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Szanowni Państwo,
chcemy zabrać Państwa w podróż. W podróż, która rozpoczy-

na się kilkanaście tysięcy lat temu, gdy na mapie świata pojawił 
się nowy akwen – Bałtyk. Podczas tej wycieczki przeniesiemy się 
w czasie, by obserwować życie bałtyckiej fauny i flory, rozwój miast 
portowych, ewolucję przemysłu czy turystyki. Odwiedzimy pierwsze 
osady, będziemy szukać bursztynu, zajrzymy do stoczni i portów.

Bliskość wód i działalność portów od zawsze decydowały 
o majętności krajów. Polska gospodarka morska przeżywa wła-
śnie swój rozkwit. Polskie porty odnotowują rekordowe wyniki 
przeładunków. Port Gdańsk w 2017 r. przekroczył historyczną 
granicę 40 mln ton przeładowanych towarów. Pierwszy kwartał 
2018 r. zakończyliśmy z niespotykanym dotąd wynikiem 12,7 mln 
przeładowanych ton.

Wszystkie porty są w trakcie realizacji ogromnych 
programów inwestycyjnych, które pochłoną 
miliardy złotych. W Gdańsku do końca 2020 r. 
zostanie przebudowanych niemal 6 km 
nabrzeży, powstanie zupełnie nowa 
infrastruktura, przekształceniu ulegnie 
sieć drogowo-kolejowa. Zamierzamy 
diametralnie zmienić oblicze gdań-
skiego Portu poprzez budowę Portu 
Centralnego. To inwestycja wycho-
dząca w morze, na którą składać 
się będzie kompleks nowoczesnych 
głębokowodnych terminali. Dzięki 
temu staniemy się poważną konkurencją 
dla innych portów europejskich. Już dziś 
Port Gdańsk jest północną bramą Europy dla 
rynków azjatyckich, a z jego możliwości korzysta 
coraz więcej kontrahentów z całego świata. Chcemy, 
by polska gospodarka morska była liderem nie tylko basenu 
Morza Bałtyckiego, ale całego kontynentu europejskiego. 

Zależy nam także na tym, by odbudować żeglugę śródlądo-
wą. Porty Szczecin i Świnoujście oraz Port Gdańsk odpowiadają 
za przygotowanie studiów wykonalności dla użeglownienia 
najważniejszych polskich rzek – Odry i Wisły. Dzięki udrożnieniu 
tych dróg Polska będzie mogła jeszcze lepiej wykorzystać po-
tencjał gospodarki wodnej, znaczne korzyści odczuje rolnictwo, 
turystyka. Modernizacja rzek zapewni również bezpieczeństwo 
hydrologiczne całemu krajowi.

Tegoroczne Światowe Dni Morza, których gospodarzem jest 
Szczecin, odbywają się pod hasłem „IMO 70: Nasze dziedzictwo 
– lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. I jest to hasło, które 
przyświeca całej współczesnej gospodarce morskiej w Polsce.

Wierzę, że lektura tego albumu będzie dla Państwa nie tylko 
przyjemnością estetyczną, ale także możliwością poszerzenia 
wiedzy na temat polskiego oblicza Morza Bałtyckiego. 

Życzę ekscytującej podróży i wiatru w żaglach,
Łukasz Greinke

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością objąłem patronatem honorowym publikację 

„Morska Polska”. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która z pewnością 
przyczyni się do promocji tematów związanych z nieskrępowanym 
dostępem naszego kraju do morza. Cieszę się, że wydawnictwo 
Quixi Media podjęło się zaprezentowania tych niezwykle 
ważnych kwestii. 

Morze jest nieodłącznym elementem funkcjo-
nowania polskiego państwa oraz jego rozwoju 
gospodarczego. Rozwój gospodarki morskiej 
wpływa na życie wszystkich Polaków, 
nie tylko tych żyjących nad Bałtykiem. 
Przemysł stoczniowy, funkcjonowanie 
polskich portów i miast portowych, 
żegluga morska i śródlądowa, rybo-
łówstwo oraz przetwórstwo rybne, 
a także edukacja morska to kwestie, 
dzięki którym jesteśmy liczącym się 
graczem na arenie międzynarodowej. 
Co więcej, gospodarka morska to branża, 
w której zatrudnione są dziesiątki tysięcy 
osób przyczyniające się swoją pracą do roz-
woju polskiej gospodarki. 

Jestem przekonany, że publikacja „Morska Polska” 
będzie dla Państwa cennym i stałym źródłem wiedzy 
o polskiej gospodarce morskiej, a także wzbudzi zainteresowanie 
działaniami, które podejmujemy w kierowanym przeze mnie 
Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Ladies and Gentlemen,
I have the pleasure of being honorary patron of the publication 

“Maritime Poland”. This is an extremely valuable initiative which 
will certainly contribute to promoting topics related to unre-
strained access of Poland to the sea. I am glad that Quixi Media 

has undertaken the task of presenting these extremely 
important issues. 

The sea is an inseparable element of the 
operation of the Polish state and its econo-

mic development. The development of 
maritime economy affects the lives of all 

Poles, not only those living by the sea. 
The shipbuilding industry, operation 
of Polish ports and port cities, mari-
ne and inland shipping, fishery and 
fish processing as well as maritime 
education are issues for which we are 
a recognized player on the international 

arena. What is more, maritime economy 
is an industry providing employment to 

tens of thousands people whose work 
contributes to the development of the 

Polish economy. 
I am convinced that you will find the publication 

“Maritime Poland” a valuable and permanent source of 
knowledge about the Polish maritime economy and that it will 
raise interest in the activities we undertake here in the Ministry 
of Maritime Economy and Inland Navigation under my control. 

Marek Gróbarczyk
Minister of Maritime Economy and Inland Navigation 

Ladies and Gentlemen,
We would like to take you on a trip. The trip starts more than 

ten thousand years ago when the new body of water – the Baltic 
Sea – appeared on the map of the world. During this trip we will 
take you back in time, we will observe the life of the Baltic fauna 
and flora, the development of port cities, and the evolution of 
industry and tourism. We will visit the first settlements, look for 
amber and peek inside shipyards and ports.

The proximity of water and the activities of ports have always 
determined the wealth of countries. The Polish maritime economy 
is flourishing right now. Polish seaports are seeing record-breaking 
cargo handling volumes. The Port of Gdansk in 2017 crossed the 
historic limit of 40 million tonnes of handled cargo. The first quar-

ter of 2018 closed with a result of 12.7 million tonnes of 
handled cargo, which had not been recorded before.

In all ports huge investment programmes 
are underway. They will consume billions 

of zlotys. In Gdansk by the end of 2020 
nearly 6 km of wharves will be rebuilt, 

completely new infrastructure will be 
built and the road and railway network 
will be transformed. We intend to ra-
dically change the image of the Port 
of Gdansk by building the Central 
Port. This is a sea-bound investment 

comprising a complex of modern deep 
terminals. It will make us seriously com-

petitive to other European ports. Already 
today the Port of Gdansk is the northern 

gate of Europe for Asian markets and more 
and more contracting parties from all over the 

world are using the possibilities it offers. We want the 
Polish maritime economy to be a leader not only in the Baltic 

Sea basin but in the entire European continent. 
We also care about reconstructing inland navigation. The Ports 

of Szczecin and Swinoujscie and the Port of Gdansk are responsi-
ble for preparing feasibility studies regarding navigability of the 
most important Polish rivers – the Oder and the Vistula. If these 
waterways are made navigable, Poland will be able to utilize the 
water management potential even better. Agriculture and tourism 
will derive considerable benefits. Modernization of rivers will also 
ensure hydrological safety across Poland.

The theme of this year’s World Maritime Day hosted by Szczecin 
is “IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future”. 
And this is a leading theme of the whole present-day maritime 
economy in Poland.

I believe that you will not only take pleasure in reading this 
album but it will offer you an opportunity to expand knowledge 
about the Polish side of the Baltic Sea.

I wish you an exciting journey and good winds,
Łukasz Greinke

President of the Management Board of Morski Port Gdańsk S.A.

 M a r i t i M e   P o l a n d Morska Polska
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Bałtyk charakteryzuje kilka typów wybrzeża: 
skaliste, zalewowe, klifowe, fiordowe, a także 
brzegi piaszczyste, stanowiące około połowę 
linii brzegowej. Jest on jednocześnie najwięk-
szym na świecie zbiornikiem wód słonawych, 
gdyż średnie zasolenie wynosi 7,5‰ (przy 
średnim zasoleniu oceanów 36,6‰). 

Wymianę wód z oceanem utrudniają płytkie 
cieśniny duńskie. Tylko w wyjątkowych oko-
licznościach lub po długotrwałych i silnych 
sztormach, woda oceaniczna wlewa się do 
Morza Bałtyckiego i jako „cięższa” wypełnia 
dolną część jego misy. Wody przydenne, 
o wyższym zasoleniu, są gorzej natlenione 
i mają stałą temperaturę na poziomie 4-60°C. 
Czas retencji wód w Bałtyku wynosi około 
25-30 lat, podczas gdy w Morzu Północnym 
tylko kilka miesięcy.

The Baltic features several types of coasts: 
rocky, lagoon, cliffy, fiord, as well as sandy 
coasts accounting for about half of the 
coastline. Simultaneously, it is the world’s 
largest reservoir of brackish water with its 
average salinity of 7.5‰ (given the average 
salinity of oceans being 36.6‰). 

The exchange of waters with the ocean is 
difficult due to the existence of the shallow 
Danish straits. Only under exceptional circu-
mstances or after long-lasting strong storms 
do ocean waters flow into the Baltic Sea and 
fill the bottom part of the basin since they 
are ’heavier’. Bottom waters are saltier but 
they contain less oxygen and have a fixed 
temperature of 4-60°C. Water retention time 
in the Baltic is about 25-30 years, whereas in 
the North Sea it is only a few months.

Charakterystyka  Bałtyku
Baltic Sea – an overview 
Morze Bałtyckie jest najmłodszym morzem na Ziemi. Powstało wskutek ocieplania się 
klimatu i topnienia lodowca. W jego krótkiej historii (ok. 12 tys. lat), następowały poważne 
zmiany linii brzegowej, poziomu wód oraz zasolenia. Okresy szerokiego kontaktu z wodami 
oceanicznymi, przez Morze Białe i Morze Północne, przedzielane były czasem zupełnego 
odcięcia od wszechoceanu. Częściowa izolacja Bałtyku jest przyczyną jego szczególnych cech 
hydrologicznych: niskiego zasolenia i stratyfikacji wód oraz długiego czasu ich retencji.

The Baltic Sea is the youngest sea on our planet, emerging from climate warming and retiring 
ice masses. Its short life (ca. 12 000 years) has been full of major changes in the coastline, 
water level and salinity. Periodic access to ocean waters via the White Sea and the North Sea 
was intercepted by times when the sea was completely cut off from the World Ocean. Partial 
separation of the Baltic is a reason for its special hydrological characteristics: low salinity and 
stratification of waters and long water retention time.

M  o  r  s  k  a    P  o  l  s  k  a

fot. 1.
Mapa Morza Bałtyckiego / Map of the Baltic Sea.

fot. 2.
Linia brzegowa w Polsce / Polish coastline.

fot. 3.
Skalisty brzeg w Szwecji / Rocky coast in Sweden.

fot. 4.
Przymorze w Danii / Seaside in Denmark.1
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Dynamika wód
Falowanie, którego siłą napędową jest wiatr, to 

nieodłączna cecha krajobrazu morskiego. Podczas 
sztormu wysokość fali na Bałtyku dochodzić 
może do 6 m. W jego części południowej wystę-
puje zjawisko przemieszczania się powierzch-
niowych wód ciepłych – w kierunku od brzegu 
w głąb morza – co powoduje powstanie prądu 
kompensacyjnego, wynoszącego chłodne wody 
przydenne na powierzchnię morza, tzw. upwelling. 
Następują wówczas spadki temperatury wody 
w rejonach przyplażowych nawet do poniżej 10°C, 
przy temperaturze powietrza powyżej 20°C. Zjawisko 
to występuje wyłącznie podczas dobrej pogody 
i wiatrów ze wschodu lub południa. Nie ma natomiast 
zauważalnych pływów wód.

fot. 1.
Plaża na Półwyspie Helskim / A beach on the Hel Peninsula.

fot. 2.
Skalista plaża w Estonii / A rocky beach in Estonia.

fot. 3, 5.
Sztorm na Bałtyku / A storm on the Baltic.

fot. 4.
Słowiński Park Narodowy – ruchome wydmy.

Słowiński National Park –  moving dunes.
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Water dynamics
Sea waves driven by the wind is an inseparable 

feature of the seascape. During a storm, waves on 
the Baltic can be up to 6 m high. In its southern part 
warm surface waters move from the shore to the sea, 
which results in the emergence of a compensation 
current transporting cold bottom waters up to the 
surface of the sea (so called upwelling). This pheno-
menon is connected with drops in water temperature 
in regions close to the beach even below 10°C at 
ambient air temperature above 20°C. It occurs only 
in good weather when the wind blows from the east 
or the south. However, no noticeable water tides can 
be observed.
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Specyfika ekosystemu bałtyckiego
Z racji niskiego zasolenia, życie w Morzu 

Bałtyckim nie jest tak różnorodne, barwne 
i bujne, jak w morzach pełnosłonych. Z tego 
powodu nie występują w nim jamochłony 
(koralowce, ukwiały), szkarłupnie (jeżowce, 
rozgwiazdy, wężowidła, liliowce, strzykwy) 
oraz głowonogi (np. ośmiornice, mątwy). 
Organizmy typowo morskie reprezentowane 
są przez nieliczne gatunki roślin i zwierząt, 
tolerujące niskie i zmienne zasolenie. Wszystkie 
wykazują tendencję do karłowacenia. Ryby, 
skorupiaki i małże osiągają znacznie mniejsze 
rozmiary, niż osobniki tego samego gatunku 
z Morza Północnego. 

Większość mieszkańców Morza Bałtyckiego 
należy do imigrantów z Morza Północnego 
oraz przybyszów z wód słodkich. Niektóre 
gatunki morskie są tu od dawna i stanowią 
stały składnik biocenozy (np. tzw. relikty 
polodowcowe). Inne pojawiły się niedawno, 

głównie z wlewami wód Morza Północnego, 
lub zostały zawleczone przez człowieka 
(np. babka bycza czy krab wełnistoszczypcy). 
Organizmy zawleczone to obecnie ponad 
sto gatunków, których nie było tu w XIX w. 
rośliny i zwierzęta toni wodnej

Fitoplankton (okrzemki, bruzdnice, zie-
lenice i sinice) stanowi przeważającą masę 
roślinności w Morzu Bałtyckim i jest pokar-
mem dla organizmów planktonożernych. 
Zakwity fitoplanktonu w rejonie polskiego 
wybrzeża, w okresie gorącego lata, bywają 
bardzo intensywne. Obumarłe organizmy 
opadają na dno i podczas rozkładu zużywają 
znaczne ilości tlenu, pogłębiając jego deficyt 
w głębiach bałtyckich. 

Zooplankton to głównie organizmy niewiel-
kich rozmiarów, widoczne przy użyciu szkieł 
powiększających. Stanowią go jednokomórkowe 
pierwotniaki, skorupiaki oraz formy larwalne 
ryb, ślimaków, małży i dennych skorupiaków. 

fot. 1.
Morświn bałtycki / Baltic porpoise.

fot. 2.
Rybitwa czubata / Sandwich tern.

fot. 3.
Babka bycza / Round goby.

fot. 4.
 Dorsz bałtycki / Baltic codfish.

fot. 5.
Meduza festonowa / Lion’s mane jellyfish.

fot. 6.
Krasnorosty / Red algae.

fot. 7.
Siweczka morska / Kentish plover.

fot. 8.
Brunatnica / Brown algae.

fot. 9.
Chełbia / Moon jellyfish.
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Specificity of the Baltic ecosystem
Due to the low salinity, life in the Baltic 

is not as varied, colourful or abundant as 
in high salinity waters. For this reason it is 
not a habitat of coelenterates (corals, sea 
anemones), echinoderms (sea urchins, 
starfish, brittle stars, crinoids, sea cucum-
bers) and cephalopods (e.g. octopuses, 
cuttlefish). Typically, marine organisms are 
represented by a few species of plants and 
animals tolerant to low and variable salinity. 
All of them tend to become dwarfish. Fish, 
crustaceans and molluscs are considerably 
smaller than the same species living in the 
North Sea. 

Most inhabitants of the Baltic Sea are 
immigrants from the North Sea as well as 
freshwaters. Some marine species have been 
here for a long time as a fixed component of 
the biocenosis (glacial relics). Others have 
arrived recently – mainly with incoming 

waters from the North Sea or brought here 
by man (e.g. the round goby or the Chinese 
mitten crab). Species brought by man now 
number more than one hundred species and 
were not here in the 19th century. 
aquatic fauna and flora

Phytoplankton (diatoms, dinoflagella-
tes, chlorophytes and cyanophytes) is the 
predominant flora in the Baltic Sea and is 
food for sea animals eating plankton. During 
the hot summer phytoplankton blooms in 
the Polish seashore are very intense. Dead 
organisms fall to the bottom and, while 
decomposing, use up considerable amounts 
of oxygen, which exacerbates its deficit in 
the Baltic waters. 

Zooplankton is mainly composed of small 
organisms visible under a magnifying glass. It 
consists of unicellular protozoa, crustaceans 
and larval forms of fish, snails, molluscs and 
seabed crustaceans. The largest planktonic 
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Największymi organizmami planktonicznymi są meduzy krążkopławe, 
a wśród nich najczęściej obserwowana chełbia modra (Aurelia aurita). 
W głębszych i bardziej zasolonych wodach żyje meduza o długich, 
parzących czułkach (Cyanea capillata). 
rośliny i zwierzęta osiadłe

Do zasiedlenia dna morskiego rośliny potrzebują nie tylko światła, 
ale również odpowiedniego podłoża (kamienie, głazy, wraki, piaski, 
muły). Najtrudniejszą strefą dla roślin osiadłych jest strefa przybrzeżna 
– dno piaszczyste lub kamieniste o dużej dynamice. 

Dno twarde tworzą skały w części skandynawskiej Bałtyku oraz 
głazy i kamienie w południowej części morza. Twardymi podłożami 
są również nabrzeża i wraki. W tych miejscach występują rośliny 
i zwierzęta, które przytwierdzają się do podłoża. Dominującą ro-
ślinnością twardego dna Bałtyku są glony: zielenice (Chlorophyta), 
brunatnice (Phaeophyta) i krasnorosty (Rhodophyta). Prześwietlone 
dno „miękkie”, osłonięte od intensywnego falowania, zasiedlają rośliny 
naczyniowe, takie jak: trawy morskie, rdestnice, ramienice, zamętnice 
błotne, wywłóczniki. 
ryby 

Wśród organizmów morskich największe znaczenie gospodarcze 
mają ryby: dorsze, śledzie, szproty i płastugi oraz ryby dwuśrodowi-
skowe: trocie, łososie i węgorze. Mniej ważne pod tym względem są 
sieje bałtyckie i stynki.

W ciągu ostatnich 60 lat roczne połowy w Bałtyku wzrosły dzie-
sięciokrotnie – ze 100 tys. do około 1 mln ton. Wpływ na to miała nie 
tylko intensywniejsza eksploatacja rybacka, ale także wzrost żyzności 
morza w następstwie zwiększonego dopływu soli odżywczych, po-
chodzących z nawożenia upraw rolnych. 
Ssaki

Stałymi mieszkańcami Morza Bałtyckiego są również ssaki morskie: 
foka pospolita, foka szara i foka obrączkowana oraz jeden gatunek 
delfina – morświn. U naszych wybrzeży pojawiają się rzadko, zwykle 
jako efekt pogoni za ławicami ryb. Widywane są w Zatoce Gdańskiej, 
najczęściej na przedpolu ujścia Wisły. Niestety, zdarza się, że giną 
w sieciach rybackich.

Polskie obszary morskie
Ustanowienie morskich stref ekonomicznych (konwencja o prawie 

morza, 1982 r.) powiększyło „terytorium” naszego kraju o 32 tys. km2. 
W świetle międzynarodowych porozumień, Polska jest właścicielem 
zasobów żywych, przedmiotów znajdujących się na dnie oraz bogactw 
mineralnych, leżących pod dnem wydzielonej strefy. Wolna pozosta-
je żegluga, jednak inne rodzaje działalności, np. badania naukowe, 
wymagają specjalnego zezwolenia właściciela strefy. 

Granice polskiej strefy nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. 
Istnieje akwen sporny z Danią, w pobliżu wyspy Bornholm. Pomimo 
wytyczenia granicy morskiej z Niemcami, nadal przedmiotem kon-
trowersji jest przebieg toru podejścia do portu w Świnoujściu. 

Polski odcinek wybrzeża morskiego liczy około 500 km. Linia 
brzegowa jest wyrównana i łagodna, charakteryzuje się przeważnie 
piaszczystymi plażami i wydmami. 

organisms are true jellyfish (Scyphozoa), including the most com-
monly observed moon jellyfish (Aurelia aurita). Lion’s mane jellyfish 
(Cyanea capillata) with long stinging tentacles live in deeper waters 
of higher salinity. 
Benthic fauna and flora

In order to settle in the bed of the sea, plants not only need light 
but also a proper base (stone, boulders, shipwrecks, sand, and silt). 
The most difficult settlement zone for benthic plants is the littoral 
zone – highly dynamic sandy or stone bed. 

Hard bed is formed by rocks in the Scandinavian part of the Baltic 
while in the south it is boulders and stones. Other examples of hard 
beds are wharfs and shipwrecks. They are the habitats of plants and 
animals that attach themselves to the base. The hard bed of the Baltic 
is dominated by green (Chlorophyta), brown (Phaeophyta) and red 
(Rhodophyta) algae. ‘Soft’ bed areas reached by plenty of light and 
free from intense waves are the habitats of vascular plants such as: 
sea grasses, pondweed, common stonewort, horned pondweed, 
and watermilfoil. 
Fish 

Among marine organisms the largest economic significance is 
attached to fish: cod, herring, sprat and plaice as well as diadromus 
fish: trout, salmon and eel. Common whitefish and smelt are less 
important in that respect.

Over the past 60 years the annual fishing rate in the Baltic has 
increased tenfold – from 100 thousand to about 1 million tonnes. 
This is a result of both more intensive fishing activity and increased 
sea fertility as a consequence of increased supply of nutritive salts 
from crop fertilization. 
Mammals

The Baltic Sea is also inhabited by sea mammals: the common 
(harbour) seal, grey seal and ringed seal and one dolphin species 
– the porpoise. They rarely visit the Polish shore – usually when 
chasing fish shoals. They can be seen in the Gdansk Bay, most often 
in the mouth of the Vistula estuary. They often get killed by being 
entangled in fishing nets.

Polish maritime areas
The establishment of maritime economic zones (UN Convention 

on the Law of the Sea, 1982) enlarged the ‘territory’ of Poland by 
32 000 km2. In the light of international agreements, Poland is the 
owner of living resources, objects found in the seabed and mineral 
resources deposited under the bottom in the exclusive economic 
zone. Navigation is freely allowed but other activities, e.g. scientific 
research, require a special permit from the zone’s owner. 

The Polish zone limits have not been finally determined due to 
the pending dispute with Denmark over the body of water near the 
Bornholm. Despite the maritime boundary with Germany being deline-
ated, the port approach channel in Świnoujście has been a controversy. 

The Polish seashore is about 500 km long. The coastline is even 
and smooth. It is mostly characterized by the occurrence of sandy 
beaches and sand dunes. 
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Brzeg morski cofa się pod naporem fal i prądów morskich nawet do jednego metra 
rocznie. Powodem tego zjawiska jest podnoszenie się poziomu morza oraz wznoszący ruch 
skorupy ziemskiej w rejonie południowego Bałtyku. 
zasoby mineralne

Badania dna Bałtyku zaowocowały odkryciem złóż zasobów mineralnych: gazu ziemnego, 
ropy naftowej, kruszywa budowlanego oraz bursztynu. Wydobycie bałtyckiej ropy naftowej 
jest na razie niewielkie (ok. 2% rocznego zapotrzebowania Polski). W polskiej strefie ekono-
micznej udokumentowano także znaczne zasoby żwiru i gruboziarnistych piasków. Są one 
wykorzystywane do odnawiania zanikających plaż.
zasoby żywe

Są stosunkowo dobrze zbadane i corocznie szacowane przez Morski Instytut Rybacki 
– Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni. Limity odławiania ryb (dorsz, śledź i szprot) na 
Bałtyku wyznacza Unia Europejska, w celu wyeliminowania rabunkowej gospodarki. Z tego 
względu pojawiają się propozycje okresowego zawieszania rybołówstwa morskiego. Poza 
wymienionymi gatunkami, poławiane są płastugi oraz ryby łososiowate i słodkowodne. 
zasoby historyczno-kulturowe

Szacuje się, że u polskich wybrzeży, a szczególnie w Zatoce Gdańskiej, zatonęło kilka 
tysięcy drewnianych jednostek handlowych. W związku z tym, że w Bałtyku nie występuje 
świdrak okrętowy – gatunek małża, który niszczy drewno w morzach pełnosłonych – za-
chowały się łodzie i wraki oraz zatopione konstrukcje brzegowe. Badania archeologiczne 
zaowocowały m.in. odkryciem wraku szwedzkiego okrętu flagowego Solen, który został 
zatopiony w bitwie pod Oliwą w 1627 r. 

