmokłych i zalewowych znajdujących się na obszarze ostoi Dolina Odry stanowią 
szczególnie korzystny i preferowany teren żerowiskowy dla tego gatunku. 
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W kanałach Międzyodrza występuje m. in. salwinia pływająca Salvinia natans i grzybieńczyk wodny 
Nymphoides peltata (gatunki zagrożone w Polsce). 
 
Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne 
stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego Quercus pubescens o szerokich i nisko 
rozgałęzionych koronach. Ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących 
i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. 
 
Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego PK - 
miejsce zimowania i odpoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków. 
 
Kro śnieńska Dolina Odry (PLH080028) 
 
Fragment doliny Odry od Cigacic do granicy Polsko-Niemieckiej. Znaczna część obszaru zalewana 
(międzywale). Zachowane starorzecza, lasy łęgowe, duże kompleksy łąk wyczyńcowych i selernicowych. 
Fragmenty łęgów jesionowo - wiązowych (np. kompleks k. Krępy) i łęgów wierzbowych. Ostoja obejmuje 
końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry (od jazu zapory w Raduszcu Starym do ujścia): jest to ważne 
regionalnie tarlisko ryb reofilnych, m. in. bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje również kompleks 
starych lasów łęgowych w Krępie k. Zielonej Góry oraz dobrze wykształcone łęgi k. Czanej Łachy w pobliżu 
Krosna Odrzańskiego. 
 
Łęgi Słubickie (PLH080013) 
 
Obszar leżący w pobliżu Słubic, składa się z dwóch części: na północ i na południe od miasta, obejmując tereny 
zalewowe Odry. W części północnej, w obrębie szerokiego w tym miejscu na ponad kilometr międzywala, 
znajduje się obszar ekstensywnie użytkowanych pastwisk i łąk o powierzchni około 200 ha, zaś część 
południowa zajęta jest przez lasy łęgowe. Na północ od Słubic, między Odrą a wałem przeciwpowodziowym 
zachowały się fragmenty regularnie zalewanych błoni (kompleks błoni nadrzecznych, szuwarów mozgowych, 
starorzeczy, kęp łęgu wiązowego i wierzbowego), a za wałem - płaty silnie grądowiejących, lecz wciąż jeszcze 
cennych lasów liściastych o łęgowej genezie. 
 
Występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 
 

15.2.2. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

W ramach planowanego systemu RIS planuje się zainstalowanie systemu czujników i kamer na istniejących 
obiektach oraz instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach istniejących (z montażem masztów w razie 
potrzeby) i planowanych do budowy wieżach. Dodatkowo planowana jest budowa budynku administracyjno – 
biurowego – Centrum RIS. 
 
SYSTEM CZUJNIKÓW I KAMER 
 
Montaż i eksploatacja systemu czujników i kamer nie będzie związana ze znaczącym oddziaływaniem na 
środowisko i zdrowie ludzi. 
 
OBIEKTY RADIOKOMUNIKACYJNE  
 
Anteny radiokomunikacyjne są źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 
(o częstotliwości w zakresie od 0,1 MHz do 300 GHz), które może w sposób negatywny oddziaływać na 
organizmy żywe. 
Silne pole elektromagnetyczne o wysokich częstotliwościach, jakie jest wytwarzane podczas pracy instalacji 
radiokomunikacyjnych, negatywnie wpływa na organizmy żywe. Jak dotąd nie został jeszcze  poznany dokładny 
mechanizm oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Na podstawie 
rozlicznych badań stwierdzono, że sposób oddziaływania można podzielić na dwie grupy: 

• oddziaływanie termiczne – wywołujące nagrzewanie się tkanek, powstałe na skutek strat 
przewodnościowych zachodzących przy przepływie nośników ładunku przez organizm. Takie 
oddziaływanie może wywoływać zmiany patologiczne i reakcje fizjologiczne w organizmie żywym. 
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• oddziaływanie nietermiczne – zjawiska zachodzące bez podwyższania temperatury; mechanizmy 
powstawania tych efektów nie są dotychczas w pełni poznane, natomiast istnieją spekulacje, że 
obejmują one m.in.: pobudzanie energetyczne molekuł, zakłócenia działania biologicznego sterowania 
procesami biochemicznymi i biofizycznymi. 

