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Po remoncie w latach 2010-11 parawanowe żagle zastąpiły sztaksle. 'Oceania' ma dużą 

dzielność morską i może żeglować w prawie każdych warunkach. Każdego roku statek spędza 

ok. 250 dni na morzu, pływając m.in. na akweny północne i Spitsbergen. Jednostka posiada 

aparaturę... (Fot. Anna Maciejewska IO PAN)  



Uczeni mają prowadzić z jego pokładu badania otwartego oceanu, Arktyki, Antarktyki, a 

także poszukiwać minerałów na dnie Atlantyku. Statek będzie również zaopatrywać polskie 

stacje naukowe znajdujące się w obu rejonach polarnych.  

List intencyjny w tej sprawie podpisali w czwartek ministrowie edukacji i nauki Przemysław 

Czarnek, infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W 

ceremonii wzięli udział przedstawiciele pięciu instytutów naukowych, które będą korzystać z 

nowej jednostki: Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN 

w Warszawie, Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Ta ostatnia instytucja ma być armatorem nowego statku badawczego. 

Nieoficjalnie wiadomo, że najpierw Polska kupi używany statek o długości ok. 70 m. 

Jednocześnie rozpisany zostanie przetarg na budowę nowoczesnej jednostki o długości 100 

m.  

Ile to będzie kosztować? 

Jeszcze nie wiadomo. Brytyjczycy zwodowali niedawno nowy statek do badań i transportu 

polarnego – mający 125 m długości "Sir David Attenborough" – który kosztował 200 mln 

funtów. 

 
Czytaj także:  

Polska buduje nową stację polarną. Ścieki sterylizowane, ze szklarni nie wydostanie się żaden 

organizm  

Polski statek na pewno nie będzie tak drogi. Koszt mniejszej jednostki "z drugiej ręki" to 

kilkadziesiąt milionów złotych, a budowa nowego większego statku w polskiej stoczni 

pochłonie co najmniej 200 mln zł. Roczny koszt eksploatacji to kilkadziesiąt milionów 

złotych. 

Przypomnijmy, że w ostatnich latach rząd przeznaczył blisko 90 mln zł na budowę 

nowoczesnego budynku Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie 

Króla Jerzego na Oceanie Południowym. Ta budowa już się zaczęła. 

W badaniach Bałtyku, północnego Atlantyku i Arktyki naukowcy korzystają obecnie głównie 

z wysłużonego już statku badawczego "Oceania" należącego do Instytutu Oceanologii PAN w 

Sopocie. Z kolei Polską Stację Polarną im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na 
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Svalbardzie zaopatruje statek "Horyzont" Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polska Stacja 

Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego jest zaopatrywana przez jednostki zagranicznych 

firm prywatnych. 
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