Wraki bałtyckie (w tym także te z II wojny światowej) są wielką atrakcją dla amatorów 
nurkowania. Polskie wody przybrzeżne skrywają m.in. tajemnice trzech największych na 
świecie katastrof morskich: Goyi (7 tys. ofiar, gł. 82 m), Wilhelma Gustloffa (5,5-6 tys. ofiar, 
gł. 43 m) oraz Steubena (3 tys. ofiar, gł. 78 m).

fot. 1.
Wrak samolotu Douglas / Douglas plane wreck.

fot. 2.
Fragment wraku niemieckiego okrętu podwodnego.

Fragment of the wreck of a German submarine.
fot. 3.

Poszukiwanie bursztynu / Amber exploration.
fot. 4.

Kutry rybackie, Gdynia / Fishing boats in Gdynia.
fot. 5.

Pacu, kuzynka piranii, spotykana czasami w bałtyckich 
wodach / Pacu – a fish related to piranha; sometimes 

occurs in the Baltic.
fot. 6.

Jeden z największych gatunków wieloryba znaleziony 
martwy w Stegnie, 2015 r. / One of the largest species 

of whale found dead in Stegna, 2015.
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The seashore retreats under the pressure of waves and sea currents up to one metre in 
a year. This phenomenon is caused by the rising sea level and the ascending movement of 
the Earth’s crust in the area of the southern Baltic. 
Mineral resources

Exploration of the Baltic bed resulted in the discovery of mineral reserves: natural gas, 
petroleum, construction aggregate and amber. Oil extraction from the Baltic is not very high 
for now (about 2% of the annual demand of Poland). In addition, in the Polish economic 
zone considerable amounts of gravel and coarse-grained sand have been recorded. They 
are used for the renewal of disappearing beaches.
living resources

These have been relatively well explored and estimated on a yearly basis by the National 
Marine Fisheries Research Institute in Gdynia. The EU determines fishing limits (cod, herring 
and sprat) for the Baltic Sea in order to eliminate overexploitation. Hence, it is postulated 
that marine fishery should be suspended periodically. Apart from the above-mentioned 
species, plaice, salmonids and freshwater fish are caught. 
historical and cultural heritage

It is estimated that at the Polish shore, and in particular in the Gdansk Bay, several tho-
usand wooden commercial vessels sank. As naval shipworm – a species of saltwater clam 
destroying wooden structures – does not occur in the Baltic, boats and shipwrecks and 
sunken coastal management structures have survived. Archaeological exploration resulted, 
for instance, in the discovery of the wreck of the Swedish flagship Solen, sunk during the 
battle of Oliwa in 1627. 

The Baltic shipwrecks (including those dating back to World War II) attract many enthusiasts 
of diving. Polish coastal waters hide the secrets of the world’s three largest maritime disa-
sters: MV Goya (7,000 victims, depth 82 m), MV Wilhelm Gustloff (5,500-6,000 victims, depth 
43 m) and SS Steuben (3,000 victims, depth 78 m).
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Złoto północy 
The gold of the North  
Dla niektórych amber, dla innych jantar, dla geologów sukcynit, ale najczęściej  nazywany bywa 
bursztynem (z j. niemieckiego: bernstein) i oznacza płonący kamień. Bałtyckie plaże od wieków 
kojarzą się z morskim złotem, a Polska nie bez powodu znajduje się w czołówce światowych 
ekspertów od bursztynowych ozdób. Nadmorscy jubilerzy prześcigają się w tworzeniu z tego 
surowca fantazyjnych, acz eleganckich ozdób.

Baltic amber is known under various names in Polish, including the geological term 
succinite. Its name means a burning flame. For centuries, the Baltic beaches have been 
associated with this sea gold, and Poland has raised some of the world’s leading experts 
in amber ornaments for a reason. Seaside jewellers compete in creating fanciful but at the 
same time elegant ornaments.

Geneza bursztynu bałtyckiego
Bursztyn bałtycki (sukcynit) jest minerałem organicznym, najszla-

chetniejszą z żywic kopalnych, występujących na świecie w ponad 
stu rodzajach. Powstał w epoce górnego eocenu (trzeciorzęd), około 
40 mln lat temu. Już starożytni myśliciele rozpoznali jego właściwe, 
czyli roślinne pochodzenie, określając jako succinum, od słowa succus, 
czyli sok. Bursztyn jest skamieniałą wydzieliną, obficie żywicującego 
drzewa szpilkowego, którego gatunek wciąż nie został jednoznacznie 
rozpoznany. Istnieją różne hipotezy na temat „bursztynowego drzewa”. 
Umownie gatunek ten nazwano Pinus succinifera, co znaczy „sosna 
bursztynodajna”. 

Bursztynowe lasy porastały nieistniejący obecnie ląd Fenoskandii, 
obejmujący swoim zasięgiem tereny Skandynawii oraz części Bałtyku. 
Żywica trafiała na grunt silnie przesiąknięty wodą, dalej do rzek, 
gdzie gromadziła się w ich deltach przy brzegach płytkiego morza. 
Na przestrzeni milionów lat zmieniał się kształt lądów i mórz, żywica 
twardniała, a jej złoża zostały wielokrotnie przesunięte. Pokłady bursz-
tynu bałtyckiego są rozproszone. Występują na terenie Polski, w delcie 
gdańskiej (pomiędzy Chłapowem i Sambią) i parczewskiej, w Rosji, na 
Półwyspie Sambijskim, w Ukrainie (delta Klesowa) oraz młodsze złoża 
w Niemczech, w okolicach Bitterfeldu. Kolejne przemieszczanie złóż 
związane było ze zlodowaceniem, dlatego bursztyn znaleźć można 
i przy brzegach Morza Bałtyckiego, i w wielu miejscach w głębi lądu. 
Przyczyny wzmożonego żywicowania drzew w bursztynowym lesie 
są niejednoznaczne. Może był to naturalny proces w rozwoju drzew, 
a może skutek raptownego ocieplenia w eocenie albo pozostałość po 
pożarach czy chorobach? Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że 
obfite żywicowanie wywoływał czynny wulkanizm. Bursztyn od zawsze 
kojarzono z Bałtykiem, morzem powstałym w wyniku zlodowacenia 
zaledwie 12 tys. lat temu, co oznacza, że jest ono znacznie młodsze 
od skamieniałej żywicy. 

The origins of Baltic amber
Baltic amber (succinite) is an organic mineral, the noblest of 

fossil resins occurring in the world in more than one hundred types. 
Its origins date back to the upper Eocene (Tertiary Period), about 
40 million years ago. Ancient scholars recognized its proper, that is, 
plant origin, describing amber as succinum, from the term succus, 
meaning juice. Amber is fossilized resin from a resin-rich coniferous 
tree the species of which has still not been clearly identified. There 
are different hypotheses about the ‘Baltic amber tree’. Conventionally, 
the species was called Pinus succinifera, that is, ‘succinite pine’. 

Succinite pine forests grew in the land of Fennoscandia that 
once covered the territory of Scandinavia and parts of the Baltic. 
Resin dropped on soil that was soaked with water and was 
transported further to rivers where it accumulated in deltas at 
shallow seashores. The shape of the land and seas changed over 
millions of years. Resin hardened and its deposits were moved 
several times. The reserves of Baltic amber are scattered. They 
are found in Poland in the Gdansk delta (between Chłapowo and 
Sambia) and Parczew delta, in Russia, in the Sambia Peninsula, 
and in Ukraine (Klesiv delta). Younger deposits were discovered 
in Germany, near Bitterfeld. Successive movement of reserves 
was connected with glaciers, so amber can also be found on 
the Baltic shore as well as in numerous inland locations. It is not 
clear why resin production in the succinite pine forest increased. 
Perhaps it was a natural process in the development of trees or 
an effect of sudden warming in the Eocene Epoch or a remnant 
of forest fire or tree disease. Most likely, the increased production 
of resin was caused by active volcanoes. Amber has always been 
associated with the Baltic – a sea emerged from glacial processes 
only 12 000 years ago, which means that it is much younger than 
fossilized resin. 

Joanna Grążawska
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Bursztyniarze i bursztynnicy 
Na przestrzeni dziejów, od momentu 

gdy człowiek zainteresował się bursztynem, 
zmienne są losy łączenia i rozdzielania tych 
dwóch profesji. Obecnie bursztyniarzem 
określa się osobę poszukującą, zbierającą 
czy wydobywającą bursztyn, a także nim 
handlującą. Bursztynnik natomiast to rze-
mieślnik trudniący się wyrobem jantarowych 
przedmiotów. 

Zbieractwo bursztynu z nadmorskich plaż 
było najstarszym i najprostszym pomysłem na 
pozyskiwanie cennego surowca. Próbowano 
też zagarniać w sieci bryłki uwolnione 
z morskiego dna przez brodzących w wo-
dzie poławiaczy albo wypływano po niego 
łodziami, by przeszukać żerdziami dno wód 
przybrzeżnych. Uwolniony z piasku i ka-
mieni bursztyn wypływał na powierzchnię 
i wówczas był łowiony w tzw. kaszorki, czyli 
siatki na długich tykach. Rybacy poszukiwali 
bursztynu, zagarniając piasek z wodorostami 
w siatki na kijach lub w sieci, a zgromadzony 
urobek oczyszczali i sortowali na brzegu. 
Równie odległy rodowód ma wydobywanie 
bursztynu z ziemi. Szczególnymi specjalistami 
w tym zakresie stali się mieszkańcy Kurpiów. 

Podobno pierwsze kopalnie powstały tam już 
w starożytności. Doświadczenie poszukiwaczy 
pomagało w określaniu miejsca i głęboko-
ści osadzonego bursztynu. Jego obecność 
w bagnach rozpoznawano po kolorze wody.

Najwięcej kopalni powstało w XIX w. 
Były to zazwyczaj dość prymitywne, płytkie 
doły, których brzegi zabezpieczano kłodami 
drewna. Początki kopalń szybowych sięgają 
XVIII w. i obejmują okolice Gdańska i Słupska. 
Głębsze szyby zabezpieczano drewnianymi 
ramami, na których układano platformy zbite 
z desek. Wyrobisko opróżniano przez wydo-
bywanie piachu z bursztynem. Podobnymi 
zajęciami parali się mieszkańcy Pojezierza 
Mazurskiego i Kaszubskiego oraz Borów 
Tucholskich. Współcześnie stosuje się metodę 
hydrauliczną, polegającą na wtłaczaniu, pod 
dużym ciśnieniem, w głąb gruntu wody, która 
później wypływa wraz z fragmentami roślin 
i bryłkami surowca. Niestety, niekontrolowany 
proces zdobywania bursztynu tą metodą 
spowodował ogromne zniszczenia środo-
wiska, zwłaszcza w obszarze wydm i lasów 
nadmorskich. Największe złoża bursztynu 
bałtyckiego eksploatowane są metodą od-
krywkową w kopalni niedaleko Kaliningradu.

fot. 1.
Bursztyn nazywany jest „bałtyckim złotem”.

Amber is called the ‘Baltic gold’.
fot. 2.

Kopalnia bursztynu niedaleko Kaliningradu.
An amber mine near Kaliningrad.

fot. 3, 5.
Inkluzje organiczne w bursztynie to fragmenty świata 
sprzed milionów lat / Organic inclusions in amber are 

fragments of the world millions of years old.
fot. 4.

Bursztyniarze na brzegu Bałtyku / Amber miners on the 
Baltic coast.
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Amber miners and amber artisans 
Throughout history, since people star-

ted taking interest in amber, these two 
occupations have been either combined 
or separate. At present, an amber miner 
means a person who finds, picks or extracts 
amber and sells this material. On the other 
hand, an amber artisan is a craftsman who 
makes objects from amber. 

Picking amber on the beach is the oldest 
and the simplest method of getting hold 
of this valuable resource. Other attempts 
included amber miners paddling in the 
water and sweeping pieces of amber 
released from the sea floor into fishnets 
or searching the bottom of coastal waters 
from boats using rods. Amber, released 
from sand and stones, floated up to the 
surface of the sea where it was caught 
with landing nets. Fishermen searched 
for amber scooping up sand and seaweed 
into nets mounted on long poles or into 
fishing nets. Later, they cleared and sorted 
the output on the shore. Extracting amber 
from the ground has also had a long history. 
Inhabitants of the region of Kurpie have 
mastered this craft. Reportedly, the first 

amber mines were set up there in ancient 
times. Experienced miners could find and 
determine the depth of amber reserves. 
They would tell if amber was present in 
the marshes by the colour of the water.

Most amber mines were established in 
the 19th century. They were usually quite 
primitive, shallow pits with sides secured 
by wooden logs. The first mineshafts were 
built in the 18th century in the area of Gdansk 
and Słupsk. Deeper shafts were secured 
by means of a wooden framework with 
wooden board platforms placed on top. The 
pit was emptied by extracting sand mixed 
with amber. People living in the Masurian 
and Kashubian Lake Districts and in the 
Tuchola Forest took up similar activities. 
Nowadays, hydraulic mining methods are 
used – water is pumped into soil under high 
pressure and it later emerges bringing out 
fragments of plants and pieces of amber. 
Unfortunately, uncontrolled hydraulic 
mining of amber has had an extremely 
destructive effect, in particular on dunes 
and seaside forests. The largest reserves of 
Baltic amber are exploited in an open-pit 
mine near Kaliningrad.
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Pradzieje
Najstarsze znaleziska bryłek bursztynu, 

ze stanowisk archeologicznych na tere-
nach europejskich, wiążą się ze środkowym 
okresem paleolitu (120-40 tys. lat p.n.e.). 
Prawdopodobnie były one używane przez 
neandertalczyków jako kadzidła. Znane nam 
wyroby z bursztynu (figurka antropomorficzna 
i paciorki) są znacznie młodsze i pochodzą 
ze schyłku górnego paleolitu (40-13 tys.lat 
p.n.e.), z obszaru Europy Północnej, ze sta-
nowisk schyłkowo-paleolitycznych łowców 
reniferów. Więcej zabytków zachowało się 
z późniejszego okresu – mezolitu (8 tys.-4800 
lat p.n.e.). Są to przede wszystkim ozdoby 
w formie figurek, np. niedźwiedzia, konia, 
dzika lub zawieszek, np. ptaka czy łosia. Na 
ziemiach nadbałtyckich pełny rozkwit wy-
twórczości bursztynniczej nastąpił w neolicie, 
zwłaszcza w drugiej jego połowie, między 
V-II w. p.n.e., gdy znaleziska wyraźnie przesu-
nęły się poza strefę występowania bursztynu. 
Najpopularniejsze zabytki z tego okresu to 
rurkowate i cylindryczne paciorki, okrągłe 
i owalne zawieszki, wisiorki w kształcie topor-
ka oraz guzy z otworem w kształcie litery V. 
Jako amulety, związane z kultem solarnym, 
interpretuje się krążki z otworem w środku, 
czasem zdobione ornamentem z kropko-
wanych linii, przypominającym krzyż. Na 
Żuławach Wiślanych odkryto neolityczne 
„zagłębie bursztynowe” – na obszarze 1 km² 
odnaleziono aż 900 pracowni obróbki bursz-
tynu. Wzmożone zainteresowanie bursztynem 
przypadło na wczesną epokę brązu (1. poł. 
II w. p.n.e.). Na początku epoki żelaza (VI-II w. 
p.n.e.) pojawiło się nietypowe zastosowanie 
bursztynu – do obrządku pogrzebowego ludów 
kultury wschodniopomorskiej. Prochy zmar-
łych umieszczano w glinianych popielnicach, 
ze schematycznym wyobrażeniem ludzkiej 
twarzy, ozdabiając uszy urny brązowymi lub 
żelaznymi kolczykami z nanizanymi paciorkami 
z bursztynu, szkła oraz gliny.

Bursztynowy szlak
Pierwsze handlowe drogi lądowe po bursz-

tyn nad Bałtyk wytyczali Fenicjanie i Celtowie, 
a kontynuowali Grecy. Kopalina ta była bar-
dzo modna wśród eleganckich i bogatych 
mieszkańców starożytnego Rzymu, ale gdy 
moda na nią przeminęła, handel bursztynem 

przejęli kupcy arabscy. Szlak zaczął się przesuwać, tworząc nowe kon-
takty handlowe z Bliskim Wschodem, Afryką Północną oraz krajami 
mauretańskimi Hiszpanii. Przebieg tras kupieckich szlaków zależał od 
usytuowania ważniejszych centrów osadniczych. Historyczne szlaki 
kulturowo-wymienne Europy przebiegały wzdłuż głównych rzek, np. 
Wisły i wiodły na południe, w kierunku Morza Czarnego. Docierały one 
do Rzymu (tzw. szlak rzymski), Akwilei oraz do Grecji (tzw. szlak helleń-
ski), Alexandropolis. Najsłynniejszy, główny szlak bursztynowy, wiódł 
z północnych Włoch, następnie przecinał Alpy, dolinę Dunaju, po czym 
– zwykle w rejonie Bramy Morawskiej lub Kotliny Kłodzkiej – wchodził 
na obszar dzisiejszej Polski, skąd przez Śląsk, Wielkopolskę, Kujawy 
docierał do Zatoki Gdańskiej i prowadził dalej, wzdłuż wschodniego 
wybrzeża Bałtyku. Kupcy zaopatrywali w bursztyn antyczne miasta, 
słynące z produkcji ekskluzywnych przedmiotów. Takim centrum 
w I w. n.e. stała się Akwileja. W Italii bursztyn cieszył się największą 
popularnością od I w. p.n.e. do II w. n.e. 

Na ziemiach polskich, oprócz jantaru, kupcy nabywali – niezwykle 
cenne w państwie rzymskim – skóry i futra, także pierze, miód i wosk. 
Czasem bursztyn wstępnie obrabiano i magazynowano na ziemiach 
polskich. Świadczy o tym chociażby skarb z V w. n.e., odkryty w Basonii 
koło Opola Lubelskiego, zawierający ok. 200 kg surowca i 30 kg bursz-
tynowych paciorków. Z italskich warsztatów przywożono naczynia 
brązowe, szklane i ceramiczne oraz srebrne. Najliczniejszą zachowaną 
grupą rzymskich importów są monety. Ludy „barbarzyńskie” chętnie 
przyjmowały dary w postaci koni z uprzężą czy wysokiej jakości broń. 

Wieki średnie 
W początkach średniowiecza na tereny występowania bursztynu 

powróciła tradycja jego obróbki. Od VIII do IX w. wokół południowe-
go wybrzeża Bałtyku zaczęły tworzyć się nowe ośrodki wytwórcze. 
Stwierdzono, że na tych terenach bursztynnictwo należało do domi-
nujących dziedzin rzemiosła. W Gdańsku bardzo intensywna produkcja 
trwała w końcu X i w 1. poł. XI w., a ilość wyrobów z bursztynu świadczy 
o współdziałaniu warsztatów z chałupniczą obróbką surowca. Z tego 
okresu zachowało się bardzo dużo starannie wykonanych przedmiotów: 
krzyżyków, pierścionków, kostek i pionków do gier. Prawdopodobnie 
już w połowie X w. surowiec ten stanowił własność panującego. 
Ustanowione zasady gospodarowania bursztynem przynosiły zyski, 
co powodowało konflikty i tworzenie coraz bardziej restrykcyjnych 
reguł. Krzyżacy pierwsi zmonopolizowali skup i handel surowcem. 
W okresie 1308-1466 obowiązywał zakaz osiedlania się bursztynników 
w państwie zakonnym. Dozorcy pilnie strzegli jantarowych magazynów, 
a za ukrycie znalezionych bryłek grożono karą śmierci. Rzemieślnicy 
zakonni, posiadający wyłączność na obróbkę, nie byli w stanie wy-
korzystać całego posiadanego surowca, dlatego transportowano go 
do Brugii i Lubeki, gdzie przetwarzany był na, słynne w całej Europie, 
bursztynowe różańce. Warsztatom zakonnym, również cysterskim, przy-
pisuje się wykonanie kilku rzeźb o tematyce maryjnej. Po załamaniu się 
potęgi państwa krzyżackiego i włączeniu Gdańska na powrót w granice 
Polski, nad Bałtykiem zaczęły powstawać liczne cechy bursztynników, 
czyli branżowe organizacje rzemieślnicze. Pierwszy cech powołano 
w Słupsku, potem w Gdańsku, a następnie Elblągu, Koszalinie i Kołobrzegu.

fot. 1-2.
Bursztynnik to zawód, który nie występuje 

w oficjalnym wykazie rzemiosł. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynnikówma 

swoją siedzibę w Gdańsku.
The occupation of amber artisan is not officially listed 

among crafts. The International Amber Association 
has its seat in Gdansk.
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Pre-history
The oldest findings of amber pieces in 

archaeological sites in Europe go back to the 
Middle Palaeolithic period (120 000 – 40 000 
years BCE). Most likely, the Neanderthals used 
them as incense. Amber objects we know 
(including anthropomorphic statuette and 
beads) are considerably younger and date 
back to the late Upper Palaeolithic period 
 (40 000 – 13 000 years BCE), and were fo-
und from the area of Northern Europe near 
settlements of the then reindeer hunters. 
Definitely more relics survived after the 
Mesolithic period (8000 – 4800 years BCE). 
These are mostly figurines, e.g. a bear, horse, 
wild boar or pendants, e.g. bird or elk. In 
the Baltic region, the amber craft flourished 
in the Neolithic period, in particular in the 
second half, between the 5th and 2nd cen-
tury BCE when the findings clearly moved 
outside the zone where amber occurred. 
The most popular relics of that period inc-
lude tubular and cylindrical beads, round 
and oval pendants, axe-shaped pendants 
and knobs with a V-shaped opening. Discs 
with an opening inside are interpreted as 
having performed the function of talismans 
connected with the cult of the Sun (the 
solar cult). Sometimes they were ornamen-
ted with dotted lines resembling a cross. 
A Neolithic ‘amber basin’ was discovered in 
the region of Żuławy Wiślane with as many 
as 900 amber workshops found per 1 km². 
Interest in amber increased in the early Bronze 
Age (first half of 2nd century BCE). At the 
beginning of the Iron Age (6th–2nd century 
BCE) an untypical application of amber was 
recorded – it was used during burial rituals 
by the peoples of East-Pomeranian culture. 
During those ceremonies human ashes 
were placed in clay ashtrays with schematic 
depictions of the human face with bronze 
or iron earrings ornamented with amber, 
glass and clay beads.

The Amber Road
The first trading routes on land for the 

transfer of amber from the Baltic area were 
set by Phoenicians and Celts followed by 
Greeks. This fossil was very fashionable among 
elegant and rich inhabitants of ancient Rome 
but when the fashion ended, the amber trade 

was taken over by Arabian merchants. The route started shifting and 
new trading relations were established with the Near East, North Africa 
and the Mauritanian states of Spain. The course of trading routes was 
dependent on the situation of major settlement centres. Historical 
cultural and exchange routes of Europe ran along the main rivers, 
e.g. the Vistula, southwards to the Black Sea. They reached Rome (the 
so-called Roman route), Aiquileia and Greece (the Hellenic route), 
Alexandroupoli. The most famous amber route stretched from nor-
thern Italy through the Alps, the valley of the Danube and then, in the 
area of the Moravian Gate or Kłodzko Basin, it entered the territory of 
present-day Poland. From here, through Silesia, Greater Poland and 
Kuyavia it reached the Gdansk Bay and continued along the eastern 
Baltic coast. Merchants supplied amber to ancient cities famous for 
the manufacture of luxury objects. One such city was Aquileia in the 
1st century BCE. In Italy amber was most popular from the 1st century 
BCE to the 2nd century CE. 

In Poland, merchants bought amber, animal skins and fur (extremely 
valuable supplies for Romans), feathers, honey and wax. Sometimes 
amber was pre-processed and stored in Poland. A testimony is the 
treasure from the 5th century CE discovered in Basonia near Opole 
Lubelskie. It consisted of about 200 kg of raw amber and 30 kg of amber 
beads. In return, bronze, glass and ceramic ware as well as silverware 
made in Italy were brought to Poland. Coins are the most numerously 
preserved group of Roman imports. ‘Barbaric’ people eagerly accepted 
gifts such as horses with a harness or high quality weapons. 