 
W związku z dostępnymi informacjami na temat niekorzystnego oddziaływania przedmiotowej stacji bazowej na 
organizmy żywe oraz wiążącego się z tym oddziaływaniem zagrożenia, które może być wynikiem ewentualnego 
przebywania w obszarze promieniowanego pola elektromagnetycznego, anteny stacji radiokomunikacyjnych 
zostaną tak umieszczone i ukierunkowane, że strefy ich promieniowania pozostaną w obszarach niedostępnych 
dla ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej łączności, która musi być zapewniona przez planowane 
stacje. 
 
W przypadku planowanych urządzeń stacji radiokomunikacyjnych nie planuje się instalacji stacji o mocy ERIP 
(równoważna moc promieniowania izotropowo) przekraczającej 500 W. W związku z powyższym instalacje te 
nie będą należały do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku zapewnienia, że miejsca 
dostępne dla ludzi nie znajdą się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) dla instalacji o mocy ERIP w przedziale 100 – 500 W strefa ta 
obejmuje 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.  
Można założyć, iż poza tą strefą oddziaływanie elektromagnetyczne nie powinno znacząco przekraczać 
dopuszczalnej normy wyznaczonej przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883) na poziomie 0,1 W/m2.  
 
Projekt budowlany, a w szczególności urządzenia nadawcze stacji radiokomunikacyjnych, powinny być tak 
skonstruowane, usytuowane i eksploatowane, aby uniemożliwi ć ludności przebywanie w obszarze 
o dopuszczalnej gęstości strumienia energii pola elektromagnetycznego powyżej 0,1 W/m2.  
 
Lokalizacja planowanych wież antenowych (o wysokościach od 20 – 40 m) dotyczy terenów 
zagospodarowanych (teren żwirowni – strefa Bielinek 1, stacja ropociągu „Przyjaźń”  - strefa Bielinek 2, teren 
Nadzoru Wodnego RZGW w Szczecinie – strefa Gozdowice, teren oczyszczalni ścieków -  strefa Kostrzyn 1).  
Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko, zarówno podczas procesu budowy, 
jak i na etapie eksploatacji (opisane powyżej emisje promieniowania elektromagnetycznego). 
 
Jak wskazano w p. 15.1.3, na etapie budowy wystąpią typowe oddziaływania charakterystyczne dla małych 
placów budowy, w postaci emisji hałasu, pyłu i zanieczyszczeń gazowych do powietrza. Oddziaływania te będą 
stosunkowo niewielkie o zasięgu lokalnym, które ustąpią po stosunkowo krótkim okresie realizacji.  
 
Na etapie eksploatacji przewiduje się, że przedmiotowe inwestycje nie będą oddziaływać w sposób niekorzystny 
na elementy środowiska naturalnego: powietrze, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny 
oraz świat roślinny i zwierzęcy. Powstanie i funkcjonowanie stacji nie będzie też źródłem powstawania odpadów 
i innych uciążliwości. 
 
Jedynym zagrożeniem dla środowiska jest pole elektromagnetyczne wypromieniowane przez anteny stacji. Nie 
przewiduje się wystąpienia istotnego oddziaływania pod warunkiem zapewnienia w projekcie zakładanych mocy 
ERIP  urządzeń 
 
BUDYNEK CENTRUM RIS 
 
Inwestycja dotyczy budowy standardowego budynku biurowego na terenie Szczecina. Budynek powstanie na 
terenie o powierzchni ok. 0,2 ha, z czego powierzchnia zabudowy budynku to ok. 350 m2. Budynek nie jest 
zlokalizowany w obrębie ani w pobliżu obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  
 
Analiza danych projektowych budynku pozwala stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie należy do obiektów 
mogących znacząco wpływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 
 
Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko na etapie budowy i eksploatacji. Na 
etapie budowy będą to typowe oddziaływania charakteryzujące małe i średnie place budowy - emisja hałasu, 
pyłu i zanieczyszczeń gazowych do powietrza związane z eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych oraz 
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wytwarzanie odpadów ogólnobudowlanych oraz mas ziemnych. Oddziaływania te będą stosunkowo niewielkie 
o zasięgu lokalnym, które ustąpią po stosunkowo krótkim okresie realizacji. Standardowe prowadzenie prac 
budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewni minimalizację wszelkich oddziaływań znaczących 
na etapie budowy.  
 