Middle Ages 
In the early Middle Ages the amber working tradition was resto-

red in the areas where the resource could be found. From the 8th to 
9th century, new amber works were established. In those territories, 
amber craft was predominant. In Gdansk very intensive production 
developed at the end of the 10th and in the first half of the 11th cen-
tury and the number of amber products testifies to collaboration of 
the workshops with outworkers. Many carefully made objects dating 
back to that period have been preserved including: crosses, rings, 
dice and chequers. Most likely in the mid 10th century this resource 
was the property of the ruler. Establishment of amber management 
rules generated profits, which gave rise to conflicts and setting rules 
that are even more restrictive. The Teutonic knights were the first 
to monopolize amber purchasing and selling. In 1308-1466 amber 
artisans were prohibited from settling in the Teutonic state. Keepers 
carefully guarded amber storehouses. For hiding pieces of amber 
one could face the death penalty. Monk artisans with an exclusive 
amber working licence were not able to utilize all resources so amber 
was transported to Bruges and Lübeck where it was processed into 
rosaries famous in Europe. Monks, also Cistercians, are deemed the 
makers of several amber sculptures related to the cult of Mary. After 
the collapse of the powerful Teutonic state and after Gdansk was 
reincorporated into Poland, numerous amber craft guilds, that is, 
professional organisations associating artisans were established in 
the Baltic region. The first guild was formed in Słupsk. Another one 
was set up in Gdansk, followed by Elbląg, Koszalin and Kołobrzeg.
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Okres nowożytny –
złoty wiek bursztynnictwa 

Od XV w. najważniejsze ośrodki wytwórcze 
to Gdańsk i Królewiec. Bursztynowe obiekty po-
wstawały w pracowniach zakonników, mistrzów 
cechowych, bursztynników niezrzeszonych 
oraz na dworach ówczesnych władców Europy. 
Wykwintne wyroby były pożądanymi prezentami 
dyplomatycznymi dla papieży, carów, książąt, 
królów i sułtanów. Również bogate rody szla-
checkie i mieszczańskie chętnie podwyższały 
swój status, nabywając bursztynowe przed-
mioty zbytku. Nasilający się ruch reformacyjny 
spowodował, że zaczęto wytwarzać również 
rzeczy codziennego użytku: szkatuły, sztućce, 
naczynia, a także kabinety, lichtarze, ramy do 
luster, gry towarzyskie. Najwybitniejsi gdań-
scy bursztynnicy to Michael Redlin, Gottfried 
i Nicolaus Turau czy, działający poza cechem, 
Christopher Maucher. Wiek XVII przyniósł po-
większenie skali obiektów reprezentacyjnych 
oraz rozmaitość ich funkcji, form i technik 
wykonawczych. Obiekty świeckie tworzone 
były najczęściej w duchu antyku. Powstawały 
wówczas elementy wystroju wnętrz, przed-
mioty, meble o konstrukcjach drewnianych, 
ściśle pokrywanych bursztynowymi płytkami. 
Najsłynniejszą realizacją z XVIII w. jest Bursztynowa 
Komnata, wykonana przy znaczącym udziale 
gdańskich mistrzów. Prace rozpoczęto w 1701 r. 
od wystroju ścian gabinetu króla pruskiego, 
Fryderyka Wilhelma I, w Berlinie. Cała dekora-
cja przekazana została później, jako prezent, 
carowi Piotrowi I. Najpierw zamontowano 
ją w Pałacu Zimowym w Sankt Petersburgu, 
a następnie, decyzją carycy Elżbiety, przeniesiono 
do pałacu w Carskim Siole (1755 r.). Z łatwością 
znajdowały nabywców drobiazgi, czyli taba-
kierki, uchwyty do lasek, etui na przybory do 

szycia, małe pudełeczka, flakoniki i buteleczki, 
rożki na proch, medaliony portretowe, oprawy 
przyborów toaletowych etc. 

XIX wiek i czasy współczesne 
Najpierw zniesiono monopol bursztynowy 

i udostępniono ludziom nadmorskie plaże. 
Nieco później działalność organizacji cecho-
wych zastąpiono produkcją przemysłową. 
W Königsbergu (dawnym Królewcu) firma 
Stantien & Becker połączyła wydobycie su-
rowca z działalnością produkcyjną i handlową; 
uruchomiła swoje filie i przedstawicielstwa 
prawie w całym świecie. W Gdańsku trady-
cje bursztynnicze kontynuowała złotnicza 
firma „Moritz Stumpf & Sohn”. Umiejętności 
zawodowe jej pracowników doceniła 
w 1911 r. administracja carska, powierzając jej 
konserwację kilkudziesięciu obiektów rucho-
mego wyposażenia Bursztynowej Komnaty. 
W realizacji zamówienia przeszkodziła I wojna 
światowa. 

W Wiedniu opracowano metodę praso-
wania małych kawałków bursztynu, tworząc 
tzw. ambroid. Właściwości nowego materiału 
– większa twardość, a także możliwość gię-
cia – spowodowały jego powszechne użycie 
w produkcji różnego typu fajek i cygarniczek. 
Największą wytwórnią w okresie międzywojen-
nym była Państwowa Manufaktura Bursztynu 
w Königsbergu, działająca w latach 1926-1945. 
Popularność zyskały niewielkie przedmioty, 
zwłaszcza akcesoria dla palaczy, biżuteria, 
a także artykuły piśmiennicze oraz naczynia. 
Po zniszczeniach wojennych, na polskim 
odcinku wybrzeża Bałtyku, rzemiosło musiało 
się odradzać niemal od podstaw. Wzornictwo 
przedwojennej manufaktury dosyć długo 
naśladowała Państwowa Wytwórnia Wyrobów 
Bursztynowych w Gdańsku, powołana w 1954 r. 
Zgodnie z duchem czasu, większość produkcji 
stanowiła tania biżuteria oraz wyroby pamiąt-
karskie. Od końca lat 60. XX w., gdy z burszty-
nem zaczęli pracować artyści, w jubilerstwie 
utrzymuje się stały wzrost zainteresowania 
tym materiałem. Zbiegło się to z gwałtownym 
wzrostem wydobycia bursztynu w rejonie 
Gdańska. Dzięki swobodnemu dostępowi 
do wyjątkowej urody okazów tego surowca, 
artyści zaczęli tworzyć unikatowe projekty 
i zdecydowanie podnosić artystyczny poziom 
bursztynowych kompozycji. 

fot. 1-4.
Wyroby z bursztynu już od kilkunastu wieków są cennym 

prezentem lub pamiątką / Amber products have been 
valuable gifts or souvenirs for several centuries.

fot. 5-7.
Stantien & Becker – jedna z pierwszych firm 

bursztynniczych, która miała swoje filie prawie na całym 
świecie / Stantien & Becker –  one of the first amber 
companies with affiliates nearly all over the world.
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Modern times –
the golden age of the amber craft 

From the 15th century, Gdansk and 
Konigsberg were the most important pro-
duction centres. Amber items were made 
in workshops run by monks, guild masters, 
amber artisans who were not guild members 
and at the courts of the European rulers of 
the time. Sophisticated goods were desira-
ble diplomatic gifts for popes, tsars, dukes, 
kings and sultans. Also, wealthy noble or 
middle-class families were eager to enhance 
their status buying luxury amber items. Due 
to the increasing reformation movement, 
everyday objects were also made, including: 
chests, cutlery, crockery, as well as cabinets, 
candlesticks, mirror frames, and games. The 
most famous amber artisans from Gdansk 
were Michael Redlin, Gottfried and Nicolaus 
Turau or Christopher Maucher who was not 
a member of the guild. In the 17th century, 
the scale of representative buildings and 
the diversity of their functions, forms and 
construction techniques increased. Secular 
buildings most often referred to Antiquity. 
Elements of interior design, objects, wooden 
furniture closely covered with amber tiles 
or panels were produced. The most famo-
us 18th century work is the Amber Room, 
built with the considerable participation of 
artisans from Gdansk. The works began in 
1701 with decorating the walls of the study 
of the Prussian King, Frederick Wilhelm I, 
in Berlin. The whole decoration was later 
given as a gift to Tsar Peter the Great. First, 
it was installed in the Winter Palace in Saint 
Petersburg, and then, the tsar’s daughter, 
Elizabeth, decided it would be moved to 
the palace in Tsarskoye Selo (1755). Small 

amber items such as snuffboxes, walking 
stick handles, sewing boxes, little boxes, 
vials and bottles, powder horns, portrait 
medallions, toiletries casings etc. were very 
popular buys. 

19th century and present times 
First, the amber monopoly was disesta-

blished and public access was granted to 
seaside beaches. Sometime later, industrial 
production replaced the activity of guilds. 
In Königsberg, the company Stantien & Becker 
combined amber mining with production and 
trading; it set up its affiliates and agencies 
throughout the world. In Gdansk amber tra-
dition was continued by goldsmiths “Moritz 
Stumpf & Sohn”. The professional skills of 
their workers were recognized in 1911 by 
the tsar’s administrators who commissioned 
the company with the task of performing 
the maintenance of several dozen items of 
equipment in the Amber Room. Their work 
was disturbed by World War I. 

In Vienna a method of pressing small pie-
ces of amber to create so-called amberoid 
was developed. Thanks to the properties 
of synthetic amber – greater hardness and 
flexibility – the new material was commonly 
used for the production of various kinds of 
pipes and cigar holders. The largest amber 
plant in the interwar period was the National 
Amber Manufacture in Königsberg opera-
ting in 1926-1945. Small items, in particular, 
accessories for smokers, jewellery, as well 
as writing items and crockery, became 
popular. After the ravages of war, crafts on 
the Polish section of the Baltic coast had to 
be reborn almost from scratch. The design 
of the pre-war manufacture was for a long 
time imitated by the State Amber Works in 
Gdansk, established in 1954. Characteristically 
for those times, production was dominated 
by cheap jewellery and souvenirs. From 
the end of the 1960s, when artists started 
working on amber, jewellers were constantly 
and increasingly interested in this material. 
This coincided with a sudden increase in 
amber mining in the area of Gdansk. Having 
free access to exceptionally beautiful pieces 
of amber, artists started creating unique 
designs and definitely improved the artistic 
level of amber compositions. 
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Powstała nawet „polska szkoła” łączenia srebra 
z bursztynem, której protoplastami byli Maria 
i Paweł Fietkiewiczowie. Od lat 90. minionego 
stulecia odradza się też idea tworzenia dużych, 
bursztynowych przedmiotów. Nawiązanie do tej 
tradycji odnaleźć można choćby w warsztacie 
Lucjana Myrty, gdzie powstają monumentalne 
rzeźby, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, 
a także meble. Popularność zdobywają też 
obiekty związane ze sztuką sakralną. Wyjątkowym 
projektem jest ołtarz, powstający w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku, zaplanowany jako 
największe bursztynowe dzieło. Prace prowadzi 
Mariusz Drapikowski wraz z zespołem gdańskich 
twórców i bursztynników. 

 Najnowsze trendy we współczesnym 
wzornictwie można oglądać każdego 
roku (począwszy od 1994) w marcu na 
Międzynarodowych Targach Bursztynu, 
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 
w Gdańsku. Od lat 80. XX w., na rynkach 
Europy i Ameryki, a ostatnio Chin, domi-
nują polscy bursztynnicy. W odniesieniu 
do Gdańska bywa używane określenie 
„międzynarodowa stolica bursztynu”. 

Bursztyn w lecznictwie i magii 
Magia, którą przypisuje się burszty-

nowi, ma bardzo długą historię i sięga 
epoki kamienia. Najstarszymi talizma-
nami były bryłki z naturalnym otworem, 
które noszono jako wisiorki. Kształty 
i formy znalezionych przedmiotów, tj. tarczki, to-
porki, figurki antropo- i zoomorficzne, związane są 
z panującymi w dawnych czasach kultami: 
solarnym, płodności, przodków, magią my-
śliwską oraz z wyobrażeniami bóstw i ich 
atrybutów. Najwięcej amuletów pochodzi 
z mezolitu. Wierzono, że bursztyn zapewniał 
zdrowie i pomyślność oraz ochronę przed 
urokami. W tym celu składano go w tzw. 
ofiarach zakładzinowych pod domostwem. 
Lecznicze właściwości bursztynu wykorzy-
stywano już w starożytności. Stosowano 
go w schorzeniach migdałków, gardła, uszu 
i oczu, a także przy dolegliwościach bólu 
głowy czy obniżaniu gorączki. Podawano 
go w sproszkowanej postaci, mieszając 
z miodem, olejkiem różanym lub mastyksem. 
Bryłki bursztynu były także talizmanami 
dla gladiatorów, uczestników starożytnych 
igrzysk. W medycynie bizantyjskiej i arabskiej 

stosowano go jako antidotum przy krwoto-
kach i biegunce. W Chinach wdychanie dymu 
ze sproszkowanego bursztynu miało dodać 
wojownikowi odwagi tygrysa, gdyż – według 
tamtejszych wierzeń – dusze tych zwierząt po 
śmierci zamieniały się w bursztyn. Uważano 
również, że bursztynowy dym odpędzi jadowite 
węże, a bryłka bursztynu, położona na piersi 
osoby śpiącej, miała skłaniać do wyznania 
złych uczynków. W średniowieczu szczegól-
ne właściwości przypisywano bursztynowi 
białemu, używanemu do nalewek na piwie, 
winie i miodzie. Ponoć leczył niestrawności 
i choroby serca, uśmierzał bóle reumatyczne 
i zębów, łagodził skutki zatrucia jadem żmii. 

W okresie nowożytnym przypisywano 
jantarowi właściwości zwalczające katar, bóle 
głowy, zaburzenia snu i konwulsje. Ówczesna 
medycyna uznała go też za skuteczny środek 
zwiększający krzepliwość krwi. Dym z palonego 
bursztynu służył do odkażania oraz usuwania 
szkodników. Zachowana recepta nasercowa, 
napisana przez Mikołaja Kopernika, zawiera: 
bursztyn, kość słoniową, perły, szmaragdy, 
szafiry, koral, złoto i srebro, proch hutniczy, 
róg jednorożca, ość z serca jelenia, drewno 
sandałowe, skórkę cytrynową, nasiona dzikiej 
róży, kwiat krokusa oraz „cukru pół funta lub 
ile chcesz”. W XVI w. przeprowadzono proces 
suchej destylacji bursztynu, uzyskując kwas 
i olej bursztynowy oraz kalafonię. W XIX w. 
bursztyn stosowano już na większość dole-
gliwości, a maści i balsamy z niego można 
było kupić w każdej aptece. 

Mało znane jest wykorzystanie bursztynu 
w aparaturze medycznej, służącej do prze-
taczania krwi. Prawdopodobnie działała 
w Niemczech, w latach 30. XX w. oraz 
w warunkach polowych podczas II wojny 
światowej. Sposoby zastosowania bursztynu 
są wciąż odkrywane. Naukowcy z Rygi planują 
wykorzystać „bursztynowe nici”, które – dzięki 
antyseptycznym właściwościom – można by 
wprowadzić do chirurgii serca. Bursztyn bałtycki 
zawiera dużo kwasu bursztynowego (3-8%). 
Największa jego ilość skupia się w zewnętrz-
nej, zwietrzałej warstwie, dlatego w celach 
leczniczych zaleca się stosowanie kopaliny 
naturalnej, nieoszlifowanej. Współcześnie, 
dość popularnym sposobem wykorzystania 
leczniczych właściwości bursztynu jest picie 
nalewek z niego. 

fot. 1-3.
Od ponad 20 lat Gdańsk jest organizatorem 

Międzynarodowych Targów Bursztynu, 
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif / For more than 

20 years Gdansk has organized the International Fair 
of Amber, Jewellery and Gemstones Amberif.

fot. 4-6.
Bursztyn to naturalny antyoksydant, dlatego często 
jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym. / 

Amber is a natural antioxidant, so it is often used in the 
cosmetic industry. 
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There was even a ‘Polish school’ com-
bining silver with amber pioneered by 
Maria and Paweł Fietkiewicz. In addition, 
since the 1990s the idea of creating large 
amber items has been restored. Reference 
to this tradition can be seen, for instance, 
in the workshop of Lucjan Myrta making 
monumental sculptures, decorative and 
utility items as well as furniture. Objects 
connected with sacral art have also gained 
popularity. A unique project is the altar 
built in St. Brigitte’s Basilica in Gdansk that 
is planned to be the largest work of amber. 
The works manager is Mariusz Drapikowski, 
accompanied by a team of artists and amber 
artisans from Gdansk. 

 The latest trends in contemporary amber 
design can be admired every year (starting 
from 1994) in March at the International 
Fair of Amber, Jewellery and Gemstones 
Amberif held in Gdansk. Since the 1980s 
Polish amber artisans have dominated 
European and American and recently Chinese 
markets. Gdansk is often referred to as the 
‘international capital of amber’. 

Amber in medicine and magic 
The alleged magical qualities of amber 

date back to the Stone Age. The oldest 
talismans were pieces of amber with 
a natural opening worn as pendants. The 
shapes and forms of items found, i.e. discs, 
axes, anthropomorphic and zoomorphic 
figurines are associated with ancient cults: 
solar cult, fertility cult, cult of ancestors, 
hunting magic and depictions of deities 
and their attributes. The highest number of 
talismans is of Mesolithic origin. Amber was 
believed to guarantee health, success, and 
protection from spells. To this end, it was 
used for the so-called foundation sacrifices 
placed under houses. The medicinal proper-
ties of amber were already used in ancient 
times in the treatment of tonsillitis, sore 
throat, ears and eye infections and diseases 
as well as for headaches or fever. Amber 
was administered as a powder mixed with 
honey, rose oil or mastic. Pieces of amber 
were also talismans for gladiators in ancient 
games. In Byzantine and Arabic medicine, 
it was an antidote for haemorrhages and 
diarrhoea. In China, inhaling smoke from 

burnt amber powder was supposed to 
give warriors the courage of a tiger – the 
Chinese believed that the souls of dead 
tigers became amber. Amber smoke was 
also supposed to drive venomous snakes 
away and a piece of amber put on one’s 
chest during sleep was meant to make 
such a person confess his/her wrong-
doings. In the Middle Ages exceptional 
qualities were attributed to white amber 
used for making amber tinctures with beer, 
wine and honey. From all accounts, it was 
a cure for indigestion and heart diseases. 
It alleviated rheumatic pain and toothache 
and mitigated the effects of poisoning 
with snake venom. 

In modern times amber was believed to 
eliminate a runny nose, headaches, sleep 
disorders and convulsions. According to 
the medicine of the time, it could also 
effectively improve blood clotting. Smoke 
from burnt amber was used for disinfection 
and pest control. The recipe for a heart cure 
written by Nicolaus Copernicus contains: 
amber, ivory, pearls, emeralds, sapphires, 
coral, gold and silver, metallurgical powder, 
unicorn’s horn, deer’s heart, sandalwood, 
lemon peel, wild rose seeds, crocus flower 
and “half a pound of sugar or as much as 
you like”. In the 16th century dry distillation 
of amber was performed. The products of 
that process were succinic acid, oil, and 
rosin. In the 19th century, amber was used 
for most ailments and amber ointments 
and lotions could be purchased in all 
pharmacies. 

The application of amber in medical 
equipment for blood transfusions is little 
known. Reportedly, such equipment was 
used in Germany in 1930s and in field 
conditions during World War II. New appli-
cations for amber are still being discovered. 
Scientists from Riga plan to use ‘amber 
threads’ in cardiac surgery thanks to their 
antiseptic qualities. Baltic amber contains 
a lot of succinite acid (3-8%). Most of it 
is accumulated in the outer, weathered 
layer, so for therapeutic applications it is 
recommended to use natural, uncut fossil. 
At present, drinking amber tinctures is quite 
a popular way of utilizing the therapeutic 
qualities of amber.
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Porty i miasta portowe 
na polskim wybrzeżu    
Port and port cities
on the Polish coast
Miasta i porty to ekonomiczna przestrzeń nadmorskich regionów. Są wzajemnie od siebie 
zależne, a synergia tych dwóch elementów przynosi rozwój obu organizmów. Liczne przykłady 
z historii wskazują, że port morski rozrasta się wraz z miastem i całym regionem.

Cities and ports form the economic space of seaside regions. They are interdependent and the 
synergy of these two elements contributes to their mutual development. Numerous historical 
examples show that a seaport grows together with the city and the entire region.

Czynnikiem twórczym bywa zazwyczaj 
miasto, które oddziałuje na rozwój infrastruk-
tury – w tym również i portu, choć zdarzają 
się sytuacje odwrotne, jak w przypadku Gdyni. 
Tradycyjne miasta portowe zlokalizowane 
są w ujściach rzek, podczas gdy zabudowa 
portowa ciągnie się wzdłuż linii brzegu rzeki 
czy kanału, ściśle współgrając z zabudową 
miejską. Taki model zagospodarowania 
przestrzennego możemy spotkać chociażby 
w Gdańsku, nad Motławą, miejscu atrakcyj-
nym turystycznie.

Miasto portowe z jednej strony spełnia 
funkcje związane z gospodarką morską, 
czyli funkcje morskie, z drugiej zaś – funkcje 
płynące z położenia miasta w stosunku 
do jego lądowego zaplecza, czyli funkcje 
lądowe. Tam, gdzie przeważają funkcje 
morskie, port ze szczególną siłą oddzia-
łuje na miasto, jego układ przestrzenny 
i gospodarczy. Już sam charakter portu 
wywiera znaczący wpływ na kształtowanie 
oblicza miasta i regionu. Wzajemne relacje 
miasto-port zmieniają się, wraz z upływem 
czasu, i ulegają przeobrażeniom.

The creative factor is often the city 
having an impact on the development 
of infrastructure – including the harbour, 
although it may be the other way round, 
like in Gdynia. Traditional port cities are 
located at river mouths, and harbour 
buildings and structures stretch along 
the shoreline of the river or canal, in close 
harmony with city buildings. Such a spatial 
development model is seen, for instance, 
in Gdansk, on the bank of the Motława 
River which is an attractive tourist site.

On the one hand, the functions of the 
port city relate to maritime economy. 
On the other hand, it has land functions 
following from the situation of the city in 
relation to the port vicinity. Where mariti-
me functions are predominant, the port 
has particularly strong impact on spatial 
development and economic status of 
the city. The nature of the port alone has 
a considerable impact on the image of the 
city and the region. The mutual city-port 
relations change with time and are subject 
to transformations.

fot. 1-2.
 Port w Helu, 1935 r. / The port in Hel, 1935.

fot. 3-4.
Przystań pasażerska w Jastarni, pocz. XX w. 

Passenger harbour in Jastarnia, early 20th century.
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Za dawnych czasów
Zainteresowanie przestrzeniami miast 

portowych wynika z faktu, że tereny te są 
naturalnymi miejscami lokowania siedzib 
ludzkich. Osiedla ludzkie – zakładane nie-
rzadko nad naturalnymi brzegami mórz, rzek 
i jezior – nie tylko korzystały z dobrodziejstw 
natury, ale także w znacznym stopniu wpływały 
na ich ukształtowanie. W przypadku miast 
i faktorii nadmorskich, ich lokalizacja wiązała 
się z dążeniami do pełnego korzystania 
z bliskości morza – powstawały na ogół jako 
osady rybackie. W miarę rozwoju handlu, 
w tym morskiego, kolonie te przyjmowały 
bardziej zaawansowane role: budowano 
w nich przystanie dla statków handlowych 
oraz stocznie, nierzadko stawały się bazami 
dla wypraw dalekomorskich, a także i flot 
wojennych. Z czasem kolonie nadmorskie 
stały się popularnymi miejscowościami letni-
skowymi i wypoczynkowymi, które przycią-
gały mieszkańców z głębi lądu atrakcyjnymi 
możliwościami pracy zarobkowej, klimatem, 
krajobrazem, a także dostępem do wiedzy 
o kulturze, nauce i innych krajach.

W Europie Zachodniej początki portowych 
ośrodków i ich rozwoju przypadają na okres 
starożytności lub wczesnego średniowiecza. 
Miasta te wraz z rozwojem handlu, teryto-
rialnymi podbojami, a także dostępem do 
wiedzy o innych kulturach, osiągnięciach 
w nauce, postępach w technice, stawały 
się coraz ważniejszymi punktami na mapie 
świata. U progu wielkiej rewolucji przemy-
słowej pełniły niezwykle ważną rolę, często 
wykraczającą poza ramy wewnątrzkrajowej 
gospodarki. Stanowiły miejsca integracji 

regionu – razem z lądowym zapleczem miast portowych – ze 
światową cywilizacją. Ta uprzywilejowana pozycja miast porto-
wych wynikała m.in. z dominacji transportu wodnego i morskiego 
w światowym handlu, która trwała aż do upowszechnienia się kolei 
żelaznej, w drugiej połowie XIX w. 

W Polsce możemy wyróżnić cztery porty o zasadniczym, narodo-
wym znaczeniu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Gdańsk – serce polskiego handlu morskiego
Port powstał najpewniej równocześnie z pierwszą osadą 

(Grodzisko) w X w. Do XIII w. rozwijał się przez zakładanie osobnych 
przystani grodu i miasta na prawie lubeckim w ujściu Motławy do 
Wisły. Przystanie te miały drewniane nabrzeża o łącznej długości 
około 500 m. Upadek miasta na prawie lubeckim (tzw. rzeź Gdańska 
w 1308 r.), a także zmiany sieci rzecznej (odsuwanie się koryta Wisły) 
spowodowały w XIV w. skoncentrowanie działalności portowej 
na lewym brzegu Motławy, na krótkich nabrzeżach przy bramach 
miejskich. Dopiero w końcu XIV w. podjęto budowę przystani na 
prawym brzegu, w miejscu obecnych spichlerzy.

Niezależnie od siebie istniała wówczas przystań komturów 
przy zamku, a także przystań na lewym brzegu Wisły. Obie ule-
gły likwidacji podczas wojny trzynastoletniej. U schyłku XVI w. 
połączono pomosty przy bramach, na lewym brzegu Motławy, 
w ciągłą konstrukcję i łączna długość nabrzeży osiągnęła około 
1,5 km (Długie Pobrzeże). Niedostatek akwenów i terenów wzdłuż 
brzegów Motławy spowodował, że około roku 1600 poszerzono 
i pogłębiono wschodnią fosę, przekształcając ją w kanał portowy 
(Nowa Motława). Dzięki temu długość nabrzeży wzrosła do około 
2,5 km, a liczba spichlerzy do 315 (1643 r.). W XVII w. wielkość stat-
ków oraz zamulenie ujścia Wisły sprawiły, że nowym, dodatkowym 
miejscem przeładunku stała się reda, gdzie wyładowywano lub 
doładowywano większe jednostki za pomocą tzw. burdyn. Roczne 
przeładunki, w najlepszych okresach pierwszej połowy XVII w., 
sięgały 0,5 mln ton. Od 1680 r. głównym wejściem do portu stała 
się Głębia Zachodnia (obecnie Kanał Portowy); na jej południowym 
brzegu, po I rozbiorze Polski w roku 1772, powstał zalążek Nowego 
Portu – konkurencyjnej przystani pruskiej.

fot. 1.
Spichlerze na Wyspie Spichrzów na rycinie Matthäusa 
Deischa, lata 70. XVIII w. / Granaries on the Granary 
Island drawn by Matthäus Deisch, 1870s.
fot. 2.
Rycina z panoramą Gdańska.
A drawing with a panorama of Gdansk. 
fot. 3.
Panorama Gdańska, 1496 r.
A panoramic view of Gdansk, 1496.
fot. 4.
Spław drewna na Motławie na obrazie Friedricha 
Eduarda Meyerheima, 1850 r.
Timber rafting on the Motława River painted by 
Friedrich Eduard Meyerheim, 1850.
fot. 5.
Basen Władysława IV w Wolnym Obszarze Celnym, 
Gdańsk 1899 r. / Ladislaus IV Basin in the Free Zone, 
Gdansk, 1899.
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In the old times
Interest in the space of port cities results 

from the fact that these areas have been 
natural sites for human settlement. Human 
settlements – often established on the na-
tural seaside, on the banks of rivers and lake 
shores – not only made use of natural goods 
and resources but also had a considerable 
effect on them. The location of seaside 
cities and factories was connected with 
attempts at utilizing the proximity of the 
sea in full. Generally they were established 
as fishermen colonies. As trade, including 
maritime trade, developed, the role of the 
colonies became more advanced: harbours 
for merchant vessels were built there together 
with shipyards. They were often the starting 
point for deep-sea voyages and often for the 
navy. With time seaside colonies became 
popular holiday resorts that attracted people 
from the mainland with interesting offers of 
earning, the climate, landscape, as well as 
access to the knowledge of culture, science 
and other countries.

In Western Europe, port cities were es-
tablished and developed in the Antiquity 
or early Middle Ages. In connection with 
the developing trade, new territories being 
conquered and access to knowledge about 
other cultures, scientific achievements, and 
technical progress, they became increasingly 
important points in the map of the world. 
On the threshold of the great industrial 
revolution, they played a very important 
role which often went beyond domestic 
economy. They were sites integrating the 
region – including the vicinity of the port 

cities – with the rest of the world’s civilization. Such a privileged 
position of port cities was due, among other things, to water and 
maritime transport being predominant in world trade. This continued 
until the 1950s before railroads became common. 

Poland has four ports of major, national importance. These are: 
Gdansk, Gdynia, Szczecin and Swinoujscie.

Gdansk – the heart of Polish maritime trade
The port most likely came into existence simultaneously with 

the first settlement (Grodzisko) in the 10th century. Until the 13th 
century, the borough and the city based on the Lübeck law had 
separate harbours where the Motława River enters the Vistula. The 
harbours had wooden wharves totalling about 500 m in length. 
The collapse of the city (so-called Gdansk slaughter in 1308), and 
changes in the river system (retreating bed of the Vistula) in the 14th 
century resulted in the concentration of port activities on the left 
bank of the Motława, on short wharves at the city gates. At the end 
of the century a harbour was built on the right river bank where at 
present the granaries are situated.

The harbour at the Teutonic castle and the harbour on the left 
bank of the Vistula were independent of each other. Both were closed 
during the Thirteen Years’ War. At the end of the 16th century, the 
piers at the gates were connected into a continuous structure on 
the left bank of the Motława. The wharves were about 1.5 km long in 
total (Long Wharf ). In ca. 1600, due to the deficiency of basins and 
grounds along the Motława, the eastern moat was converted into 
a wider and deeper port channel (New Motława River). The length 
of wharves increased to about 2.5 km, and the number of granaries 
rose to 315 (in 1643). In the 17th century, given the sizes of ships 
and the presence of silt at the mouth of the Vistula, the roadstead 
became an additional location where larger vessels were unloaded 
or loaded by means of lighters. Annual cargo handling volumes in 
the first half of the 17th century reached 0.5 million tonnes. From 
1680 the main port entrance was the Western Deepwater (now the 
Port Channel). On its southern bank, in 1772, the foundations of 
the New Port – a competitive Prussian harbour – were laid.
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Na początku XIX w. port tracił na znaczeniu, m.in. z powo-
du zwiększającej się dysproporcji między rosnącym zanurze-
niem statków a głębokością toru wodnego na Wiśle. Problem 
nienadążania z jego pogłębianiem został rozwiązany dzięki 
przełomowi Wisły Śmiałej (1840 r.). Oddzielenie, za pomocą 
śluzy, Martwej Wisły od nurtu oraz skuteczne pogłębianie 
i rozbudowa nabrzeży spowodowały, że Nowy Port przejął więk-
szość obrotów portu, zintegrowanego pod pruskimi rządami. 
Poprawa żeglowności akwenów umożliwiła także założenie 
bazy marynarki wojennej w roku 1844, przekształconej następ-
nie w arsenał morski (Stocznia Królewska, następnie Cesarska). 
Trzydzieści pięć lat później oddano do użytku pierwszy basen 
portowy (obecnie Władysława IV ), a w 1904 r., w miejsce do-
tychczasowej Łachy Szkutniczej ( Warzywód Wielki), zbudowano 
kanał Kaiserhafen (Kanał Kaszubski). Nabrzeża osiągnęły długość 
4,6 km, a przeładunki po raz pierwszy przekroczyły 2 mln ton 
w roku 1911. W II Wolnym Mieście Gdańsku portem zarządzała Rada 
Portu i Dróg Wodnych, będąca jednocześnie właścicielem około 85% 
nabrzeży i infrastruktury portu oraz głównym inwestorem. Długość 
nabrzeży zwiększyła się z 21 km w 1924 r. do 31 km w 1938 r., m.in. 
dzięki budowie Basenu Górniczego. Przeładunki wzrosły z 1,8 mln 
ton w roku 1920 do 8,6 mln w 1928 r., a następnie malały – na 
rzecz Gdyni. Do roku 1932 Port Gdański był największą przystanią 
obsługującą handel Rzeczypospolitej Polskiej. W 1938 przeładowano 
w nim 7,1 mln ton towarów. Po II wojnie światowej port został 
uruchomiony na dotychczasowym obszarze, z wyjątkiem rejonów 
pozbawionych potencjału rozwojowego nad Motławą. Zniszczenia 
nabrzeży oszacowano na 15%, magazynów – na 88%. Po odbudowie, 
w latach 1958–1964, poszerzono – zbyt wąski dla współczesnych 
statków – Kanał Portowy i Zakręt Pięciu Gwizdków do aktualnego 
ich wymiaru. Rekordowe przeładunki z roku 1928 (8,6 mln ton) 
osiągnięto ponownie dopiero w 1968 r., a największe w historii 
obroty – 14 mln ton – Port Wewnętrzny odnotował w 1974 r. 
W tym samym czasie uruchomiono Port Północny. Po zaledwie 
czterech latach cały Port Gdański podwoił przeładunek, osiągając 
poziom 28,3 mln ton, co było niepobitym rekordem do 2011 r.

Pierwsza infrastruktura portowa powstała we wczesnym śre-
dniowieczu. Już w X w. został utworzony port grodowy w ramieniu 
Motławy. W wiekach XII i XIII powstawał port Starego Miasta, po drugiej 
stronie ramienia Motławy oraz na fosie Podwala Staromiejskiego. 
W XIII w. powstała również Przystań Dominikanów, przy dawnym 
ujściu Potoku Siedleckiego. W tym samym wieku zaczął kształtować 
się port Głównego Miasta, a na jego tyłach budowano pierwsze 
magazyny, warsztaty remontowe oraz gospody. W okresie krzyżac-
kim magazyny portowe zostały przeniesione na Wyspę Spichrzów, 
gdzie wybudowano nowe nabrzeża oraz powstał największy dźwig 
średniowieczny, znany jako Żuraw.

Pod koniec XV w. do Portu Gdańskiego zawijało 400–700 statków 
rocznie, a w XVII w. od 1000 do 1600. Głównymi towarami przeła-
dunkowymi były: zboże (300 tys. ton w 1618 r.) oraz wosk, miód 
i drewno. W 1643 r. istniało aż 315 spichlerzy, głównie z przezna-
czeniem na zboże, a długość nabrzeży wynosiła 3 km.

W XVIII w. rozpoczęto budowę nabrzeża 
portu zewnętrznego – Nowy Port, konkuren-
cyjną osadę dla Gdańska. W okresie zaborów 
znaczenie Portu Gdańskiego podupadło. 
Dopiero po I wojnie światowej został pobu-
dzony jego rozwój. W 1938 r. przeładunek 
osiągnął poziom trzykrotnie wyższy niż 
w 1914 r. Podczas II wojny światowej znisz-
czeniu uległo 15% portowych nabrzeży, 40% 
urządzeń przeładunkowych i 88% magazynów. 
Po wyzwoleniu, kiedy Polska odzyskała pełną 
kontrolę nad miastem i portem, rozpoczął 
się nowy etap w jego rozwoju.

Przez lata sporo zainwestowano w naj-
ważniejszy port w kraju: w latach 1970- 
-1975 zbudowano Port Północny i Rafinerię 
Gdańską, w 1973 r. powstał terminal pro-
mowy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, w 1974 r. 
w Porcie Północnym oddano terminal węglowy, 
a rok później terminal paliw płynnych. 
W stolicy Pomorza funkcjonuje kilka stoczni, 
także remontowych. Latem 1974 r. doszło 
do formalnego poszerzenia granic portu 
morskiego.

Port w Gdańsku, o powierzchni 6,5 km2, jest 
największym w Polsce i jednym z większych 
na Bałtyku. Jako jedyny w basenie Morza 
Bałtyckiego ma głębokowodny terminal 
kontenerowy, zdolny przyjmować najwięk-
sze światowe kontenerowce oceaniczne. 
W 2017 r. przeładowano w nim rekordowe 
40,6 mln ton towarów (wzrost o niemal 
9% w stosunku do 2016 r.), co okazało się 
historycznym rezultatem. Na wynik wpły-
nęły przede wszystkim wyższe przeładunki 
w ostatnim kwartale 2017 r., w którym 
port obsłużył ponad 12 mln ton towarów. 
W I kwartale 2018 r. port pobił swój własny 
rekord, przeładowując 12,7 mln ton towarów.

Port Gdańsk rozpoczął właśnie realizację 
największego programu inwestycyjnego 
w swojej historii. Inwestycje – w większości 
dofinansowane z unijnego instrumentu 
CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc 
Europę) – obejmą obie części Portu. Port 
Wewnętrzny czeka pogłębienie toru wodne-
go oraz modernizacja blisko 6 km nabrzeży. 
W Porcie Zewnętrznym powstanie nowa 
infrastruktura drogowo-kolejowa, poprawia-
jąca dostęp do terminali. Łącznie do końca 
2020 r. Port Gdańsk zrealizuje inwestycje 
warte ok. miliarda złotych.

fot. 1.
Kanał portowy w Nowym Porcie,  Gdańsk 1897 r.

Port channel in the New Port, Gdansk, 1897.
fot. 2.

Port przy Bramie Stągiewnej, Gdańsk 1899 r.
Port at the Stągiewna Gate, Gdansk, 1899.

fot. 3.
Kanał portowy w Gdańsku, lata 1935-1939.

Port channel in the New Port, Gdansk, 1935.
fot. 4.

Nabrzeże Szczecińskie w Gdańsku, 1918 r.
Szczecin Wharf in Gdansk, 1918.
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In the 19th century the port became less important, e.g. due 
to the growing disparity between the increasing draft of vessels 
and the depth of the fairway on the Vistula. Making it deeper was 
a problem which was solved thanks to the gorge formed by Śmiała 
Wisła (Brave Vistula) in 1840. Separating Martwa Wisła (Dead Vistula) 
with a sluice and making the quays deeper and larger, the New 
Port took over most of the turnover of the port integrated under 
the Prussian rule. Improved navigability of the basins made it pos-
sible to set up the navy base in 1844, later converted into the sea 
armoury (Royal and then Imperial Shipyard). Thirty five years later, 
the first port basin (now Ladislaus IV ) was put into service and in 
1904 the existing Łacha Szkutnicza (Warzywód Wielki) was replaced 
with Kaiserhafen (Kashubian Channel). The wharves were 4.6 km 
long and the cargo handling volume for the first time exceeded 
2 million tonnes in 1911. In the Free City of Danzig the port was 
administered by the Port and Waterways Authority that owned 
about 85% of the port wharves and facilities and was the main 
investor. The wharves extended from 21 km in 1924 to 31 km in 1938 
thanks to the construction of the Gorniczy Basin. Cargo handling 
volumes increased from 1.8 million tonnes in 1920 to 8.6 million 
tonnes in 1928. Next, they decreased in favour of Gdynia. Until 
1932 the Port of Gdansk was the largest trade harbour in Poland. In 
1938, it handled 7.1 million tonnes of cargo. After World War II, the 
port operated in the same area, except for regions by the Motława 
River lacking the potential for development. It was estimated that 
15% of wharves and 88% of warehouses were damaged. Following 
the reconstruction, in 1958–1964, the Port Channel – that was too 
narrow for contemporary ships – and the Five Whistles Corner were 
extended to their current size. The record-breaking cargo handling 
volume in 1928 (8.6 million tonnes) was reached again only in 
1968. In 1974, the inner port recorded the highest turnover in its 
history – 14 million tonnes. At that time, the Northern Port was 
put into operation. In only four years’, the whole Port of Gdansk 
doubled its cargo handling capacity, reaching 28.3 million tonnes. 
The record was not broken until 2011.

First port facilities were built in the early Middle Ages. In the 
10th century the borough port was set up at the shoulder of the 
Motława. In the 12th and 13th century the Old City port was built on 
the other side of the shoulder of the Motława and on the moat by 
the old city walls (Podwale Staromiejskie). In the 13th century the 
Dominicans’ harbour was also built at the old mouth of the Siedlecki 
Stream. At that time the port of the Main City started developing 
– the first warehouses, repair shops and inns were built. Under the 
Teutonic rule, port warehouses were transferred to the Granaries 
Island where new wharves were built and the largest medieval 
crane (the Crane) was erected.

At the end of the 15th century 400–700 ships a year called at the 
port in Gdansk. In the 17th century the number ranged from 1000 to 
1600. The main cargoes were: grains (300 000 tonnes in 1618), wax, 
honey and timber. In 1643 as many as 315 granaries existed. They 
were mainly used for storing grains. The wharves were 3 km long.

In the 18th century the construction of the outer port wharf 

– New Port, a settlement competitive to 
Gdansk, started. During the partitions, the 
port in Gdansk lost its significance. Only 
after World War I was the port stimulated to 
develop. In 1938, cargo handling capacity 
was three times higher than in 1914. During 
World War II 15% of the port wharves, 40% 
of cargo handling facilities and 88% of wa-
rehouses were destroyed. After liberation, 
when Poland regained full control of the 
city and the port, a new stage in the port’s 
development commenced.

Over the years a lot of money was invested 
in the most important port in Poland: in 
1970-1975 the Northern Port and the Gdansk 
Refinery were built. In 1973 the ferry termi-
nal operated by the Polish Baltic Shipping 
Company was opened. In 1974, at the 
Northern Port a coal terminal was put into 
service, followed by a liquid fuel terminal one 
year later. A number of shipyards, including 
ship repair yards operate in the capital city 
of Pomerania. In summer 1974 the limits of 
the seaport were officially extended.

The port in Gdansk, covering an area of 
6.5 km2, is the largest seaport in Poland and 
one of the largest Baltic ports. It is the only 
port in the Baltic Sea basin with a deepwater 
container terminal capable of accommoda-
ting the world’s largest oceangoing con-
tainer ships. In 2017 it handled the record 
volume of 40.6 million tonnes of cargo (an 
increase of nearly 9% compared to 2016), 
which was a historic result. It was mainly 
a consequence of increased cargo handling 
volumes in the last quarter of 2017 being 
more than 12 million tonnes. In Q1 2018, 
the port broke its own record by handling 
12.7 million tonnes of cargo.

The Port of Gdansk has just started the 
implementation of the largest investment 
programme in its history. Investments – 
mostly financed under the EU instrument 
called CEF (Connecting Europe Facility) – will 
apply to both parts of the Port. The fairway in 
the Inner Port will be deepened and nearly 
6 km of wharves will be modernized. New 
road and railway infrastructure improving 
access to terminals will be built in the Outer 
Port. In total, by the end of 2020 the Port of 
Gdansk will have completed projects worth 
about a billion zlotys.
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Gdynia z portu zrodzona
Gdynia to bardzo młode miasto, choć 

historia osadnictwa na tym terenie sięga 
początków XIII w. Pierwsza wzmianka o niej 
pojawiła się w roku 1209, kiedy to Mściwój I 
podarował wieś zakonowi norbertanek 
z Żukowa. Nazwa „Gdina” została wymie-
niona w dokumentach kościelnych parafii 
oksywskiej w 1253 r. Ludność osady trud-
niła się rybołówstwem, uprawą ogrodów 
i pielęgnacją klasztornych sadów. Ta biedna, 
mała wieś rybacka, dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 r., zaczęła 
nowe życie. Na mocy traktatu wersalskiego 
Polsce przyznano 144 km wybrzeża, więc myśl 
o budowie portu była czymś naturalnym. 
O lokalizacji inwestycji zadecydował inżynier 
Tadeusz Wenda, który nadzorował urbaniza-
cję całego obszaru. Najlepszym miejscem 
okazała się dolina między Kępą Oksywską 
a Kamienną Górą, w której leżała wieś Gdynia.

23 września 1922 r. Sejm RP podjął uchwałę 
o budowie wielkiego kompleksu portowego 
i nowego miasta. Było to ogromne przedsię-
wzięcie, nie tylko pod względem finansowym, 
ale także symbolicznym. Budująca się Gdynia 
i jej nowoczesny port miały symbolizować 
odradzanie Polski. Już w 1923 r. uruchomiono 
pierwszy port, głównie na potrzeby polskiej 
marynarki wojennej i rybaków – „tymczasową 
przystań wojenną i schronisko dla rybaków”. 
Punktem kulminacyjnym było zawinięcie do 
portu pierwszego zagranicznego statku Kentucky, 
13 sierpnia 1923 r. W kolejnych latach port zyskiwał 
na znaczeniu, stając się bardzo ważnym węzłem 
komunikacyjnym i transportowym dla całego 
kraju. Wielkim orędownikiem rozwoju portu 
i miasta był Eugeniusz Kwiatkowski – minister 
przemysłu i handlu, uznawany za jednego 
z ojców Gdyni (obok inżyniera Tadeusza Wendy 
– projektanta i kierownika budowy portu oraz 
admirała Kazimierza Porębskiego – wieloletniego 
szefa Polskiej Marynarki Wojennej). Eugeniusz 
Kwiatkowski wspierał rozwój rodzącego się 
miasta, zachęcając, by do Gdyni w poszukiwaniu 
nowych, życiowych perspektyw – napływała 
ludność z innych rejonów kraju. W 1926 r. 
Gdynia otrzymała prawa miejskie. Błyskawicznie 
rozwijające się miasto i port potrzebowały rąk 
do pracy, więc w szybkim tempie rosła liczba 
mieszkańców – z 12 tys. w 1926 r. do 127 tys. 
w roku 1939. W krótkim czasie powstał duży 

nowoczesny ośrodek gospodarczy, kultural-
ny i naukowy. Port Gdyński już w 1934 r. był 
największym, pod względem przeładunku, 
i najnowocześniejszym w Europie portem na 
Bałtyku.

Dalszy rozwój ośrodka przerwała II wojna 
światowa, która dość łaskawie obeszła się 
z miastem, natomiast doszczętnie zniszczyła 
port i stocznię. To tu w 1944 r., w wyniku 
bombardowania, został zatopiony słynny 
pancernik Schleswig-Holstein. Po ustaniu 
działań wojennych Gdynia okazała się jednym 
z najmniej zniszczonych większych miast pol-
skich. Znowu więc zaczęła do niej napływać 
ludność z innych rejonów Polski. Port szybko 
odbudowano i Stocznia Gdynia – już pod 
nazwą Komuny Paryskiej – wznowiła pracę. 
W dzieje Gdyni w okresie Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej wpisały się rów-
nież tragiczne wydarzenia. 15 grudnia 1970 r. 
robotnicy gdyńskiej stoczni zastrajkowali 
przeciwko podwyżkom cen żywności. Ze 
względu na bezpardonowe tłumienie strajku 
przez milicję, demonstracje zakończono 
już następnego dnia. Do tragedii doszło 
17 grudnia, kiedy to milicja ostrzelała stocz-
niowców, wielu z nich raniąc, a kilkunastu 
zabijając. Jedną z ofiar był osiemnastoletni 
Zbyszek Godlewski, który – dzięki „Balladzie 
o Janku Wiśniewskim”, autorstwa Krzysztofa 
Dowgiałło – stał się symbolem grudniowych 
wydarzeń.

Gdynia bardzo skorzystała na transformacji 
ustrojowej w Polsce po 1989 r. i dzisiaj na-
leży do najnowocześniejszych portów nad 
Bałtykiem i do największych i najbogatszych 
miast Polski.

Całkowita powierzchnia gdyńskiego 
portu wynosi ponad 973 ha. W 2017 r. 
przeładowano w nim ponad 21 mln ton 
towarów (o 1,6 mln więcej niż w roku 
2016), uzyskując tym samym rekordowy 
w historii portu wynik. Wśród przeładowywa-
nych towarów dominowała zdecydowanie 
drobnica (ok. 12,5 mln ton), a także: zboże 
(ok. 3,5 mln ton), węgiel i koks (ponad 
2 mln ton) czy paliwa (ok. 2 mln ton). Wzrost 
masy przeładowywanych towarów przełożył 
się także na doskonałe wyniki finansowe. 
W 2017 r. zysk netto przekroczył 77 mln zł 
i był wyższy aż o 28% w porównaniu do 
wyniku uzyskanego w 2016 r.

fot. 1-2.
Budowa portu w Gdyni, lata 1929-1939.

Construction of the port in Gdynia, 1929-1939.
fot. 3.

Wyładunek towarów w gdyńskim porcie, początek XX w.
Cargo unloading, port of Gdynia, early 20th century.

fot. 4.
Pasażerowie na statku podczas postoju przy nabrzeżu 

pilotowym w porcie morskim w Gdyni.
Passengers aboard a ship at the pilot quayside in the 

seaport of Gdynia.
fot. 5.

„Dar Pomorza” wypływający z portu w Gdyni, 
lata 30. XX w.

SV Dar Pomorza leaving the port of Gdynia, 1930s.
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Gdynia born from the port
Gdynia is a very young city but the ori-

gins of human settlement in this territory 
date back to early 13th century. It appeared 
in records for the first time in 1209 when 
Mestwin I gave the village as a gift to the 
order of Norbertines from Żukowo. The name 
“Gdina” was mentioned in the Oksywie parish 
documents in 1253. Inhabitants of the village 
were fishermen, gardeners and monastic 
orchards keepers. This poor, little fishing 
village, only after Poland regained indepen-
dence in 1918, started a new life. Pursuant 
to the Treaty of Versailles, Poland received 
144 km of coast, so the idea of building 
a port was quite natural. Engineer Tadeusz 
Wenda, who supervised the urbanization of 
the whole area, selected the project location. 
The best place was the valley between Kępa 
Oksywska and Kamienna Góra where Gdynia 
was situated.