Oddziaływania na etapie eksploatacji będą typowe dla obsługi budynku biurowego: zużycie mediów oraz 
generowanie ścieków komunalnych oraz odpadów (głównie komunalnych). 
 

15.2.3. Oddziaływanie na krajowy i europejski system ochrony przyrody 

 
Większość urządzeń i obiektów systemu RIS zlokalizowana będzie w obrębie lub w pobliżu granic obszarów 
chronionych. Wyjątkiem jest nowy budynek centrum RIS, który będzie zlokalizowany w mieście Szczecinie, 
w odległości co najmniej kilku kilometrów od najbliższych obszarowych form ochrony przyrody. Wykaz 
obszarów chronionych w rejonie planowanych elementów systemu RIS przedstawiono w p. 15.1.1. 
 
System RIS nie dotyczy budowy, montażu czy eksploatacji przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na 
środowisko.  
 
Budowa nowych obiektów (wieże antenowe) planowana jest w obrębie terenów już zagospodarowanych. Nie 
przewiduje się zajęcia pod budowę terenów cennych siedlisk przyrodniczych. Proponowane miejsca lokalizacji 
wież antenowych przedstawiono na poniżej: 
 
Strefa Bielinek 1 
 
Planuje się wykorzystanie terenu Kopalni Bielinek (wł. Szczecińskie Kopalnie Surowców mineralnych SA). 
Konieczne jest zawieszenie anten na wysokości ok. 40 m n.p.t. (projekt Wykonawcy systemu może określić 
mniejszą wysokość). Może być to osiągnięte poprzez budowę wieży kamerowo-antenowej w pobliżu biurowca 
zakładu lub budowę masztowej konstrukcji wsporczej na biurowcu. 
Oprócz biurowca możliwe jest wykorzystanie sąsiedniego budynku magazynowego, jednak z powodu braku 
wewnętrznych słupów w przestrzeni magazynowej prawdopodobnie nie będzie możliwe zamontowanie masztu 
na dachu. 
 
Planowana lokalizacja znajduje się na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz na granicy dwóch 
obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Odry i Dolna Odra. W pobliżu znajduje się również trzeci obszar Natura 
2000 – Ostoja Cedyńska. 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jednak nie dotyczy on obiektów 
służących gospodarce wodnej. 
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Zdj ęcie 15.1 Strefa Bielinek 1 
Źródło: wykonanie własne 

 
Strefa Bielinek 2 
 
 
Planuje się wykorzystanie terenu należącego do stacji brzegowej ropociągu „Przyjaźń”. Jest to ogrodzony teren 
z obiektem bezobsługowym. Instalacje ropociągu zajmują większość centralnej części obiektu, jednak w pobliżu 
ogrodzenia znajduje się pewna ilość wolnego miejsca dla ustawienia planowanej wieży kamerowo-antenowej 
o wysokości ok. 20 m wraz z aparaturą. 
 
Planowana lokalizacja znajduje się na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000: 
Dolina Dolnej Odry i Dolna Odra. W pobliżu znajduje się również Rezerwat Bielinek i obszar Natura 2000 
Ostoja Cedyńska. 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jednak nie dotyczy on obiektów 
służących gospodarce wodnej. 
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Zdj ęcie 15.2 Strefa Bielinek 2 
Źródło: wykonanie własne 

 
Strefa Gozdowice 
 
Planuje się zainstalowanie urządzeń związanych z RIS na terenie Nadzoru Wodnego (RZGW w Szczecinie). Do 
urządzeń tych zalicza się czujniki oraz dwie stacje radiokomunikacyjne: głosową VHF i AIS/DGPS.  
Przy budynku Nadzoru Wodnego istniejąca typowa wieża antenowa o wysokości ok. 15 m. Wieża stoi w wąskiej 
przestrzeni między dwoma budynkami, co raczej wyklucza możliwość budowy nowej wieży wyższej niż 25 m.. 
Wymagana jest rozbiórka istniejącej wieży i budowa nowej o wysokości do 25 m. 
 