On 23 September 1922, the Seym of the 
Republic of Poland resolved to build a large 
port complex and a new city. It was a huge 
undertaking in terms of finance but also it 
had a great symbolic dimension. The city 
of Gdynia under construction and its state
-of-the-art port were symbols of revival in 
Poland. As early as 1923 the first port was 
put into operation, mainly for the needs 
of the Polish navy and of the fishermen 
(“provisional naval harbour and fishermen’s 
haven”). The apogee was the first foreign 
ship SS Kentucky calling at the port on 
13 August 1923. In subsequent years the 
port became more significant as it was 
a very important transport hub for the entire 
country. A great advocate of the develop-
ment of the port and the city was Eugeniusz 
Kwiatkowski – the minister of industry and 
commerce deemed one of the fathers of 
Gdynia (next to engineer Tadeusz Wenda 
– port designer and construction manager 
and Admiral Kazimierz Porębski – head of 
the Polish Navy for many years). Eugeniusz 
Kwiatkowski supported the development of 
the emerging city. He encouraged people 
from other regions of Poland to come and 
look for new prospects for life in Gdynia. In 
1926, Gdynia was granted town privileges. 
The rapidly developing city and port needed 
a workforce, so the number of residents grew 

quickly – from 12 000 in 1926 to 127 000 
in 1939. In a short time, a large modern 
economic, cultural and scientific centre was 
established. In 1934, the port in Gdynia had 
the largest cargo handling capacity and was 
the most modern Baltic port in Europe.

Further development of the city was 
interrupted by World War II. Although it 
was quite kind to the city, the port and the 
shipyard were completely destroyed. This 
was where in 1944 the famous battleship 
Schleswig-Holstein was sunk by an air raid. 
After the war Gdynia was one of the least 
destroyed large cities in Poland. Thus, it at-
tracted people from other regions of Poland. 
The port was quickly rebuilt and Gdynia 
Shipyard – under the name of the Paris 
Commune Shipyard – resumed operations. 
In the times of the Polish People’s Republic, 
Gdynia was also a place of tragic events. On 
15 December 1970 shipyard workers went 
on a strike protesting against rising prices 
of food. Police ruthlessly suppressing the 
strike put an end to the demonstrations on 
the following day. The tragedy took place 
on 17 December when the police, shooting 
at the shipyard workers, wounded many 
of them and killed more than ten people. 
One of the victims was Zbyszek Godlewski, 
an 18-year-old young man who, thanks to 
the “Ballad of Janek Wiśniewski” written 
by Krzysztof Dowgiałło, is a symbol of the 
December massacre.

Political transformations in Poland after 
1989 were very advantageous for Gdynia. 
Nowadays, it is one of state-of-the-art Baltic 
ports and one of the largest and wealthiest 
cities in Poland.

The total area of the port in Gdynia is 
more than 973 ha. In 2017, it handled more 
than 21 million tonnes of cargo (1.6 million 
tonnes more compared to 2016), which 
was a record-breaking result in the port’s 
history. The cargo being handled was pre-
dominantly general cargo (ca. 12.5 million 
tonnes), and: grains (ca. 3.5 million tonnes), 
coal and coke (more than 2 million tonnes) 
or fuel (ca. 2 million tonnes). The increasing 
cargo handling volumes were also reflected 
in excellent financial performance. In 2017, 
net profit exceeded PLN 77 million and was 
28% higher than in 2016.
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fot.
Port morski w Gdyni, lata 1950-1970.

The seaport in Gdynia, 1950-1970.
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Port Szczecin
Trzecim pod względem ważności, a drugim co do ilości przełado-

wywanych towarów jest w Polsce Port Szczecin. Ściślej rzecz ujmując, 
chodzi o dwa porty – ze względu na bliskie położenie i wspólny tor 
wodny, port w Świnoujściu jest łączony ze szczecińskim w jeden 
kompleks. Historia tego portu jest równie długa, jak gdańskiego, ale 
punktem kulminacyjnym w jego rozwoju był przełom XIX i XX w.

Port w Szczecinie ma historię równie długą jak samo miasto. 
Trudno wręcz stwierdzić: czy port powstał dzięki miastu, czy może 
miasto dzięki portowi? O wczesnym istnieniu portu świadczy cho-
ciażby znalezisko wraka łodzi słowiańskiej, datowane na koniec IX w. 
Z okolic Szczecina znane są łodzie drążone z jednego pnia, których 
wiek sięga 1500 lat. W okresie funkcjonowania grodu wczesnośre-
dniowiecznego port zlokalizowany był na lewym brzegu Odry, 
w zatoczce położonej opodal podgrodzia, w pobliżu siedziby 
książęcej. Głębokość wody sięgała w tym miejscu ok. 1,5 m i była 
wystarczająca dla ówczesnych statków, których ładowność wahała 
się od 2 do 5 ton. Już wówczas, według źródeł archeologicznych, 
rozwinięta była wymiana dalekosiężna zarówno towarów maso-
wych, jak i drobniejszych oraz luksusowych. Przez port przechodziło 
więc: zboże, mięso, śledzie, skóry, sól, miód, wosk, wyroby żelazne 
i kamienne oraz drewno. Ze Szczecina znane są także znaleziska 
wyrobów luksusowych, importowanych z rejonu nie tylko Bałtyku 
i Morza Północnego, ale również np. pochodzenia arabskiego.

Wkrótce okazało się, że głębokość portu i jego wielkość były 
niewystarczające, więc w XIII w. przeniesiono go bliżej głównego 
nurtu Odry, wzdłuż lewego brzegu, poniżej murów miasta. Od 
południa ograniczony został przez Most Długi, a od północy przez 
Most Kłodny, w którym specjalne urządzenie, tzw. kłoda, zamykało 
drogę statkom zamierzającym wpływać lub wypływać z portu. Od 
końca XIII w. statki przybijały także do wyspy Łasztowni, leżącej na 
prawym brzegu Odry, naprzeciw miasta. Lokalizacja portu między 

dwoma mostami została uregulowana 
prawnie i utrzymana stosunkowo długo, 
bo aż do połowy wieku XVIII. Na zewnątrz 
portu funkcjonowały mniejsze przystanie, 
służące miejscowym rybakom. 

Dzięki korzystnemu położeniu u ujścia 
Odry i przemyślanym inwestycjom oraz 
uzyskaniu prawa składu na wszystkie towary 
spławiane w dół i w górę rzeki, Szczecin 
już w średniowieczu urastał do rzędu naj-
większych portów bałtyckich, pośrednicząc 
w handlu z zamorskimi partnerami i w trans-
porcie do śródlądowego zaplecza. Podział 
tego zaplecza pomiędzy różne państwa 
oraz zmienne stosunki polityczne między 
nimi ograniczały nieraz, a niekiedy wręcz 
uniemożliwiały, handel z poszczególnymi 
regionami – Wielkopolską, Śląskiem czy 
Brandenburgią.

Wciąż rozbudowywana była infrastruktura 
techniczna. Od początku XIV w. istniały 
już pomosty, wybiegające w głąb rzeki 
i umożliwiające wyładunek bez pośrednictwa 
mniejszych łodzi. Pomosty te miały duże 
znaczenie, o czym świadczy nadanie im nazw 
własnych: Pomost Rzeźników, Rybny, Średzki, 
„Kurza Stopka”, Kleryków. Dwa inne pomosty 
znajdowały się już poza terenem właściwego 
portu i służyły, zapewne, położonym w ich 
pobliżu klasztorom. W połowie XVI w. lewy 
brzeg Odry umocniony został szerokim na ok. 
20 m nabrzeżem, dzięki któremu wyładunek 
i załadunek statków odbywać się mógł z wy-
korzystaniem transportu konnego. Nabrzeże 
służyło też do czasowego składowania towa-
rów, przeznaczonych do dalszego transportu, 
a także jako miejsce handlu przywiezionym 
ładunkiem. Nie wszystkie jednak produkty 
mogły być składowane na wolnym powietrzu, 
dlatego powstawać zaczęły specjalne domy 
handlowe, w których nie tylko magazyno-
wano artykuły, ale i dokonywano transakcji 
kupieckich. Pierwszy taki dom założony został 
już w połowie XIII w. i miał przeznaczenie 
ogólne. W kolejnych wiekach następowała 
specjalizacja domów handlowych i ze źródeł 
historycznych dowiadujemy się o magazy-
nach do przechowywania zboża, śledzi, mąki, 
miedzi czy wina. Na wyspie Łasztownia, przy 
Moście Długim, zlokalizowany był żuraw do 
przeładunku cięższych towarów, np. kamieni 
młyńskich.

fot. 1.
Most Długi w Szczecinie, 1925 r.

The Long Bridge in Szczecin, 1925.
fot. 2-4.

Widok na Wały Chrobrego w Szczecinie, 
lata 1907-1920.

A view of the Chrobry Embankment in Szczecin,
1907-1920.
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Port of Szczecin
The Port of Szczecin is the third most important port in Poland 

and the second in terms of cargo handling capacity. Strictly speaking, 
there are two ports – but with regard to the proximity and shared 
fairway, the port in Swinoujscie forms one complex with the port 
in Szczecin. The port is as old as that in Gdansk but the apogee in 
its development was the 19th/20th century.

The history of the port in Szczecin and the history of the city 
of Szczecin are equally long. It is difficult to tell if the port came 
to life thanks to the city or perhaps the city developed thanks to 
the port. The testimony of the early origins of the port is a Slavic 
boat-wreck dating back to the end of the 9th century. The area of 
Szczecin is famous for 1500 year old dugout canoes. In the early 
Middle Ages, the port was situated on the left bank of the Oder 
River, in a creek near the settlement outside the city walls, close to 
the duke’s castle. Water was about 1.5 m deep there. It was sufficient 
to accommodate vessels with from 2 to 5 tonnes DWT. According 
to archaeological sources, the wide-ranging exchange of both bulk 
goods and general cargo and luxury items was developed at that 
time. Cargoes handled by the port included: grains, meat, herrings, 
animal skins, salt, honey, wax, iron and stone goods and timber. In 
addition, luxury items – not only those imported from the region 
of the Baltic and the North Sea but also from Arab countries – were 
found in Szczecin.

Soon, the depth and size of the port became insufficient so 
in the 13th century it was moved closer to the midstream of the 
Oder, along the left bank, below the city walls. In the south it was 
enclosed by the Long Bridge (Most Długi) and in the north by the 
Gate Bridge (Most Kłodny) with a special mechanism preventing 
ships from entering or leaving the port. From the end of the 13th 
century ships also called at the Łasztownia Island on the right bank 
of the Oder opposite the city. The location of the port between two 

bridges was regulated by legislation and it 
was maintained for a relatively long time 
until the mid-18th century. Smaller harbo-
urs used by local fishermen were located 
outside the port. 

Thanks to its advantageous situation at 
the mouth of the Oder and well-thought 
investments as well as the right to store all 
the goods transported downstream and 
upstream, in the Middle Ages Szczecin was 
one of the largest Baltic ports. It brokered 
transport and trade with overseas partners 
and the surrounding area. Because the sur-
rounding area was split between different 
countries whose mutual political relations were 
changeable, trade with respective regions – 
Greater Poland, Silesia or Brandenburg – was 
often restricted and sometimes impossible.

Technical facilities were constantly be-
ing expanded. From the early 14th century 
piers extending into the river existed. They 
facilitated unloading with no need to use 
smaller boats. The piers were of great signi-
ficance, which is reflected by their names: 
the butchers’ pier, the fish pier, ‘chicken leg’ 
pier, and priests’ pier. Two other piers were 
situated outside the port proper and were 
most likely used by the nearby monasteries. 
In the mid-16th century the left bank of the 
Oder was reinforced with ca. 20 m wide wharf, 
which made it possible to use horse-drawn 
vehicles for loading and unloading ships. The 
wharf was also used for the interim storage 
of cargo to be further transported and as 
a place for selling the cargo. However, not all 
products could be stored in the open air, so 
special trading houses were built in which 
the goods were stored and merchant tran-
sactions were made. The first such general 
purpose house was established in the mid 
13th century. In subsequent centuries trading 
houses became specialized. According to 
historical sources the warehouses stored 
grains, herrings, flour, copper and wine. 
The crane on the Łasztownia Island, at the 
Long Bridge was used for handling heavier 
cargoes, e.g. millstones. General and bulk 
cargoes were unloaded by properly trained 
workers associated in fraternities. With time 
the porters became specialized in handling 
specific types of goods and performing 
quality and quantity checks.
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Drobnica oraz towary masowe rozładowywane były przez prze-
szkolonych robotników zrzeszonych w bractwach. Z biegiem czasu 
tragarze ci wyspecjalizowali się w przeładowywaniu określonych 
rodzajów towarów i stali się kontrolerami ich jakości oraz ilości. Zarząd 
portu szczecińskiego należał do rady miejskiej, która stopniowo 
przejmowała uprawnienia, leżące niegdyś poza jej kompetencjami. 
W połowie XIV w. miasto wykupiło od księcia prawo pobierania ceł, 
a w ciągu wieku XVII podporządkowało sobie bractwa robotników 
portowych. Książęta przez długi czas mieli prawo do opłat za zamy-
kanie i otwieranie kłody dla przepływających statków.

W średniowieczu Szczecin należał do związku miast hanze-
atyckich i utrzymywał kontakty głównie z portami bałtyckimi oraz 
swoim zapleczem lądowym w dorzeczu Odry i Warty. Od XVI w. 
wzrastało zainteresowanie rynkami Europy Zachodniej, głównie 
angielskimi, niderlandzkimi i francuskimi. W tym czasie, rocznie na 
Morze Północne przepływało blisko 100 statków armatorów szcze-
cińskich. Eksportowano głównie zboże, skóry zwierzęce i drewno; 
przywożono śledzie, sól i wino.

Po wygaśnięciu dynastii książąt pomorskich, rejon ujścia Odry 
wraz ze Szczecinem opanowała Szwecja. Przyniosło to wzrost 
obrotów handlowych z portami szwedzkimi lecz – ze względów 
politycznych – zahamowało wymianę z zapleczem polskim i bran-
denburskim. Stosunki ze Szwecją były na tyle skomplikowane, że 
elektorzy brandenburscy doprowadzili nawet do wybudowania 
kanału Odra-Sprewa, w celu skierowania handlu odrzańskiego 
do Hamburga. W czasie panowania szwedzkiego, miasto wraz 
z portem stało się silnie umocnioną twierdzą, natomiast port nadal 
zlokalizowany był pomiędzy Mostem Długim a Mostem Kłodnym. 
Stan taki utrzymał się też przez większą część panowania pruskiego, 
w wiekach XVIII i XIX. W okresie tym prowadzone były jednak liczne 
remonty i rozbudowy nabrzeży, magazynów i innych urządzeń 
portowych. Port zrastał się ze swoim zapleczem lądowym, które 
po rozbiorach Polski znalazło się pod jednym, pruskim berłem. 
W końcu XVIII w. wybudowano nawet Kanał Bydgoski, pozwalający 
przejmować Szczecinowi część handlu wiślanego. Wśród towarów, 
przechodzących wtedy przez port szczeciński, pojawiały się: kawa, 
ryż, cukier, owoce południowe i przyprawy korzenne, wywożono 
spirytus, makuchy i płótno.

Istotnym problemem portu była żeglowność szlaku wodnego 
ze Szczecina na otwarte morze. Szczególnej wagi nabrał ten pro-
blem na przełomie XVIII i XIX w., gdy zachodnie ujście Odry (Piana) 
znajdowało się pod kontrolą Szwedów, nakładających wysokie 
opłaty celne na statki pływające do Szczecina. Z pomocą finansową 
rządu pruskiego, władze Szczecina podjęły prace przy pogłębianiu 
środkowego ujścia Odry (Świny) oraz przy budowie portu odła-
dunkowego w Świnoujściu. Odtąd statki o większym zanurzeniu 
były odlichtowywane w Świnoujściu, a część towaru przewożona 
do Szczecina płaskodennymi lichtugami. W 1880 r. oddano do 
użytku Kanał Piastowski, skracający drogę wodną ze Szczecina do 
Świnoujścia. Dziesięć lat później głębokość toru wodnego przez 
Zalew Szczeciński osiągnęła 7 m.

fot.
Port w Szczecinie.

Port  in Szczecin.

The management of the Port of Szczecin also held positions 
in the city council which gradually took over the rights that 
once had been out of their reach. In the mid-15th century the 
city bought the duke’s right to collect customs duties, and in 
the 17th century it took control over the fraternities of port 
workers. For a long time the dukes were entitled to collect fees 
for opening and closing the gate for sailing ships.

In the Middle Ages, Szczecin was a Hanseatic city and it 
maintained relations mainly with the Baltic ports and its 
hinterland in the estuary of the Oder and Warta rivers. From 
the 16th century interest in Western European markets, and 
particularly English, Dutch and French markets increased. 
At that time, every year nearly 100 vessels of the ship owners 
from Szczecin called at the North Sea. The main export goods 
were grains, animal skins and timber; imported supplies inc-
luded herrings, salt and wine.

After the dynasty of Pomeranian dukes died out, Sweden 
took control of the territory at the mouth of the Oder and of 
Szczecin. This increased trade turnover with Swedish ports 
but – for political reasons – inhibited trade exchange with the 
Polish and Brandenburg hinterland. Relations with Sweden 
were so complicated that the electors of Brandenburg ordered 
the construction of the Oder-Spree Canal to provide a trading 
connection between the Oder and Hamburg. Under Swedish 
rule, the city and the port became a strong fortress whereas 
the port was still located between the Long Bridge and the 
Gate Bridge. Such a status continued for most of the time under 
the Prussian rule in the 18th and 19th century. However, at that 
time numerous repair and expansion works were carried on 
wharves, warehouses and other port facilities. The port grew 
together with its environs which, after the partitions, was 
completely under Prussian rule. At the end of the 18th century 
the Bydgoszcz Canal was built so that Szczecin could take over 
a part of the trade exchange carried out on the Vistula. Imported 
goods cleared at the Port of Szczecin included: coffee, rice, 
sugar, exotic fruits and spices. Export goods were spirits, press 
cakes and canvas.

A significant problem was the navigability of the waterway 
from Szczecin towards open sea. I t was particularly important 
in the 18th/19th century when the western mouth of the Oder 
(Piana River) was controlled by Swedes who imposed high 
customs duties on ships sailing to Szczecin. With financial 
support from the Prussian government, the city authorities 
in Szczecin undertook works to deepen the middle mouth of 
the Oder (Świna River) and to build the transshipment port 
in Swinoujscie. From that time, cargo from vessels with larger 
draft was loaded onto barges in Swinoujscie, and a part of the 
goods was transported to Szczecin on flat-bottomed lighters. 
In 1880 the Piastowski Canal was commissioned to shorten 
the waterway from Szczecin to Swinoujscie. Ten years later the 
depth of the fairway through the Szczecin Lagoon reached 7 m. 



M  a  r  i  t  i  m  e    P  o  l  a  n  d

  Gospodarka  z widokiem na morze economy  with a sea view Porty i miasta portowe Port and port cities44 45

M  o  r  s  k  a    P  o  l  s  k  a

Wiek XIX przyniósł rozbudowę połączeń 
komunikacyjnych z lądowym zapleczem. 
Szczecin uzyskał m.in. połączenia drogami 
bitymi z innymi ośrodkami miejskimi Pomorza, 
a w połowie XIX w. połączenia kolejowe 
z Berlinem, Poznaniem i Wrocławiem. 
Powyższe przedsięwzięcia, w połączeniu 
z rosnącymi zdolnościami transportowymi 
taboru pływającego, spowodowały znaczny 
wzrost obrotów portu. W 1823 r., kiedy do 
Szczecina wpłynął pierwszy parowiec, obroty 
sięgały niespełna 50 tys. ton, a w 1880 r. było 
to już około 1,2 mln ton.

Wzrost ilości przeładunków wymusił roz-
budowę terenów portowych. Początkowo 
nowe nabrzeża sytuowano wzdłuż brzegów 
Parnicy i Duńczycy. Na przełomie XIX i XX w. 
nabrzeża zaczęły powstawać wzdłuż za-
chodniego brzegu Odry (Wały Chrobrego), 
a na Łasztowni wybudowano dwa base-
ny portowe (wschodni i zachodni) wraz 
z urządzeniami przeładunkowymi i zaple-
czem magazynowym. Baseny te weszły 
w skład utworzonej strefy wolnocłowej 
i służyły głównie do przeładunków drobni-
cy. W celu usprawnienia obsługi towarów 
masowych rozpoczęto budowę kanałów 
i basenów w pobliżu wschodniej odnogi 
Odry – Regalicy. Zaopatrzone w boczni-
ce kolejowe, urządzenia przeładunkowe 
i składy magazynowe ukończone zostały 
w roku 1919 (Basen Górniczy). Tak znaczna 

rozbudowa portu w tym czasie wynikała głównie z polityki rządu 
pruskiego, który dostrzegał w Szczecinie port zdolny oprzeć się 
blokadzie alianckiej, na wypadek wojny. W okresie dwudziestole-
cia międzywojennego, po ułożeniu stosunków z Anglią i Francją, 
zaniechano dalszej rozbudowy i wycofano się z udziału państwa 
w inwestycjach. Rozwój portu stymulowany był głównie prawami 
rynkowymi; szczególny nacisk położono w tym czasie na rozbu-
dowę zaplecza technicznego: elewatorów zbożowych, chłodni, 
wyspecjalizowanych magazynów, modernizację bocznic kolejowych 
i urządzeń przeładunkowych.

W czasie I wojny światowej Szczecin zyskał status pierwszego 
portu niemieckiego. Stagnacja nastąpiła dopiero w okresie między-
wojennym. Podczas II wojny światowej port i gospodarka Szczecina 
wprzęgnięte zostały w totalitarną machinę wojenną Hitlera. Pod 
koniec wojny – ze względu na rozbudowany przemysł zbrojeniowy 
– Szczecin stał się celem alianckich nalotów dywanowych, ponosząc 
znaczne szkody, szczególnie w urządzeniach portowych. Dalszych 
dewastacji dokonały wycofujące się wojska niemieckie. Zniszczono 
np. wszystkie dźwigi portowe oraz wiele magazynów; stosunkowo 
najmniej ucierpiały nabrzeża.

Pierwsze statki, zawijające po wojnie do Szczecina, wyładowywano 
i załadowywano ręcznie; dotyczyło to także towarów masowych 
jak np. węgiel. Funkcjonowanie portu utrudniały liczne, zatopione 
wraki oraz zamulenie i zaminowanie akwenów. Część portu zajęły 
wojska rosyjskie; w porcie szczecińskim niektóre nabrzeża przekazano 
administracji polskiej dopiero w 1954 r., a w Świnoujściu w 1992 r.

W 2017 r. porty w Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły rekordowy 
wynik (lepszy o 5,4% od roku 2016), przeładowano tam bowiem 
łącznie 25,5 mln ton towarów, czyli o ponad 2 mln ton więcej niż 
w roku poprzednim. Dominującym towarem w 2017 r. była, po-
dobnie jak w przypadku pozostałych portów, drobnica (12,8 mln 
ton). Rekordowy wynik osiągnięto w przeładunku ropy i produktów 
ropopochodnych (3,3 mln ton). Przeładowano ponadto 2 mln ton 
węgla, 2,4 mln ton rudy czy 1,4 mln ton zboża.

fot. 1-3.
Bulwar Chrobrego w Szczecinie.

Chrobry Boulevard in Szczecin.
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In the 19th century the transport connections 
to the hinterland were expanded. Szczecin 
had hard road connections with other cities 
of Pomerania, and in the mid 19th century – 
railway connections with Berlin, Poznań and 
Wrocław. The aforementioned undertakings, 
in combination with the increasing transport 
capacity of ships, considerably increased 
the port’s turnover. In 1823, when the first 
steamship called at Szczecin, the turnover 
was less than 50 000 tonnes, and in 1880 it 
was about 1.2 million tonnes.

Increased cargo handling volumes ne-
cessitated expansion of the port grounds. 
Initially, new wharves were situated along 
the banks of the Parnica and Duńczyca Rivers. 
In the 19th/20th century wharves were also 
built along the western bank of the Oder 
(Chrobry Embankment), and two port basins 
(eastern and western one) were built on the 
Łasztownia Island along with cargo handling 
equipment and warehousing facilities. The 
basins formed part of the customs free zone 
and were mainly used for general cargo 
handling. In order to improve bulk cargo 
service the construction of channels and 
basins was undertaken near the eastern arm 
of the Oder – Regalica River. The construction 
of cargo handling equipment and wareho-
uses with railway sidetracks was completed 
in 1919 (Górniczy Basin). The considerable 
expansion of the port was mainly a result 

of the politics of the Prussian government which saw Szczecin as 
a port capable of resisting the blockade of the allied forces in the 
event of war. In the interwar period, after the settlement of relations 
with England and France, further expansion was abandoned and 
the state withdrew from participation in investment projects. The 
development of the port was mainly stimulated by the market; par-
ticular emphasis was placed on developing the technical facilities: 
grain silos, cold stores, specialist warehouses, and on modernizing 
railway sidetracks and cargo handling equipment.