Planowana lokalizacja znajduje się na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz dwóch obszarów Natura 
2000: Dolina Dolnej Odry i Dolna Odra. 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jednak nie dotyczy on obiektów 
służących gospodarce wodnej. 
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Zdj ęcie 15.3 Strefa Gozdowice 
Źródło: wykonanie własne 

 
Strefa Kostrzyn 1 
 
Urządzenia do obserwacji strefy w pobliżu ujścia Warty planuje się zainstalować na terenie komunalnej 
oczyszczalni ścieków (wł. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad 
Odrą) przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie n. Odrą. 
Od strony rzeki potwierdzono istnienie miejsca na wieżę kamerowo-antenową o zakładanej wysokości ok. 20 m 
wraz z aparaturą. 
 
Proponowana lokalizacja znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz w pobliżu obszaru 
Natura 2000 Ujście Warty. 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jednak nie dotyczy on obiektów 
służących gospodarce wodnej. 
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Zdj ęcie 15.4 Strefa Kostrzyn 1 
Źródło: wykonanie własne 

 
Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego związanego z funkcjonowaniem 
poszczególnych  stacji na ptaki występujące w jej pobliżu może wystąpić jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie 
wież. Przy założonych parametrach nadajników (mocy ERIP) strefa ponadnormatywnego oddziaływania 
dotyczyć będzie obszaru ok. 20 m. Anteny zlokalizowane będą w taki sposób, aby nie nastąpiło przesłonięcie 
kierunku nadawania sygnału (promieniowania). W związku tym strefa ponadnormatywnego oddziaływania 
dotyczyła będzie przestrzeni wolnej od zabudowy i drzew, które stanowić mogłyby miejsca lęgowe dla ptaków 
czy miejsca bytowania bądź lokalizacji siedlisk przyrodniczych. 
 Eksploatacja elementów systemu RIS nie będzie znacząco oddziaływała na siedliska przyrodnicze oraz siedliska 
roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie przewiduje się również 
prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby wpłynąć znacząco niekorzystnie na środowisko. W 
szczególności budowa i eksploatacja systemu RIS nie wpłynie w żaden sposób na integralność i spójność 
obszarów Natura 2000.  
 

15.3. Kluczowe koszty i zabezpieczenia środowiska 
Jako jedyne zagrożenie dla środowiska, związane z bezpośrednią eksploatacją elementów systemu RIS,  może 
być rozważane pole elektromagnetyczne wypromieniowane przez anteny stacji. 
 
Ochrona przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
środowiska, poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach. Oddziaływanie omawianych instalacji nie powoduje pogorszenia stanu środowiska 
w znacznych rozmiarach oraz zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 
Wykorzystywane w przedmiotowej inwestycji urządzenia łączności bezprzewodowej będą zaprojektowane 
i instalowane w taki sposób, aby wielkość ich oddziaływania na środowisko była jak najmniejsza. Dlatego też 
w przypadku rozpatrywanej inwestycji zastosowane anteny umieszczane zostaną na znacznej wysokości ponad 
powierzchnią ziemi, tak aby zasięg emitowanego przez nie promieniowania o wartościach ponadnormatywnych 
nie przebiegał w obszarach dostępnych dla ludności. Moc izotropowa anten (EIRP) została dobrana w taki 
sposób, aby zasięg promieniowania o wartościach ponadnormatywnych nie obejmował miejsc dostępnych dla 
ludności.  
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Stosowany reżim technologiczny powoduje, że oddziaływanie urządzeń nadawczo-odbiorczych na środowisko 
jest pomijalne. 
 
Wymagane działania niezbędne do wprowadzenia na etapie budowy podano w p. 15.1.2. 

15.4. Informacje dotycz ące uzgodnie ń i decyzji administracyjnych niezb ędnych 
do pozyskiwania w trakcje realizacji projektu 

15.4.1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Analiza zakresu inwestycji (we wszystkich wariantach) wskazuje, że w skład systemu RIS nie wejdą 
przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko w rozumieniu rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 ze zm.).   
  