During World War I, Szczecin had a status of the first German 
port. Standstill occurred in the interwar period only. During World 
War II, the port and economy of Szczecin became incorporated 
into Hitler ’s totalitarian war machine. At the end of war – due to 
the well-developed arms industry – Szczecin became a target 
for allied carpet bombings and suffered significant damage, 
in particular to port facilities. Further devastation was caused 
by retreating German troops. For instance, all port cranes and 
many warehouses were destroyed; the least affected structures 
were wharves.

Unloading and loading of cargo from first ships that called at 
Szczecin after the war was manual; this also referred to bulk cargo 
such as coal. The operations of the port were made difficult because 
of numerous wrecks, silt and mines in the water. Part of the port 
was occupied by the Russian army. Some of the wharves in the 
Port of Szczecin were not under Polish administration until 1954 
and in Swinoujscie until 1992.

In 2017 the ports in Szczecin and Swinoujscie broke a record 
(result 5.4% better than in 2016). Together they handled 25.5 million 
tonnes of cargo, that is, above 2 million tonnes more than in the 
previous year. The predominant goods in 2017 were, as in other 
ports, general cargoes (12.8 million tonnes). The record-breaking 
result was achieved in handling oil and oil products (3.3 million 
tonnes). In addition, more than 2 million tonnes of coal, 2.4 million 
tonnes of ores and 1.4 million tonnes of grains were handled.
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Porty w liczbach
Od 2015 r. widoczny jest stały, regularny roz-

wój głównych polskich portów morskich, który 
potwierdzają zarówno wyniki finansowe, jak 
zwiększająca się masa przeładunkowa towarów. 
Tendencję tę przeświadczają także bardzo dobre 
wyniki osiągnięte w 2017 r. (porty w Szczecinie 
i Świnoujściu zanotowały 5,4% wzrostu, port 
w Gdyni 8,6% wzrostu, a port w Gdańsku prawie 
9% wzrostu). Optymistycznie wygląda także 
podsumowanie pierwszego kwartału 2018 r. 
w każdym z portów. Największy wpływ na 
uzyskane wyniki miały szybko rosnące przeła-
dunki paliw płynnych, drobnicy oraz rudy. Ruda 
zawdzięcza znakomity wynik zwiększonemu 
zapotrzebowaniu hut polskich, słowackich 
i czeskich na ten surowiec. Z kolei na większe 
przeładunki paliw złożyły się dostawy LNG do 
świnoujskiego gazoportu oraz wzrost importu 
nieprzetworzonego oleju napędowego z Rosji 
i eksport wzbogaconego oleju do krajów 
zachodnich. W 2017 r. zanotowano natomiast 
niewielki spadek przeładunku węgla oraz innych 
ładunków masowych. Dużym zaskoczeniem 
były spadki w przeładunkach zbóż, co wynikało 
prawdopodobnie z niekorzystnej, deszczowej 
aury w lecie ubiegłego roku.

Drobnica
Ładunki drobnicowe stanowiły w 2017 r. 

wciąż najważniejszą grupę obsługiwaną 
w polskich portach morskich (49,7%). Od 
2015 r. widać tendencję wzrostową tej 
grupy towarów w ogólnej strukturze masy 
przeładunkowej. Drugą grupą ładunkową, 
również przejawiającą tendencję wzrostową, 
są paliwa płynne z udziałem 21%.

fot. 1.
Port w Gdyni.

Port in Gdynia.
fot. 2.

Port w Szczecinie.
Port in Szczecin.1

2Ports in numbers
Since 2015 the main Polish seaports have 

been constantly, and regularly developing. 
This is testified by both financial results and 
the increasing cargo handling volumes. The 
trend is also confirmed by very good results 
in 2017 (Szczecin and Swinoujscie noted 
a 5.4% growth, Gdynia 8.6% growth, and 
Gdansk nearly 9% growth). In addition, 
the summary of the first quarter of 2018 
for each of the ports looks optimistic. 
Rapidly increasing handling volumes of 
liquid fuels, general cargoes and ores have 
had the largest effect on the results. Ores 
owe the excellent result to the increased 
requirement of this resource by Polish, 
Slovak and Czech ironworks and steelworks. 
In turn, larger handling volumes of fuels 
are due to supplies to the LNG terminal 
in Swinoujscie and increased imports of 
raw motor oil from Russia and exports of 
refined oil to Western countries. On the 
other hand, in 2017, a small decrease in 
coal and other bulk cargo handling volumes 
was recorded. Decreasing grain handling 
volumes came as a big surprise. Most likely, 
they were caused by rainy weather during 
last summer.

General cargo
In 2017, general cargo was still the most 

important group of cargo handled by Polish 
seaports (49.7%). From 2015, an upward trend 
in the share of this group of cargo in the total 
cargo handling structure can be observed. 
The second group of cargo, also with an 
upward trend, is liquid fuel, with 21% share.



M  a  r  i  t  i  m  e    P  o  l  a  n  d

  Gospodarka  z widokiem na morze economy  with a sea view Porty i miasta portowe Port and port cities50 51

M  o  r  s  k  a    P  o  l  s  k  a

Na trzecim miejscu plasuje się przeła-
dunek węgla i koksu (11%). Ta grupa towa-
rów zanotowała niewielki spadek. Ponadto 
w ogólnej strukturze przeładowywanych 
towarów znajdują się: ładunki inne masowe 
(8,7%), zboża (6,5%), ruda (3%) oraz minimalny 
udział przeładunku drewna (0,3%). Liderem 
w obsłudze drobnicy w 2017 r. był port 
w Gdańsku (18 mln ton; 24% więcej niż w 2016 r.), 
choć dystans dzielący go od pozostałych 
portów jest relatywnie niewielki, bowiem 
w Gdyni przeładowano 12,4 mln ton drobnicy, 
a w portach w Szczecinie i Świnoujściu – 12,8 mln 
ton. Biorąc pod uwagę kierunki obsługi ładunków 
drobnicowych, wskazać można na względne 
zrównoważenie relacji eksportowej i importowej.

Paliwa płynne
Drugą wiodącą grupą ładunkową w 2017 r., 

odnotowującą duży wzrost w porównaniu 
z rokiem 2016, były paliwa płynne. Ich pod-
stawowym miejscem obsługi jest Gdańsk 
(13 mln ton; 2,7% wzrostu). Ogromny wzrost 
przeładunku tej grupy produktów w 2017 r. 
(w porównaniu do roku ubiegłego), wyno-
szący 46,7%, odnotował Szczecin. Łącznie 
w 2017 r. przeładowano tam 3,3 mln ton 
paliw. Niewiele mniejszy wzrost miał miejsce 
w Gdyni i wyniósł 37,3%, z przeładunkiem 
w 2017 r. na poziomie prawie 2 mln ton. Obsługa 
paliw płynnych w polskich portach głównie 
dotyczyła importu – 68% całości obrotów.

Węgiel i nie tylko
W 2017 r. węgiel i koks zamknął się niewielkim 

spadkiem przeładunków we wszystkich portach. 
Na zjawisko to miał wpływ mniejszy przeładunek 
węgla w Szczecinie i Świnoujściu, gdzie ubyło 
go prawie 800 tys. ton. Rok 2017 został zatem 
zamknięty wynikiem o 27% mniejszym niż w 2016 r. 
W Gdyni przeładunki węgla wzrosły z 1,4 mln 
ton w 2016 r. do 2,1 mln ton na koniec 2017 r. 
W porcie w Gdańsku poziom przeładunku wę-
gla utrzymał się na poziomie roku ubiegłego 
i wyniósł ok. 5 mln ton. Analizując kierunki ob-
sługi tej grupy ładunkowej, wskazać można na 
zwiększającą się przewagę w relacji importowej. 
W samym Gdańsku przeładowano 4,6 mln ton 
węgla w imporcie. 

Niewielki, prawie symboliczny, spa-
dek widoczny jest w grupie „inne maso-
we”. W 2017 r. porty łącznie przeładowały 

7,6 mln ton tego typu produktów. W porcie 
w Gdyni w 2017 r. osiągnięto wynik 1 mln ton 
(minimalny spadek o 21 tys. ton), w Szczecinie 
i Świnoujściu – 3 mln ton (wzrost o 157 tys. 
ton), a w Gdańsku – 3,5 mln ton (spadek 
o 166 tys. ton). W 70% ładunki inne masowe 
obsługiwane były w relacji importowej. 

W 2017 r. zanotowano widoczny spadek 
przeładunku zbóż. Najmniejszy dotknął port 
w Gdyni (-14,9%), gdzie w 2017 r. przeładowano 
3,4 mln ton zboża (4 mln ton w 2016 r.). Dwa 
razy większy był w Szczecinie i Świnoujściu 
(-28,6%) z przeładunkiem w wysokości 
1,4 mln ton (2 mln ton w 2016 r.). Największe 
straty w tej dziedzinie zanotowano w Gdańsku 
(-32,6%), gdzie w 2017 r. przeładowano zaledwie 
774 tys. ton (1,1 mln ton w 2016 r.). Na pozycji 
rynkowego lidera pozostał port w Gdyni, odpo-
wiadając za 61% krajowych przeładunków zboża. 

Znaczną tendencję wzrostową zanoto-
wano w przypadku obsługi rudy. W porcie 
w Gdyni w 2016 r. przeładowano 6 tys. ton, a na ko-
niec 2017 r. już 15 tys. ton. W portach w Szczecinie 
i Świnoujściu w 2017 r. łączna masa przeła-
dunkowa wyniosła w 2017 r. 2,4 mln ton rudy 
(1,5 mln w 2016 r.). Porty odnotowały zatem aż 
59,4% wzrostu w przeładunku tego rodzaju produktu 
(o 925 tys. ton więcej). 

Kontenery
Na koniec 2017 r. rynek kontenerowy 

w polskich portach morskich odnotował 
znaczny wzrost (17,3%) w porównaniu do roku 
ubiegłego. W polskich portach przeładowano 
łącznie blisko 2,4 mln TEU. W gdyńskim porcie 
w 2016 r. przeładowano 642 tys. TEU, rok póź-
niej osiągnięto 710 tys. TEU (wzrost 10,7%).

fot. 1-2, 5.
Port Gdańsk / Port of Gdansk.

fot. 3.
Gazowiec w porcie w Świnoujściu.

A gas tanker in the port in Swinoujscie.
fot. 4.

Gazoport w Świnoujściu.
LNG terminal in Swinoujscie.

fot. 6.
Port Szczecin / Port of Szczecin.
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The third group comprises coal and 
coke (11%). This group of cargo noted 
down a small decrease. In addition, other 
cargoes being handled include: other bulk 
cargo (8.7%), grains (6.5%), ore (3%) and 
timber – with a minimum share (0.3%). In 
2017, the port in Gdansk was the leader in 
general cargo service (18 million tonnes; 
24% more than in 2016), although its 
results were relatively close to those of 
other ports. Gdynia handled 12.4 million 
tonnes of general cargo and Szczecin and 
Swinoujscie together – 12.8 million tonnes. 
With regard to the directions of general 
cargo service, a relative balance between 
the export and import relation is observed.

Liquid fuels
Another leading group of cargo, which in 

2017 noted a high increase in comparison 
to 2016, was liquid fuels. They are mainly 
handled in Gdansk (13 million tonnes; 2.7% 
growth). Szczecin recorded a huge increase 
in handling volumes in this products group 
in 2017 (as compared to previous year), that 
is, 46.7%. In 2017, it handled 3.3 million ton-
nes of fuel in total. The increase in Gdynia 
was only slightly lower and was 37.3%. The 
cargo handling volume in 2017 was close to 
2 million tonnes. Liquid fuel service in Polish 
ports mainly comprised imports – 68% of 
the total turnover.

Coal and other goods
In 2017, all ports noted down a small 

decrease in coal and coke handling volumes. 
The phenomenon was due to reduced coal 
handling volumes in Szczecin and Swinoujscie 
(nearly 800 000 tonnes less). Thus, 2017 
closed with a result 27% lower than in 2016. 
In Gdynia coal handling volumes went up 
from 1.4 million tonnes in 2016 to 2.1 million 
tonnes at the end of 2017. Gdansk maintained 
coal handling volumes at a level equivalent 
to the previous year, that is, ca. 5 million 
tonnes. Analyzing service directions for this 
group of cargo, an increasing predominance 
of imports can be observed. Gdansk alone 
handled 4.6 million tonnes of imported coal. 

A small, nearly symbolic decrease can be 
observed for ‘other bulk cargo’. In 2017, the 
ports handled 7.6 million tonnes of such 

products in total. Gdynia in 2017 handled 
1 million tonnes (minimum decrease by 
21 000 tonnes), Szczecin and Swinoujscie – 
3 million tonnes (increase by 157 000 tonnes), and 
Gdansk – 3.5 million tonnes (decrease by 166 000 
tonnes). 70% of other bulk cargo was imported. 

In 2017, a clear decrease was noted 
down in grains handling volumes. Gdynia 
was the least affected port (-14.9%). 
In 2017, it handled 3.4 million tonnes 
of grains (4 million tonnes in 2016). The 
decrease was twice as high in Szczecin 
and Swinoujscie (-28.6%) where grains 
handling volumes reached 1.4 million 
tonnes (2 million in 2016). The highest loss 
was recorded in Gdansk (-32.6%). In 2017, 
it handled only 774 000 tonnes of grains 
(1.1 million tonnes in 2016). The port in 
Gdynia remained a market leader, accoun-
ting for 61% of domestic grains handling 
volumes. 

A significant upward trend was observed 
for ore handling. In 2016, Gdynia handled 
6 000 tonnes, and at the end of 2017 as many 
as 15 000 tonnes. Ore handling volumes in 
Szczecin and Swinoujscie in 2017 totalled 
2.4 million tonnes (1.5 million in 2016). Hence, 
the ports noted a 59.4% growth in handling 
such products (925 000 tonnes more). 

Containers
At the end of 2017, the container market 

in Polish seaports noted a significant growth 
(17.3%) compared to the previous year. 
In total, Polish ports handled nearly 2.4 million 
TEU. In 2016, the port in Gdynia handled 642 000 
TEU, and one year later 710 000 TEU (10.7% growth).
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Wzrost o 3% miał miejsce w portach w Szczecinie i w Świnoujściu 
(2016 r. – 90 tys. TEU; 2017 r. – 93 tys. TEU). Największy wzrost 
przeładunku kontenerów, który wyniósł aż 21,6%,odnotował, nie-
kwestionowany lider w tej dziedzinie, czyli Port Gdański. Liczba 
przeładowanych tam kontenerów w 2016 r. wyniosła 1,3 mln TEU, 
a rok później wzrosła do ponad 1,6 mln TEU. Port Gdańsk umocnił 
się tym samym na pozycji drugiego największego portu kontene-
rowego na Bałtyku.

Ładunki w technologii ro-ro
Od kilku lat zaobserwować można dynamiczny rozwój rynku 

przewozów promowych w technologii ro-ro w polskich portach. 
W 2017 r. zwiększyły się (podobnie jak w latach poprzednich) prze-
wozy jednostek frachtowych, jednak minimalnie spadły przewozy 
samochodów osobowych. W pierwszym przypadku wzrost wyniósł 
średnio 9%, co dało kolejny, rekordowy wynik (675 tys. sztuk). 
Największym beneficjentem wzrostów był port w Świnoujściu, 
którego obroty zwiększyły się o blisko 40 tys. jednostek frachtowych 
(9,3% wzrostu do roku ubiegłego). Równie wysokie, dodatnie zmiany 
zaobserwowano w Gdyni, w której przybyło prawie 11 tys. jednostek 
(6% wzrostu). Także port w Gdańsku zyskał, obsługując dodatkowe 
2,5 tys. jednostek frachtowych na linii do Nynäshamn (wzrost 15,8%).

Drugim obszarem aktywności przewozów promowych jest obsługa 
samochodów osobowych (1,32% spadku przeładunków w 2017 r.; 416 tys. 
aut). Największy przyrost, wynoszący 3,4%, odnotował port w Świnoujściu, 
w którym obsłużono łącznie 269 tys. aut. Pozytywne zmiany widoczne 
były w Gdańsku (2,9% wzrostu, 38 tys.). Spadek odnotował natomiast 
port w Gdyni (-13%, 109 tys. aut, o 15,5 tys. aut mniej niż w 2016 r.). 

Nowe jednostki zasiliły flotę promów ro-ro w Polsce. Polferries 
uzupełnił flotę połączenia Świnoujście-Ystad o prom MF Cracovia. 
Stena Line wprowadziła MV Gute na linię Gdynia-Karlskrona, a tak-
że uruchomiła nowe połączenie Gdynia-Nynäshamn obsługiwane 
statkiem ro-ro MV Elizabeth Russ.

Linie promowe
W roku 2017 porty obsłużyły 1,88 mln 

pasażerów (-1,02% w porównaniu do roku 
poprzedniego) w ramach regularnych serwi-
sów promowych. Niewątpliwie największym 
portem w tym zakresie jest Świnoujście, 
które już w 2016 r. przekroczyło symboliczny 
poziom miliona pasażerów, a w roku 2017 
potwierdziło tendencję rozwojową (4,3% 
wzrostu). Wynika to głównie z wysokiej czę-
stotliwości rejsów oferowanych przez trzech 
armatorów (Unity Line, Polferries, TT-Line), jak 
i relatywnie krótkiej trasy rejsu (Świnoujście-
Trelleborg/Ystad). Drugą pozycję zajmuje 
Gdynia, w której na jednej linii promowej 
do Karlskrony, obsługiwanej przez armatora 
Stena Line, przewieziono ponad 685 tys. 
osób. Jednak w gdyńskim porcie wyniki 
były o 8,6% niższe niż w roku poprzednim. 
Symboliczny wzrost (0,8%) ruchu pasażerskie-
go zanotowano zaś na połączeniu Gdańsk-
Nynäshamn (Polferries). Podkreślić należy, 
że pasażerowie linii promowych to zarówno 
kierowcy przewożonych statkiem pojazdów, jak 
i turyści korzystający z oferty wycieczkowej.

fot. 1.
Port Gdańsk.

Port of Gdansk.
fot. 2-5.

Operator promowy Stena Line.
Ferry operator Stena Line.

fot. 6.
Przeprawa promowa w Świnoujściu. 

 Ferry crossing in Swinoujscie.
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3% growth was recorded in the ports in Szczecin and Swinoujscie 
(2016 – 90 000 TEU; 2017 – 93 000 TEU). The largest increase in the 
container handling volume, that is, 21.6%, was noted by the unqu-
estionable leader in this field, the port of Gdansk. In 2016, it handled 
1.3 million TEU and after a year the volume of containers exceeded 
1.6 million TEU. Thus, the port of Gdansk earned itself a position of 
the second largest container port in the Baltic area.

Ro-Ro shipping
For several years, dynamic development in the market of ro-ro 

ferry shipping can be observed in Polish ports. In 2017, freight 
unit shipping increased (similar to previous years), but a minimum 
decrease occurred in passenger cars shipping. In the first case 
the average growth was 9%, which gave rise to another record 
(675 000 units). The largest beneficiary of such growth was the 
port in Swinoujscie where turnover increased by nearly 40 000 
freight units (9.3% growth on previous year). Equally high positive 
changes were observed in Gdynia, where the growth was nearly 
11 000 units (6%). Also, the port in Gdansk benefited from this, as 
it handled an additional 2 500 freight units on the Nynäshamn 
line (15.8% growth).

Another area of activity in ferry service is passenger cars han-
dling (1.32% decrease in 2017; 416 000 cars). The highest increase, 
that is, 3.4%, was noted in the port of Swinoujscie where 269 000 
cars were handled in total. Positive changes could be seen in 
Gdansk (2.9% growth, 38 000 cars). On the other hand, the port 
in Gdynia noted a decrease (-13%, 109 000 cars, i.e. 15 500 cars 
less than in 2016). 

New vessels were bought for the fleet of ro-ro ferries in Poland. 
Polferries added MF Cracovia to the fleet connecting Swinoujscie 
to Ystad. Stena Line introduces MV Gute for the Gdynia-Karlskrona 
line, and launches a new connection Gdynia-Nynäshamn with ro-ro 
ship service by MV Elizabeth Russ.

Ferry lines
In 2017 the ports provided regular 

ferry service to 1.88 mill ion passengers 
(-1.02% compared to the previous year). 
Without any doubt, the largest port in 
this respect is Swinoujscie. In 2016 it ex-
ceeded the symbolic level of one million 
passengers and in 2017 it confirmed its 
trend for development (4.3% growth). 
This is mainly due to the high frequency 
of voyages offered by three ship owners 
(Unity Line, Polferr ies, T T-Line),  and 
a relatively short route (Swinoujscie-
Trelleborg/ Ystad). Gdynia ranks second. 
A single ferry l ine to Karlskrona, ope-
rated by Stena Line, carried more than 
685 000 people. However, the port of 
Gdynia noted results 8.6% lower than 
in the previous year. In turn, a symbolic 
growth (0.8%) in passenger traffic was 
recorded for the Gdańsk-Nynäshamn 
connection (Polferries).  Thus, it should 
be emphasized that passengers of ferry 
l ines are both drivers of vehicles being 
transported and tourists on cruises.
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Ruch pasażerski
Większość portów polskiego wybrzeża 

realizuje także funkcję turystyczną. Spośród 
portów morskich I klasy szczególne znacze-
nie w obsłudze ruchu turystycznego mają: 
Świnoujście (Baza Promów Morskich; nabrzeże 
pasażerskie, przystosowane do obsługi ruchu 
międzynarodowego do portów niemieckich), 
Gdynia (nabrzeże pasażerskie, obsługujące 
duże statki pasażerskie; nabrzeże promowe), 
Gdańsk (nabrzeże promowe, rejon obsługi 
statków „białej floty”), Szczecin (nabrzeże 
pasażerskie „białej floty”). Spośród małych 
portów morskich Zalewu Szczecińskiego 
i Kamieńskiego, obsługa ruchu pasażer-
skiego jest możliwa w: Nowym Warpnie, 
Trzebieży, Stepnicy, Wolinie, Dziwnowie. 
W grupie portów i przystani wybrzeża Morza 
Bałtyckiego ruch pasażerski obsługiwany jest 
m.in. w: Mrzeżynie, Kołobrzegu, Darłowie, 
Ustce, Łebie, Władysławowie i przy molo 
w Międzyzdrojach. Z kolei w Zatoce Gdańskiej 
rolę taką pełnią: Jastarnia, Hel, Puck, Górki 
Zachodnie, a na Zalewie Wiślanym – Elbląg, 
Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka, Piaski, 
Krynica Morska i Kąty Rybackie.

Abstrahując od inwestycji pełnomor-
skich (w dużych portach morskich), daje 
się zauważyć spadek znaczenia przewozów 
turystycznych jednostkami „białej floty”. 
Wpływa na to szereg czynników spoza 
sfery oddziaływania samych przewoźników, 
w tym np. zbyt wysokie koszty pobytu w tych 
miejscowościach, krótki sezon, niekorzystne 
warunki pogodowe, wysokie ceny wycieczek, 
stosunkowo uboga oferta dodatkowych 
imprez i usług. W sferze działania samych 
armatorów pozostaje kształtowanie odpo-
wiedniej polityki inwestycyjnej i cenowej 
(różnicowanie cen biletów od pory roku, 
komfortu podróżowania, liczebności grup, 
wieku turystów, motywów podróżowania). 

Rozwój turystyki portowej i przybrzeżnej 
wymaga też wykorzystania nowoczesnych 
urządzeń marketingowych oraz współdziałania 
władz lokalnych, samorządowych choćby 
w sprawach infrastruktury.

Działania w samych portach i przystaniach 
morskich powinny być ukierunkowane na 
rozwój dodatkowych funkcji (obok żeglarskiej 
i rybołówczej), w tym turystyczno-pasażerskiej. 
Nowe możliwości w tym zakresie wynikają 
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
i dostępu do całej gamy środków, programów 
i projektów, ukierunkowanych na aktywizację 
lokalnej działalności gospodarczej.

Rok 2017 przyniósł wzrost częstotliwości 
zawinięć statków wycieczkowych do portów, 
których łącznie odnotowano 109. To o 24 zawi-
nięcia więcej niż w roku poprzednim. Przełożyło 
się to na ogólny przyrost liczby turystów do 
122,7 tys. osób (28,2% wzrostu). Najwięcej 
turystów obsłużył port w Gdyni (ponad 
88 tys., wzrost o 8,3%), którego infrastruktura 
dostosowana jest do obsługi największych 
statków wycieczkowych. Największa zmiana 
w ruchu wycieczkowym nastąpiła natomiast 
w porcie w Gdańsku, który przewiózł prawie 
32 tys. turystów (aż 153% wzrostu!). Rozwój 
tej dziedziny zaobserwowano również 
w portach w Szczecinie i Świnoujściu, który 
w 2017 r. obsłużył 2,4 tys. osób (wzrost 
75,6%). Pomimo nieznacznego spadku 
w ilości zawinięć (9 mniej), port Gdynia nadal 
jest wiodącym portem w obsłudze pasażerów. 
Gdański port podwoił liczbę zawinięć do 64, 
a w Szczecinie i Świnoujściu w zeszłym roku 
liczba ta wyniosła 4.