 
W związku  powyższym, przy spełnieniu założeń przedstawionych w niniejszym Studium odnośnie mocy 
ERIP i lokalizacji anten (w tym względem miejsc przebywania ludzi),  nie będzie wymagane pozyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
w ramach postępowania o wydane pozwolenia na budowę  dla przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko organ administracji architektoniczno - budowlanej  jest 
obowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Jeżeli organ administracji architektoniczno - budowlanej uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 
wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia (oraz  dokumentów formalnych określających lokalizację przedsięwzięcia i zagospodarowanie 
terenu).  
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze postanowienia, orzeka o brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub, w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie 
może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
 
Jak wskazano w p.15.2.3., eksploatacja elementów systemu RIS nie będzie znacząco oddziaływała na siedliska 
przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie 
przewiduje się również prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby wpłynąć znacząco niekorzystnie na 
środowisko. W szczególności budowa i eksploatacja systemu RIS nie wpłynie w żaden sposób na integralność 
i spójność obszarów Natura 2000.  
 
15.5. Wytyczne do opracowania raportów Oceny Oddzia ływania na Środowiska  
 
Analiza zakresu inwestycji (we wszystkich wariantach) wskazuje, że w skład systemu RIS nie wejdą 
przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko w rozumieniu rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213, poz. 1397 ze zm.).   
 
W związku z powyższym brak jest przesłanek do orzeczenia dla realizacji poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Natomiast jak wskazano w punkcie powyżej, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
obszary Natura 2000, zastosowane być może postępowanie wskazane w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
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Eksploatacja elementów systemu RIS nie będzie znacząco oddziaływała na siedliska przyrodnicze oraz siedliska 
roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie przewiduje się również 
prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby wpłynąć znacząco niekorzystnie na środowisko. 
W szczególności budowa i eksploatacja systemu RIS nie wpłynie w żaden sposób na integralność i spójność 
obszarów Natura 2000. Dlatego nie przewiduje się wystąpienia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę 
(scenariusz najbardziej prawdopodobny). 
 
Na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę rozpatrywać można potencjalne scenariusze odnośnie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000: 
SCENARIUSZ I - wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia. 
Organ administracji architektoniczno – budowlanej rozważa czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 i orzeka o braku możliwości takiego oddziaływania (nie stwierdza 
przesłanek do wystąpienia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska). 
W przypadku budowy obiektów (wież antenowych) i instalacji urządzeń o mocach ERIP wskazanych w 
niniejszym Studium jest to wariant najbardziej prawdopodobny. 
W przypadku powyższego scenariusza analizy, związane z rozważeniem potencjalnego wpływu na obszary 
Natura 2000, nie wpłyną na termin wydania pozwoleń na budowę. 
 
 
SCENARIUSZ II -  średnie prawdopodobieństwo wystąpienia 
W ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, inwestor zostaje zobowiązany do przedłożenia 
stosownej dokumentacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który orzeka w drodze postanowienia o 
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
W takim przypadku inwestor zobowiązany zostanie do przedłożenia dodatkowo dokumentacji analogicznej jak 
dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia 
oraz poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie). 
Po otrzymaniu powyższych dokumentów, w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze 
postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
Ww. postanowienie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów (do terminu nie wlicza się 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu). 
W przypadku powyższego scenariusza przewidywany jest wpływ analiz, związanych z rozważeniem 
potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000, na termin wydania pozwolenia na budowę z uwagi na potrzebę 
uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku znaczącego wpływu na obszary 
Natura 2000. Wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę należy szacować na 1 – 2 miesiące (1 
miesiąc w przypadku braku potrzeby uzupełniania dokumentacji). 
 
SCENARIUSZ III - niskie prawdopodobieństwo wystąpienia 
W ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, inwestor zostaje zobowiązany do przedłożenia 
stosownej dokumentacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który stwierdza w drodze 
postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
Ww. postanowienie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów (do terminu nie wlicza się 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu). W postanowieniu nakładany jest obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wraz określeniem jego zakresu. 
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, stanowiącą część postępowania w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska. Po przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar 
Natura 2000.  
Postanowienie to jest wiążące dla organu administracji architektoniczno – budowlanej właściwego do wydania 
pozwolenia na budowę. 
Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar 
Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie 45 dni od dnia otrzymania raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (do terminu nie wlicza się okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) 
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oraz po przeprowadzeniu (przez organ wydający pozwolenia na budowę) postępowania z udziałem 
społeczeństwa.  Przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa wymaga m.in. skutecznego 
powiadamiania społeczeństwa o prowadzonym postępowaniu oraz zapewnienia możliwości składania uwag i 
wniosków w okresie 21 dni (może również być przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla 
społeczeństwa).  
W przypadku powyższego scenariusza przewidywany jest wpływ analiz, związanych z rozważeniem 
potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000,  na termin wydania pozwolenia na budowę z uwagi na potrzebę 
stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i następnie przeprowadzenie 
takiego postępowania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wydłużenie terminu uzyskania 
pozwolenia na budowę należy szacować na 4 – 6 miesięcy (4 miesiące należy traktować jako założenie 
optymistyczne). 
W powyższym terminie złożono 1 miesiąc na opracowanie i przedłożenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
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15.6. Wykazanie zakresu ewentualnych decyzji środowiskowych 
warunkuj ących zgod ę na realizacj ę przedsi ęwzięcia.  