Przyszłościowe inwestycje
Polskie porty morskie od kilku lat wykazują 

wyraźną i dynamiczną tendencję rozwojową, 
co potwierdzają także wyniki z pierwszego 
kwartału 2018 r. Silne oddziaływanie na ich 
funkcjonowanie mają różnorodne czynniki: 
ekonomiczne, społeczne, jak i geopolityczne. 
Niewątpliwie zalicza się do nich tempo rozwoju 
gospodarczego oraz związana z nim wymiana 
handlowa. Spodziewać się można dalszej 
intensyfikacji wymiany handlowej pomiędzy 
Polską, a krajami Skandynawii, szczególnie 
Szwecją, co powinno mieć bezpośredni 
wpływ na rozwój przewozów promowych 
ro-ro, a także wzmożony ruch pasażerski. 

fot. 1.
„Fryderyk Chopin” – polski żaglowiec.

STS Fryderyk Chopin – a Polish sailing ship.
fot. 2.

Statek „Marina” w gdyńskim porcie.
MS Marina cruise ship in the port of Gdynia.

fot. 3.
Widok na port w Szczecinie. 

A view of the port in Szczecin.
fot. 4.

Jeden ze statków pasażerskich Żeglugi Gdańskiej.
A passenger ship of the Gdansk Shipping Company.
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Passenger traffic
Most ports at the Polish seaside also 

per form a tourist function. Among 
first class seaports, those particularly 
significant to tourist traffic service are: 
Swinoujscie (Sea Ferry Depot; passenger 
whar f adapted for the needs of inter-
national passenger traffic to German 
ports),  Gdynia (passenger whar f for 
large passenger ships; ferry whar f ) , 
Gdansk (ferry whar f, ‘white fleet ’ service 
region), Szczecin (‘white fleet ’ passenger 
whar f ).  Small seaports on the Szczecin 
Lagoon and Kamieński Lagoon providing 
passenger traffic service include: Nowe 
Warpno, Trzebież, Stepnica, Wolin, and 
Dziwnów. The ports and harbours on the 
Baltic coast providing passenger traffic 
service include: Mrzeżyno, Kołobrzeg, 
Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo and 
Międzyzdroje (the pier).  In turn, on the 
Gdansk Bay this role is per formed by : 
Jastarnia, Hel, Puck, Górki Zachodnie, and 
on the Vistula Lagoon – Elbląg, Tolkmicko, 
Frombork, Nowa Pasłęka, Piask i,  Krynica 
Morska and Kąty Rybackie.

Leaving deep sea investments (in large 
seaports) aside, a decreasing significance 
of ‘white fleet’ tourist cruises is noticeable. 
It is affected by many factors other than the 
impact of the carriers themselves, including 
for instance excessive costs of staying in 
those cities, short season, unfavourable 
weather conditions, and high prices for 
tourists, and relatively poor offer of ad-
ditional events and services. Ship owners 
are responsible for shaping an adequate 
investing and pricing policy (different tic-
ket prices depending on the time of year, 
travelling comfort, size of groups, age of 
tourists, travelling motives). The development 
of port and coastal tourism also requires 

the use of modern marketing solutions and 
collaboration of local authorities at least 
with respect to infrastructure.

Activities in seaports and harbours 
should be oriented at developing ad-
ditional functions (apart from sail ing 
and fishing), including tourist and pas-
senger function. New options follow 
from the membership of Poland in the 
European Union and from its access to 
a whole range of funds, schemes and 
projects oriented at stimulating local 
business activity.

In 2017, the frequency with which cruise 
ships called at ports increased, totalling 
109 times. This was 24 times more than 
in the previous year. I t caused a general 
increase in the number of tourists to 
122 700 (28.2% growth). The highest 
number of tourists were served by the 
port in Gdynia (more than 88 000, 8.3% 
growth) having infrastructure adapted 
to service of the largest cruise ships. 
However, the largest change in cruise 
traffic occurred in the port in Gdańsk 
where nearly 32 000 tourists were carried 
(153% growth!).  A development in this 
area was also observed in the ports in 
Szczecin and Swinoujscie that handled 
2400 people in 2017 (75.6% growth). 
Despite a small decrease in the number of 
ships calling (9 less),  the port of Gdynia 
is still  the leading passenger service port. 
The port in Gdansk doubled the number 
of ships calling up to 64, and last year in 
Szczecin and Swinoujscie this figure was 4.

Future investments
For several years, Polish seaports have 

shown a clear and dynamic trend towards 
development, which is also confirmed by 
results for 2018 Q1. Their operations are 
strongly affected by various factors: eco-
nomic, social and geopolitical. Without any 
doubt, they include the rate of economic 
development and related trade exchange. 
Further intensification of trade exchange 
between Poland and Scandinavian countries, 
and especially Sweden, can be expected, 
which should have a direct impact on the 
development of ro-ro ferry service and 
increased passenger traffic. 
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Dalszy rozwój branży portowej zapewnić mają liczne, rozpoczęte 
i planowane, inwestycje. W celu zwiększenia możliwości przeładun-
kowych i wzmocnienia pozycji gdyńskiego portu wśród pozostałych 
portów Morza Bałtyckiego, władze rozpoczęły serię inwestycji, 
wartych ok. 1 mld złotych. Jedną z najważniejszych realizacji jest 
pogłębianie toru podejściowego oraz akwenów wewnętrznych. 
Pozwoli to wpłynąć do portu większym jednostkom, co przyczyni 
się z kolei do podniesienia konkurencyjności terminali kontenero-
wych w gdyńskim porcie. W zakres prac wchodzi pogłębienie toru 
podejściowego do 17 m, a także budowa obrotnicy i poszerzenie 
wejścia wewnętrznego do 140 m. Obrotnica ma być gotowa do 
obsługi statków w drugim kwartale 2018 r. Kolejną kluczową in-
westycją jest budowa publicznego terminalu promowego, który 
zapewni profesjonalną obsługę pasażerów oraz ładunków. Prace 
będą trwały ok. 3 lata. Budowa nowego terminalu jest niezbędna 
dla rozwoju autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona. 

Do 2020 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął się zrealizowania 
dwóch ważnych projektów. Pierwszy dotyczy pogłębienia toru wod-
nego i przebudowy Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Wewnętrznym, 
gdzie główną grupą towarową przeładowywaną jest zboże. Drugą 
jest budowa Nabrzeża Północnego wraz z modernizacją sieci dro-
gowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym oraz nowego terminalu 
cukrowego. W listopadzie 2017 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 
oraz Krajowa Spółka Cukrowa podpisały stosowną umowę doty-
czącą nowego terminalu, który ma powstać w pobliżu Nabrzeża 
Wiślanego. Korzystna lokalizacja zapewni możliwość załadunku 
i rozładunku statków o dużej pojemności. 

Doskonałe wyniki za 2017 r. utwierdziły władze portów w Szczecinie 
i Świnoujściu co do kierunku dalszych działań inwestycyjnych. 
Rozpoczęto zatem szereg projektów w obu portach, na łączną kwotę 
1,5 mld zł, obejmujących m.in.: rozbudowę i modernizację infrastruk-
tury portowej, modernizację nabrzeża w Szczecinie w rejonie Kanału 
Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego (do głębokości toru wodnego 
wynoszącej 12,5 m) czy rozbudowę terminalu promowego w Świnoujściu 
(obsługa transportu intermodalnego). W planach są ponadto: nowe 
stanowisko do redystrybucji LNG w gazoporcie (zakończenie przewi-
dywane jest na 2021 r.) oraz nabrzeże głębokowodne w Świnoujściu.

fot. 1.
Gdynia.
fot. 2, 4-5.
Gdańsk.
fot. 3.
Szczecin.
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Commenced and projected investments will further the develop-
ment of the port industry. In order to increase the cargo handling 
capacity of strengthen the position of the port of Gdynia among 
other Baltic ports, the authorities started a series of investments 
worth ca. PLN 1 billion. One of the major undertakings is the 
deepening of the approach fairway and inner basins. This will 
allow larger vessels to enter the port, which in turn will increase 
the competitiveness of container terminals in the port of Gdynia. 
The works comprise deepening of the approach fairway to 17 m, 
and the construction of the turning basin and expansion of the 
inner entrance to 140 m. The turning basin should be ready for 
service in 2018 Q2. Another key investment is the construction 
of a public ferry terminal for professional passenger and cargo 
service. The works will continue for about 3 years. The construction 
of a new terminal is necessary for developing the sea motorway 
Gdynia-Karlskrona. 

The management of the port in Gdansk undertook to complete 
two important projects by 2020. The first is the deepening of the 
fairway and reconstruction of the Oliwa Wharf in the Inner Port 
where the main group of cargo handled is grains. The other is the 
construction of the Northern Wharf and modernization of the road 
and railway system in the Outer Port and a new sugar terminal. 
In November 2017 the management of the Seaport of Gdansk and 
the National Sugar Company signed a relevant agreement concerning 
the new terminal to be built near the Vistula Wharf. Its favourable 
location will make it possible to load and unload vessels with 
a large tonnage. 

Excellent results for 2017 convinced the port in Szczecin and Świnoujście 
authorities that their investments were going in the right direction. Thus, 
a number of projects started in both ports, totalling PLN 1.5 billion. 
Among other works, they include: the expansion and modernization 
of the port facilities, modernization of the wharf in Szczecin near 
the Dębicki Canal and the Kashubian Basin (target fairway depth 
being 12.5 m) or the expansion of the ferry terminal in Swinoujscie 
(intermodal transport service). In addition, there are plans to build 
a new LNG redistribution station at the LNG terminal (to be com-
pleted by 2021) and a deep-water wharf in Swinoujscie.
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Port Gdańsk z potencjałem
W minionym roku w Porcie Gdańsk prze-

ładowano ponad 40,6 mln ton ładunków, co 
stanowi rekord w historii polskiej gospodarki 
morskiej. Zarząd spółki zapowiada jednak, 
że na tym osiągnięciu sukcesy Portu się nie 
skończą. 

Gdański Port stał się w ostatnim czasie 
najważniejszym katalizatorem rozwoju 
ekonomicznego nie tylko Pomorza, lecz 
także całej polskiej gospodarki. Powstająca 
wokół terenów portowych infrastruktura 
przeobraża Port Gdańsk w jeden z najbardziej 
nowoczesnych kompleksów tego rodzaju 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowym 
atutem Portu Gdańsk jest jego doskonałe 
położenie – tędy właśnie przebiega nitka 
Transeuropejskiego Korytarza Transportowego 
nr 1, łączącego południowo-wschodnią 
Europę ze Skandynawią. Jego atrakcyjność 
zwielokrotniają również parametry eksplo-
atacyjne – położenie przy ujściu Wisły, brak 
zalodzenia i pływów, co daje przewagę nad 
konkurencją. Dodatkowym atutem są bezpo-
średnie połączenia interkontynentalne, dzięki 
którym Port Gdańsk stał się największym 
hubem kontenerowym na Bałtyku.

Przy gdańskich nabrzeżach zlokalizowany 
jest największy i najnowocześniejszy termi-
nal kontenerowy na Bałtyku – DCT Gdańsk. 
Przystosowany jest do obsługi jednostek 
o zanurzeniu do 15 m, czyli największych 
obecnie światowych kontenerowców. Tu 
obsługiwane są statki z Azji, Afryki oraz 
Ameryki Środkowej. DCT posiada własną 
bocznicę kolejową i bezpośredni dostęp 
do dróg krajowych i autostrad. W roku 2017 
przeładowano tu łącznie 1,580 mln TEU. 
strategia oraz perspektywy rozwoju

Żadne przedsiębiorstwo, chcące sprostać 
konkurencji, nie może się obyć bez nowych 
inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku Portu 
Gdańsk. Wśród najważniejszych zamierzeń 
inwestycyjnych znalazły się: rozbudowa na-
brzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego 
w Porcie Wewnętrznym, modernizacja linii 
kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny 
do stacji Pruszcz Gdański czy przebudowa 
układu drogowo-kolejowego w Porcie 
Zewnętrznym. Część tych przedsięwzięć 

Gdansk – a port with potential
In the past year, the Port of Gdansk 

handled more than 40.6 million tonnes 
of cargo, which is a record in the history 
of the Polish maritime economy. But the 
management of the company claims this 
is not the last success of the port.

Recently, the port in Gdansk became the 
most important catalyst for the economic 
development not only of Pomerania but also 
the whole Polish economy. The emerging 
infrastructure surrounding the port grounds 
makes the Port of Gdansk one of the most 
state-of-the-art complexes of its type in 
Central and Eastern Europe. The excellent 
location is an additional advantage of the 
Port of Gdansk – this is where a carriageway 
of the Trans-European Transport Corridor 
No. 1, connecting southeastern Europe 
with Scandinavia, runs. Its attractiveness 
is also multiplied by operating parame-
ters – location at the mouth of the Vistula, 
no ice cover and tides, which results in 
a competitive advantage. Direct intercon-
tinental connections offer an additional 
advantage making the Port of Gdansk the 
largest container hub on the Baltic.

The wharves in Gdansk are the location 
of the largest and most state-of-the-art 
container terminal on the Baltic – DCT 
Gdansk. It is adapted for handling vessels 
with draft up to 15 m, that is, the largest 
container ships in the world. This is where 
ships from Asia, Africa and Middle America 
receive service. DCT has its own railway 
sidetrack and direct access to trunk roads 
and motorways. In 2017, the port handled 
1580 million TEU in total.
strategy and prospects for development

New investments are a must for any 
enterprise will ing to catch up with the 
competition. This is the case of the 
Port of Gdansk . The most important 
investment projects include: expansion 
of wharves and deepening the fairway 
in the Inner Port, modernization of the 
railway line from the station Gdansk 
Northern Port to the station Pruszcz 
Gdanski or reconstruction of the road 
and railway system in the Outer Port. Part 

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
tel. +48 58 737 91 00
fax +48 58 737 94 85

e-mail: info@portgdansk.pl
www.portgdansk.pl  

Zarząd Morskiego
Portu Gdańsk S.A.

zostanie sfinansowana ze środków unijnych 
w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe 
Facility). Wszystkie inwestycje mają zwiększyć 
możliwości przeładunkowe Portu, co pozwoli 
mu znaleźć się w czołówce najważniejszych 
portów Europy.

Zarząd Portu Gdańsk przygotowuje się 
także do dwóch gigantycznych inwestycji, 
które diametralnie zmienią jego oblicze. 
Pierwszą z nich jest budowa Portu Centralnego, 
składającego się m.in. z kilku terminali głę-
bokowodnych oraz bazy infrastrukturalnej. 
Jego powstanie ma dwukrotnie zwiększyć 
przeładunki w Gdańsku. Druga – to Nabrzeże 
Północne przystosowane do przeładunku 
samochodów, wagonów kolejowych i innych 
towarów tocznych.

Oba projekty są odpowiedzią na coraz 
szybszy wzrost międzynarodowej wymia-
ny handlowej, w której rola Portu Gdańsk, 
zwłaszcza w zakresie obsługi rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej, bezsprzecznie rośnie 
– wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes zarządu 
Portu Gdańsk. – Dzięki nim będziemy w stanie 
jeszcze bardziej konkurować z liczącymi się 
portami zachodnimi.

fot. 1.
Wolny Obszar Celny / Duty Free Zone.

fot. 2. 
Baza Paliw Płynnych / Liquid Fuel Terminal.

fot. 3. 
Westerplatte.

fot. 4.
OOCL Hong Kong przy DCT Gdańsk / OOCL Hong Kong 

at the DCT Gdansk.
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of these investments will  be financed 
from EU funds under CEF (Connecting 
Europe Facility).  The purpose of all the 
investments is to increase the Port ’s 
cargo handling capacity, which will put 
it among the leading ports in Europe. 

The Management of the Port of Gdansk 
are also preparing for two giant investments 
that will radically change its image. The first 
is the construction of the Central Port, com-
prising a number of deep-water terminals 
and related infrastructure. It is supposed 
to double the cargo handling capacity of 
Gdansk. The second is the Northern Wharf 
adapted for handling motor vehicles, railway 
cars and other wheeled cargo.

Łukasz Greinke, the president of the 
management board of the Port of Gdansk 
explains that both projects are a response 
to the increasing rate of international trade 
exchange in which the role of the Port of 
Gdansk is undeniably growing, in particu-
lar with regard to the Central and Eastern 
European market service. Thanks to them, 
the port will be even more competitive to 
recognized Western ports.
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Port Gdynia jest nowoczesnym portem 
uniwersalnym, jednym z liderów przeładun-
ków towarów w basenie Morza Bałtyckiego. 
Specjalizuje się w obsłudze ładunków drob-
nicowych, w tym głównie zjednostkowanych, 
przewożonych w kontenerach i w systemie 
ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń 
multimodalnych z zapleczem. Gdynia jest 
także portem obsługującym pasażerskie 
połączenia promowe.

Lokalizacja na południowym wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego sprawia, że gdyński port jest 
ważnym ogniwem korytarza Bałtyk-Adriatyk 
w Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
TEN-T. Stanowi on ważny węzeł transportowy 
w relacjach Środkowej i Wschodniej Europy 
ze Skandynawią. Regularne linie żeglugowe 
łączą port w Gdyni z największymi portami 
Europy, takimi jak Rotterdam, Antwerpia, 
Hamburg czy Bremerhaven.

Port dysponuje nowoczesnym wyposaże-
niem przeładunkowo-składowym, dedykowa-
nym różnym rodzajom ładunków. Przeładowuje 
rocznie ok. 21,2 mln ton ładunków, a w 2017 
roku obsłużył również 750 tys. pasażerów 
(gościł wówczas 41 statków typu cruise). 
Obsługa ładunków skonteneryzowanych 
w Porcie Gdynia (710 698 TEU w roku 2017) 
jest domeną dwóch nowoczesnych  termi-
nali kontenerowych: Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego Sp. z o.o. (właścicielem jest 
International Container Terminal Services, 
Inc. ICTSI) oraz Hutchison Ports Gdynia S.A. 
(Hutchison Port Holdings Limited).

W gdyńskim porcie funkcjonują także 
terminale dedykowane ładunkom masowym: 
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o., Morski 
Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., OT Port 
Gdynia Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa 
Sp. z o.o., KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA 
Sp. z o.o., Terminal ONICO GAS, terminal ce-
mentowy Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., 
terminal materiałów sypkich SPEED Sp. z o.o.

Większa obrotnica, nowy terminal pro-
mowy, centrum logistyczne i pogłębione 
baseny portowe wraz z torem wodnym oraz 
barka do bunkrowania LNG – to największe 
inwestycje, na które do 2020 roku Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. przeznaczy 
ponad 1 mld zł.

The Port of Gdynia is a modern universal 
port and one of the leaders in cargo han-
dling in the Baltic Sea basin. It specializes 
in handling general cargo, including mainly 
unitized cargo shipped in containers and 
by ro-ro transport based on an extensive 
network of intermodal connections with 
the environs. Gdynia is also a port offering 
passenger ferry services.

Its location on the southern coast of 
the Baltic Sea make the port in Gdynia an 
important element of the Baltic-Adriatic 
corridor in the Trans-European Transport 
Network TEN-T. I t is a significant trans-
port hub in the relations of Central and 
Eastern Europe with Scandinavia. Regular 
shipping lines connect the port in Gdynia 
with the largest ports in Europe, such 
as Rotterdam, Antwerp, Hamburg and 
Bremerhaven. 

In addition, the port has modern han-
dling and storage equipment dedicated 
to different types of cargo. On an annual 
basis, it handles about  21.2 million tonnes 
of cargo and in 2017 it served 750 000 pas-
sengers (at that time it received 41 cruise 
ships). Containerized cargo handling in the 
Port of Gdynia (710 698 TEU in 2017) is the 
domain of two state-of-the-art container 
terminals: Bałtycki Terminal Kontenerowy 
Sp. z o.o. (owned by International Container 
Terminal Services, Inc. ICTSI) and Hutchison 
Ports Gdynia S.A. (Hutchison Port Holdings 
Limited).

The port in Gdynia also operates ter-
minals dedicated to bulk cargo: Bałtycki 
Terminal Zbożowy Sp. z o.o., Morski Terminal 
Masowy Gdynia Sp. z o.o., OT Port Gdynia 
Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., 
KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o., 
Terminal ONICO GAS, cement terminal 
Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., and bulk 
material terminals SPEED Sp. z o.o.

A larger turning basin, a new ferry ter-
minal, a logistics centre and deeper port 
basins and waterway and the LNG bunker 
barge – these are major investments to 
which the Management Board of Morski 
Port Gdynia S.A. will allocate more than 
PLN 1 billion by 2020.

81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 
e-mail: marketing@port.gdynia.pl

www.port.gdynia.pl

ZARZĄD MORSKIEGO 
PORTU GDYNIA S.A.

W roku 2017 w Porcie Gdynia przeładowano 
21,2 mln ton, co stanowi rekord w historii 
portu. Doskonałe wyniki przeładunkowe 
równoznaczne są ze świetnymi wynikami 
finansowymi. Zysk netto Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. przekroczył 77 mln zł 
i jest wyższy aż o 28% w porównaniu do 
wyniku uzyskanego w 2016 roku. Rok 2017 
to także większa liczba zawinięć statków, 
w 2017 było ich 3540, a rok wcześniej 3501, 
z czego największy wzrost dotyczył promów 
i kontenerowców. Zwiększeniu uległ również 
średni tonaż masowców zawijających do portu. 
Jednakże wizytówką Portu Gdynia są od wielu 
lat zawinięcia wielkich wycieczkowców. Od 
maja do września 2017 roku przy Nabrzeżu 
Francuskim cumowało 41 jednostek z prawie 
90 tys. pasażerów na pokładach. Wielkim 
wydarzeniem ubiegłorocznego sezonu była 
w czerwcu wizyta jednego z największych 
wycieczkowców świata „Norwegian Getaway”, 
jednostki o długości 325 m (GT 145655), 
która przypłynęła z prawie 4 tys. pasażerów. 

W związku z dynamicznym rozwojem 
rynku usług transportu morskiego, Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął decyzję 
o rozbudowie na dużą skalę Portu Gdynia, 
poprzez wyjście portu w morze, czyli budowę 
Portu Zewnętrznego. Pierwsze prace związane 
z przygotowaniem procesu inwestycyjnego 
już trwają. Spółka poszukuje partnera do 
wspólnej realizacji tak wielkiej inwestycji, 
która wiąże się zarówno ze wspólnym 
ponoszeniem nakładów, jak i czerpaniem 
zysków w przyszłości. Sprzyjająca sytuacja 
rynkowa oraz obecne trendy w rozwoju 
transportu bezwzględnie wskazują zasadność 
tej inwestycji.

– Cieszą nas rekordy przeładunkowe, gdyż 
pokazują, że przyjęta strategia rozwoju Portu 
Gdynia  jest słuszna i podążamy właściwą 
drogą – podkreśla Adam Meller, prezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia  S.A. 
– Przybliża nas to również do realizacji 
sztandarowego projektu inwestycyjnego, 
jaką jest budowa Portu Zewnętrznego. Jest 
to projekt skomplikowany, ale nie boimy się 
wyzwań. Wiemy, że przyniesie realne wpły-
wy do budżetu państwa i samego miasta 
Gdyni. Zadbamy o jego poparcie i będziemy 
prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami – dodaje. 

fot. 1.
Panorama Gdyni – na pierwszym planie plaża Gdynia-

-Śródmieście.
A panoramic view of Gdynia – Gdynia Śródmieście 

beach in the foreground.
fot. 2.

Widok na Nabrzeża: Angielskie i Śląskie.
A view of the wharves: English and Silesian Wharf.

fot. 3.
Widok z Nabrzeża Bułgarskiego na Bałtycki Terminal 

Kontenerowy.
A view of the Baltic Container Terminal from the 

Bulgarian Wharf.
fot. 4.

Suwnice nabrzeżne w Hutchison Ports Gdynia.
Quayside cranes at Hutchison Ports Gdynia.

fot. 5.
Plac składowy w Hutchison Ports Gdynia.

A depot at Hutchison Ports Gdynia.
fot. 6.

Basen VIII Portu Gdynia –  dwa terminale kontenerowe: 
po lewej Nabrzeże Helskie I, po prawej – Nabrzeże 

Bułgarskie / Dock VIII in the Port of Gdynia – two 
container terminals: on the left Hel I Wharf, on the 

right – Bulgarian Wharf.

1

2

3

5

4

6

In 2017, the Port of Gdynia handled more 
than 21.2 million tonnes of cargo, which 
is a record in the port’s history. Excellent 
cargo handling results are equivalent to 
excellent financial results. In 2017, net profit 
earned by the Management Board of Morski 
Port Gdynia S.A. exceeded PLN 77 million 
and was 28% higher than in 2016. In 2017 
also, more ships called at the port – 3540 
compared to 3501 in the previous year. The 
highest increase was noted for ferries and 
container ships. In addition, the average 
tonnage of freighters calling at the port 
increased. However, for many years the Port 
of Gdynia has been a frequent calling place 
for huge cruisers. From May to September 
2017 as many as 41 ships carrying nearly 
90 000 passengers moored at the French 
Wharf. Last June, one of the largest cruisers 
in the world “Norwegian Getaway”, 325 m 
long (GT 145655), called at Gdynia carrying 
almost 4 000 passengers.