 
Zgodnie informacjami wskazanymi w p. 15.1.6. system RIS nie obejmuje zadań inwestycyjnych, 
zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko . Tym samym nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Natomiast jak wskazano, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, 
zastosowane być może postępowanie wskazane w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.  
 
Eksploatacja elementów systemu RIS nie będzie znacząco oddziaływała na siedliska przyrodnicze oraz siedliska 
roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie przewiduje się również 
prowadzenia prac budowlanych, które mogłyby wpłynąć znacząco niekorzystnie na środowisko. 
W szczególności budowa i eksploatacja systemu RIS nie wpłynie w żaden sposób na integralność i spójność 
obszarów Natura 2000. Dlatego nie przewiduje się wystąpienia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę. 
 
W ramach projektu RIS nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć, które na podstawie przepisów krajowych 
wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z kolei, klasyfikacja dokonana zgodnie z 
dyrektywą OOŚ (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 
28.1.2012, s. 1)1., wskazuje , że budowa budynku biurowego może zostać uznana, za przedsięwzięcie 
wymienione w załączniku II dyrektywy OOŚ. Załącznik II dyrektywy OOŚ  wskazuje przedsięwzięcia, dla 
których występuje obowiązek przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (tzw. screening) w celu ustalenia 
czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.   
Jak wskazano powyżej, brak  jest podstawy prawnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(i tym samym przeprowadzenia screening’u) dla budowy budynku biurowego. W przypadku zakwestionowania 
pełnej zgodności § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zapisami dyrektywy OOŚ (w kontekście „rozszerzającej” 
interpretacji dyrektywy OOŚ wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) 
Wnioskodawca nie będzie w stanie przedstawić dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego – screening’u. 
Projekt Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych” dla POIiŚ 2014-2020 nie przedstawia drogi postępowania w takim 
przypadku. Natomiast, w okresie planowania 2007 – 2013 dopuszczalne było aby wnioskodawca 
udokumentował postępowanie kwalifikacyjne (screening) poprzez przedstawienie decyzji o umorzeniu 
postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Taka decyzja umarzająca 
mogłaby zostać uznana za wystarczającą dla przedmiotowego celu, o ile w jej uzasadnieniu organ administracji 
wykazałby, w sposób wyczerpujący, że przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj i charakter, usytuowanie oraz 
rodzaj i skalę oddziaływania nie może znacząco oddziaływać na środowisko, a nie jedynie wskazał na brak 
podstawy prawnej w prawie krajowym do przeprowadzenia postępowania ooś. Zalecane jest wystąpienie do 
UM w Szczecinie i pozyskanie decyzji umarzającej, spełniającej powyższe uwarunkowania.  
 
Z uwagi na zapisy projektu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”) zalecane jest ponadto aby uzasadnienia 
pozyskiwanych pozwoleń na budowę zawierały jasne stwierdzenia, że organ wydał pozwolenie na budowę po 
rozważeniu czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdzeniu 
braku takiej możliwości, nie wydał postanowienia nakładającego obowiązek przedłożenia przez inwestora 
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, do RDOŚ, aby ten przeprowadził kwalifikację 
przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 
 
 
 
                                                           
1 Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014)  jednak wejdzie ona w Zycie w 2017 r. (Termin transpozycji dyrektywy 

2014/52/UE do polskiego porządku prawnego mija 17 maja 2017 r.) 




