In connection with the dynamic deve-
lopment of the maritime transport services 
market, the Management Board of Morski 
Port Gdynia S.A. decided to expand the 
Port of Gdynia on a large scale, that is, 
build the Outer Port. Initial preparations 
for the investment process are pending. 
The company is looking for a partner to 
support it in the performance of such 
a huge investment connected both with 
shared expenditure and future benefits. 
Favourable market conditions and current 
trends in the development of transport ab-
solutely justify the need for implementing 
this project.

– We are happy with our cargo handling 
records because they show that the develop-
ment strategy adopted for the Port of Gdynia 
is reasonable and we are going the right way 
– emphasizes Adam Meller, the President 
of the Management Board of Morski Port 
Gdynia S.A.

– It also brings us closer to the performance 
of our flagship investment project, that is, 
the construction of the Outer Port. This is 
a complicated project but we are not afraid of 
challenges. We know it will inject real money 
into the state budget and that of the city of 
Gdynia. We will do our best to support it and 
negotiate with potential investors – he adds.
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zespół portów Szczecin-Świnoujście to 
uniwersalny i jeden z największych kom-
pleksów portowych na Bałtyku, położony 
u ujścia odry:
łączna długość nabrzeży: 
– 2018 – 14,0 km
– 2020 – 15,4 km
Maksymalna głębokość:
• Świnoujście
– 2018 – 14,2 m
– 2020 – 14,5 m
• Szczecin
– 2018 – 10,5 m
– 2020 – 12,5 m
Potencjał przeładunkowy:
– 2018 – 29,7 mln ton
– 2027 – 42,9 mln ton

Jesteśmy ważnym ogniwem zintegro-
wanego systemu transportowego:
• element sieci bazowej ten-t
• element korytarza ten-t Bałtyk-adriatyk
• połączenie z korytarzem CetC (Central 

European Transport Corridor) i z korytarzem 
Scandinavian-Mediterranean Corridor

• połączenie z rozwiniętą siecią transpor-
tową zaplecza.
dzięki znakomitej lokalizacji porty 

w Szczecinie i Świnoujściu, jako jedyne 
w kraju, posiadają dostęp do wszystkich 
proekologicznych gałęzi transportu – mor-
skiego, śródlądowego e-30 oraz kolejowego 
Ce-59, e-59. z kolei, poprzez autostrady a11 
i a20 porty skomunikowane są z europejskim 
systemem autostrad, a poprzez drogę krajową 
nr 3 (e-65) z południem Polski, Czechami 
i Słowacją, i dalej na południe europy. 

W Świnoujściu, w południowej części portu, 
znajduje się terminal promowy – lider połą-
czeń promowych ze Skandynawią. W porcie 
w Świnoujściu zlokalizowany jest również 
terminal dedykowany obsłudze głównie su-
chych ładunków masowych, takich jak zboża, 
węgiel czy ruda. z kolei północna część tego 
portu to port zewnętrzny z infrastrukturą 
do obsługi statków z paliwem lnG. Port 
w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki 
drobnicowe – w tym kontenery, wyroby 
hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak 
i ładunki masowe – suche i płynne. oba porty 
oferują także usługi przeładunkowo-składowe 

the port complex Szczecin-Swinoujscie 
is a universal and one of the largest Baltic 
port complexes. it is situated at the mouth 
of the oder:
total length of wharves:
– 2018 – 14.0 km
– 2020 – 15.4 km
2. Maximum depth:
• Swinoujscie
– 2018 – 14.2 m
– 2020 – 14.5 m
• Szczecin
– 2018 – 10.5 m
– 2020 – 12.5 m
Cargo handling potential:
– 2018 – 29.7 million tonnes
– 2027 – 42.9 million tonnes

We are a very important element of an 
integrated transport system:
• element of ten-t core network
• element of ten-t Baltic-adriatic corridor
• connection with the CetC corridor (Central 

european transport Corridor) and the 
Scandinavian-Mediterranean Corridor

• connection with a developed neighbo-
urhood transport network.
their excellent location makes the 

ports in Szczecin and Swinoujscie the 
only ports in Poland with access to all 
environment-friendly branches of trans-
port – maritime, inland via the e-30 road 
and railway via the Ce-59 and e-59 road. 
in turn, the a11 and a20 motorways link 
them to the european system of motorways 
and national road no. 3 (e-65) provides 
a connection with the south of Poland, 
the Czech republic and Slovakia, towards 
the south of europe.

in Swinoujscie, the southern port com-
prises a ferry terminal – a leader in fer-
ry services to Scandinavia. the port in 
Swinoujscie also accommodates a terminal 
dedicated mostly to the handling of dry 
bulk cargo such as grains, coal and ore. 
in turn, the northern port is an outer port 
with facilities for an lnG carrier service. 
the port in Szczecin handles both general 
cargo – including containers, metallurgical 
products and oversized cargo – and bulk 
cargo – dry and liquid. in addition, both 

70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7
tel. +48 91 430 82 20 

e-mail: info@port.szczecin.pl 
www.port.szczecin.pl 

Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście SA

dla towarów rolno-spożywczych. łączne 
roczne obroty w obu portach to ponad 
25 mln ton.

Porty zarządzane są przez zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście – Spółkę 
akcyjną Skarbu Państwa. zarząd Portu, pro-
wadząc szeroki zakres inwestycji, odważnie 
sięga po fundusze unijne, co daje mu pozy-
cję lidera pod tym względem na Pomorzu 
zachodnim. zadania realizowane na terenie 
zespołu portów Szczecin-Świnoujście na prze-
strzeni lat 2007-2020 osiągną wartość blisko 
500 mln euro.

zarząd Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście Sa zachęca inwestorów do 
finansowania, budowy i eksploatacji wła-
snych terminali, a także tworzenia przemysłu 
przyportowego. dla zainteresowanych 
zapewniona jest infrastruktura dostępu za-
równo od strony wody, jak i lądu, a ponadto 
infrastruktura techniczna. Porty posiadają 
140 ha wolnej przestrzeni do zagospodaro-
wania przez przyszłych inwestorów. Mogą 
oni liczyć na ścisłą współpracę z zMPSiŚ Sa 
na wszystkich etapach przygotowania 
i realizacji inwestycji. tereny przeznaczone są 
do długoletniej dzierżawy na preferencyjnych 
warunkach. naszą misją jest: tworzenie do-
godnych warunków rozwoju portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej 
uniwersalnego kompleksu portowego na 
południowym Bałtyku.

fot. 1.
 Port Świnoujście, transport gabarytów.

Port in Swinoujscie, transport of oversized cargo.
fot. 2.

Port Szczecin, terminal kontenerowy, Nabrzeże Fińskie. 
Port in Szczecin, container terminal, Finnish Wharf.

fot. 3.
Port Świnoujście, tankowanie statku.

Port in Swinoujscie, ship refuelling.
fot. 4.

Port Świnoujście, terminal LNG.
Port in Swinoujscie, LNG terminal.
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ports offer handling and storage services 
for agricultural and food products. the to-
tal annual turnover in both ports exceeds 
25 million tonnes.

the ports are administered by the 
Management of the Szczecin and Swinoujscie 
Seaports authority Sa – owned by the 
State treasury. the Management of the 
Port, pursuing an active investment po-
licy, bravely reaches for eU grants, which 
makes it a leader in that respect in West 
Pomerania. the tasks completed in the 
Szczecin-Swinoujscie port complex in 
2007-2020 will be worth nearly eUr 500 
million.

the Szczecin and Swinoujscie Seaports 
authority Sa encourages investors to finan-
ce, build and operate their own terminals 
and to create port supporting industry. 
the parties concerned are provided with 
infrastructure allowing access both from the 
water and land and with technical facilities. 
the ports have 140 ha of free space to be 
developed by future investors. they can rely 
on close cooperation with zMPSiŚ Sa at all 
stages of project preparation and perfor-
mance. the land is allocated for long-term 
lease on preferential terms. our mission 
is: creating convenient conditions for the 
development of the seaports in Szczecin 
and Swinoujscie as the most universal port 
complex in the southern Baltic.
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Mrzeżyno

U ujścia rzeki Regi, na zachód od Kołobrzegu, 

znajduje się kameralny port morski Mrzeżyno. Stanowi 

on nowoczesną bazę rybołówstwa morskiego, 

a jednocześnie jest w pełni wyposażoną, piękną, 

spokojną przystanią dla jachtów rekreacyjnych 

i sportowych. Jego historia sięga XII wieku, kiedy to 

funkcjonował jako port Regoujście i usytuowany był 

nieco na wschód od dzisiejszego portu.

W 2015 roku zakończyła się kompleksowa moderni-

zacja portu, która obejmowała ponad 1300 m nabrzeży 

portowych. Stworzono zaplecze przystosowane do 

potrzeb rybaków, a w jego skład wchodzą nie tylko 

nabrzeża, ale również boksy rybackie i budynek 

pierwszej sprzedaży ryb. Dodatkowo wybudowano 

zaplecze warsztatowe dla jednostek pływających 

z  żurawiem słupowym obrotowym o udźwigu 

40 t. Korzystają z niego zarówno kutry rybackie, jak 

i jachty cumujące w porcie.

Port w Mrzeżynie to centrum życia turystycznego. 

Możemy tu odbyć rejs statkiem lub jachtem, zjeść 

świeżo złowioną rybę w smażalniach lub spędzić noc 

w pokojach z widokiem na port i piękną, czystą plażę. 

W czerwcu 2016 roku Rada Miejska w Trzebiatowie 

nadała nazwę portowi morskiemu w Mrzeżynie – 

Rega Port.

A cosy seaport in Mrzeżyno is situated at the 

mouth of the Rega river, west of Kołobrzeg. It is 

both a modern marine fishery base and a com-

pletely outfitted, beautiful and calm haven for 

recreational and sporting yachts. Its origins date 

back to the 12th century when it was known as 

Regoujście port and was situated slightly further 

to the east from the present-day port.

In 2015, a comprehensive modernization of 

the port in Mrzeżyno was completed. It covered 

more than 1300 m long port wharves. A facilities 

base adapted to the needs of fishermen was set 

up, including wharves but also fishermen cubicles 

and the first-sale building. In addition, a watercraft 

workshop with a pillar-mounted slewing crane 

capable of lifting 40 tonnes was built. It is now 

used by both fishing boats and yachts mooring 

in the port.

The port in Mrzeżyno is a centre of tourist life. 

It offers boat and yacht trips, fresh fish served 

at fish and chips shops and accommodation in 

rooms with a view on the port and a beautiful 

clean beach. In June 2016, the City Council in 

Trzebiatów named the seaport in Mrzeżyno as 

Rega Port.

72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6
tel. +48 91 386 62 29, fax +48 91 387 26 19
e-mail: regaport.eu@gmail.com
e-mail: port@trzebiatow.pl
www.regaport.eu
www.port.mrzezyno.pl

Zarząd Portu Morskiego 
Mrzeżyno

REGA PORT  

2

3

fot. 1.
Zaplecze warsztatowe z żurawiem 40 t.

Workshop with a 40 t crane.
fot. 2.

Widok z Nabrzeża Pasażerskiego.
A view from the Passenger Wharf.

fot. 3.
Kutry rybackie / Fishing boats.

fot. 4.
Widok z Nabrzeża Południowego na zaplecze rybackie.

A view of the fishery base from the Southern Wharf.
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PROJMORS Biuro Projektów
Budownictwa Morskiego

W 1948 roku w Warszawie powołano pań-
stwowe Biuro Projektowo-Technologiczne 
Budownictwa Morskiego i Wodnego Urzędu 
Gospodarki Morskiej, które rok później 
przeniesiono do Gdańska. W tym samym 
czasie utworzony został oddział w Szczecinie. 
Naczelnym zadaniem nowej instytucji było 
przygotowywanie opracowań hydrotech-
nicznych obiektów. 

Odbudowa i rozwój portów morskich 
oraz przemysłu stoczniowego w kolej-
nych dekadach spowodował poszerzenie 
działalności biura i wzrost zatrudnienia 
w nowych działach (łącznie ok. 400 osób). 
Później z jego poszczególnych jednostek 
utworzono wiele specjalistycznych instytucji 
np.: Morski Instytut Techniczny (obecnie 
Instytut Morski), Biuro Konstrukcyjne Taboru 
Morskiego „PROREM”, Hydroprojekt czy 
Centralny Branżowy Ośrodek Normalizacyjny.

Od 1950 r. biuro rozwijało także działalność 
eksportową. Pierwszą taką realizacją było 
opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbu-
dowy portu w Durres w Albanii. Współpraca 
projektowa oraz naukowa obejmowała głów-
nie kraje należące do RWPG (np.: Wietnam, 
Czechosłowacja, Kuba), jednak realizowano 
także zlecenia w Libii, Senegalu czy Nigerii.

Działalność projektowa biura, na prze-
strzeni 70 lat jego istnienia, była imponująca 
i zaowocowała powstaniem licznych obiek-
tów dla branży morskiej: baz przeładun-
kowych dla różnych surowców w portach 
w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, bazy pro-
mowej w Świnoujściu, a także nabrzeży czy 
przystani w wielu portach i stoczniach. Biuro 
opracowało także dokumentację modernizacji 
i rozbudowy mniejszych portów morskich 
oraz portów śródlądowych w Gliwicach, 
Koźlu, Wrocławiu, Sandomierzu, Warszawie, 
Płocku i Bydgoszczy. Wobec rozwijającej się 
gospodarki morskiej według projektów biura 
zmodernizowano wiele wejść do portów, 
w tym np. do portu w Łebie.

Do najważniejszych, zrealizowanych in-
westycji należą: budowa Portu Północnego 
w Gdańsku, stoczni remontowej w Świnoujściu 
i „Gryfii” w Szczecinie, a także stoczni re-
montowej wraz z dokiem obrotowym 
w Lagos w Nigerii. Sztandarowym projektem 

jest dokumentacja portu przeładunkowe-
go skroplonego gazu LNG w Świnoujściu. 
W ostatnich latach biuro opracowało ponadto 
specjalistyczną i niejawną dokumentację dla 
obsługi okrętów NATO w Porcie Wojennym 
w Gdyni i Świnoujściu.

Równolegle z projektami dla portów, 
PROJMORS wykonał także liczne opraco-
wania dla Gdańskiej Stoczni Remontowej, 
Stoczni „Gryfia”, Morskiej Stoczni Remontowej 
w Świnoujściu, a także dla Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Również wiele stoczni 
rzecznych we Wrocławiu, Szczecinie, Płocku 
i Tczewie wybudowano lub zmodernizowano 
w oparciu o dokumentację biura.

PROJMORS Design Office for Maritime 
Structures Engineering

In 1948, in Warsaw the state-owned 
Design Office for Maritime Structures and 
Hydraulic Engineering attached to the Office 
of Maritime Economy was established. One 
year later it was transferred to Gdansk. At the 
same time, a division was set up in Szczecin. 
The primary task of the new institution was 
the preparation of hydrotechnical studies of 
the structures. 

Due to the reconstruction and deve-
lopment of seaports and the shipbuilding 
industry in the following decades the range 
of the office’s activities was expanded and 
more people were employed by the new 
divisions (about 400 people in total). Later, its 
respective units gave rise to many specialist 
institutions, such as: the Maritime Technical 
Institute (now the Maritime Institute), Marine 
Vessels Design Office “PROREM”, Hydroprojekt 
and the Central Industry Standards Body.

From 1950 the office also developed its 
export activities. Its first export project was 
the preparation of documentation regarding 
the expansion of the port in Durres, Albania. 
The project and scientific cooperation mainly 
covered Comecon countries (e.g. Vietnam, 
Czechoslovakia, Cuba), but some projects 
were also completed in Libya, Senegal and 
Nigeria.

The design activities of the Office over 
the 70 years of its existence were impressive 
and resulted in the construction of nume-
rous structures for the maritime industry: 
transshipment bases for different types of 
cargo in the ports of Gdansk, Gdynia and 
Szczecin, a ferry base in Swinoujscie, as 
well as wharves or harbours in many ports 
and shipyards. The Office also prepared the 
documentation for the modernization and 
development of smaller seaports and inland 
ports in Gliwice, Koźle, Wrocław, Sandomierz, 
Warsaw, Płock and Bydgoszcz. With a view 
to the developing maritime economy, en-
trances of many ports, including the port in 
Łeba, were modernized according to designs 
prepared by the Office.

The most important projects completed 
include: construction of the Northern Port in 
Gdansk, a ship repair yard in Swinoujscie and 
“Gryfia” in Szczecin, as well as a ship repair 

yard with a turning dock in Lagos, Nigeria. 
A flagship project is the documentation of 
the LNG terminal in Swinoujscie. Recently, 
the Office prepared specialist classified do-
cumentation regarding NATO ships service 
in the Naval Port in Gdynia and Swinoujscie.

In parallel to port designs, PROJMORS 
also prepared numerous studies for the 
Ship repair Yard in Gdansk, “Gryfia” Shipyard, 
Maritime Ship repair Yard in Swinoujscie, and 
for the Naval Shipyard in Gdynia. In addition, 
numerous river shipyards, including those 
in Wrocław, Szczecin, Płock and Tczew, were 
built or modernized based on the documen-
tation developed by the Office.

W 1991 roku, na fali przemian ustro-
jowych, nastąpiło przekształcenie biura 
z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę 
z o.o., zachowując dotychczasową nazwę. 
W roku 2015 podjęto decyzję o sprzedaży 
udziałów i włączeniu PROJMORS-u do Grupy 
ASE (Automatic Systems Engineering).

Obecnie PROJMORS wraz z Przedsiębiorstwem 
Mosty Gdańsk opracowuje dokumentację 
dotyczącą budowy drogi wodnej łączącej 
Elbląg z Zatoką Gdańską. Trwają także prace 
koncepcyjne dla budowy portu centralnego 
w Gdańsku, który byłby jedną z największych 
inwestycji w historii polskiej gospodarki 
morskiej.

In 1991, due to political transforma-
tions the Office was transformed from 
a state-owned company into a limited lia-
bility company without changing its name. 
In 2015 a decision was made to sell the 
shares and include PROJMORS in the ASE 
Group (Automatic Systems Engineering).

At present, PROJMORS in collaboration with 
Przedsiębiorstwo Mosty Gdansk is preparing 
documentation for the construction of a wa-
terway connecting Elbląg with Gdansk Bay. 
In addition, conceptual works are pending with 
reference to the construction of the central port 
in Gdansk to be one of the largest investments 
in the history of the Polish maritime economy.

Stanowisko przeładunkowe przy Pirsie Węglowym 
w Porcie Północnym w Gdańsku –  fot. A. Kroczek 

(arch. Przedsiębiorstwa Paliw Płynnych NAFTOPORT 
w Gdańsku).

Cargo handling station at the Coal Pier in the Northern 
Port in Gdansk – photo A. Kroczek (arch. Liquid Fuels 

Company NAFTOPORT in Gdansk).
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ProJMorS jako wiodące biuro projektowe i konsultingowe świadczy usługi dla klientów krajowych i zagranicznych, oferując:
• studia i programy inwestycyjne, orzeczenia i ekspertyzy
• dokumentację projektowo-kosztorysową oraz szczegółową dokumentację technologiczną i wielobranżową
• nadzory autorskie, inwestorskie i odbiory robót.

nasze doświadczenie obejmujące 70 lat działalności inżynierskiej, zmaterializowane w tysiącach projektów, ogniskuje się w następujących 
wyspecjalizowanych dziedzinach:
• Morskie porty, terminale, terminale intermodalne i obiekty śródlądowe
• Stocznie morskie i rzeczne
• obiekty kubaturowe: hale, hangary, magazyny, warsztaty
• obiekty użyteczności publicznej: aparthotele, muzea
• Usługi generalnego realizatora inwestycji: inwestor zastępczy (inżynier wg FidiC), nadzory inwestorskie, rozliczenia inwestycji.

ProJMorS posiada Świadectwo Bezpieczeństwa teleinformatycznego  i stopnia „nato SeCret” i „taJne”.

ProJMorS, as a leading design and consulting office, provides services to domestic and foreign customers. it offers:
• investment studies and programmes, decisions and expert opinions
• design and cost estimate documentation and detailed process and multi-line documentation
• design supervision, owner representation services and acceptance inspections of works .

our experience extending over 70 years of engineering activities materialized in thousands of projects focuses on the following specialized 
areas:
• Seaports, sea terminals, intermodal terminals and inland facilities
• Maritime and river shipyards
• Buildings: halls, hangars, warehouses, workshops
• Public utility buildings: aparthotels, museums
• Main contractor’s services: project management (the engineer under FidiC), owner representation services, settlements of projects.

ProJMorS holds the 1st degree ”nato SeCret” and ”SeCret” Computer Security Certificate.

80-288 Gdańsk, ul. kruczkowskiego 2
tel. +48 58 520 33 03, fax +48 58 520 33 04
www.projmors.pl , e-mail: projmors@projmors.pl 

PROJMORS Biuro Projektów
Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

70 lat
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Żegluga morska i przybrzeżna     
Marine and costal navigation 

Pionierzy polskiej gospodarki morskiej mieli trudne zadania. Tradycje morskie nie były 
w Rzeczypospolitej zbyt silne, zgodnie z powiedzeniem „nie wie Polak co morze, gdy pilnie 
orze”. Pewne zmiany w myśleniu o morzu nastąpiły w XIX w., gdy coraz więcej Polaków 
obejmowało kierownicze stanowiska w gospodarkach państw zaborczych, głównie w Rosji. 
Wydało to owoce po odzyskaniu niepodległości, gdy dalekowzroczność i upór twórców II RP 
doprowadziły do przydzielenia Polsce dostępu do morza o łącznej (wraz z Półwyspem Helskim) 
długości 140 km. 

The pioneers of Polish maritime economy faced difficult tasks. The maritime tradition was 
not very strong in the Republic of Poland because the country was more inclined towards 
agriculture. The views on the sea changed in the 19th century when more and more Poles 
assumed managerial positions in the economies of the invading countries, and mainly in 
Russia. After regaining independence, the far-sightedness and persistence of the creators of 
the Second Polish Republic resulted in granting Poland access to the sea with the coastline 
(including Hel Peninsula) totalling 140 km. 

 Polski pas wybrzeża, pozbawiony portów, 
przemysłu, większych ośrodków miejskich, 
a przy tym słabo skomunikowany z resztą 
kraju, nie miał wielkiej wartości gospodar-
czej. Ośrodkiem żeglugi była wieś Rewa, 
której mieszkańcy eksploatowali 11 małych 
żaglowców towarowych. Poza polską granicą 
znalazł się Gdańsk, przez co wiślany szlak 
żeglugowy pozostawał pod obcą kontrolą. 
Co prawda, Polsce przyznano liczne prawa 
do korzystania z gdańskiego portu, ale nie-
ustannie piętrzone trudności utrudniały ich 
egzekwowanie. Determinacja w dążeniu do 
usamodzielnienia się skłoniła polskie władze 
do szukania innego „okna na morze”, co 
doprowadziło do powstania portu w Gdyni. 
Natomiast idea posiadania floty handlowej 
nie od razu okazała się oczywista. Mimo licz-
nych artykułów prasowych, akcji społecznych 
i prób wpływania na władze centralne, kolejne 
rządy uznały, że państwo powinno ograniczyć 
się jedynie do stworzenia ram ustawowych, 
a rozwijanie żeglugi pozostawić przedsię-
biorczości prywatnej.

The Polish coastal belt, deprived of ports, 
industry, major cities and in addition with poorly 
communications with the rest of the country 
was not of a big economic value. The naviga-
tion centre was Rewa – a village the resident 
of which operated 11 small cargo sailing ships. 
Gdansk was outside the borderline of Poland; 
hence the shipping route on the Vistula was 
under foreign control. As a matter of fact, Poland 
was granted numerous rights to use the port 
in Gdansk but their exercise was obstructed 
by constantly rising difficulties. Persistence 
in aiming at independence made the Polish 
authorities look for another ‘window to the sea’, 
which resulted in the establishment of the port 
in Gdynia. On the other hand, the idea of having 
a merchant navy was not immediately obvious. 
Despite numerous articles in the press, social 
campaigns and attempts at influencing the 
central authorities, subsequent governments 
decided that the state should only create 
the statutory framework and development 
of navigation should be the responsibility of 
private entrepreneurs.

fot. 1.
Wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, 1928 r.

Visit of Marshal Józef Piłsudski in Gdynia, 1928.
fot. 2.

Zarząd żeglugi w Gdyni, 1930 r.
Shipping management in Gdynia, 1930.

fot. 3.
Szkolny statek „Lwów” w Gdyni, 1924 r.

Training ship STS Lwów in Gdynia, 1924.
fot. 4.

Przystań Żeglugi Polskiej w Jastarni, 1930 r.
Polish Shipping Company’s harbour in Gdynia, 1930.
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Trudne początki
 Pierwsze próby wprowadzenia polskiej 

bandery na oceany nastąpiły poza granicami 
Polski. Uczynili to – wraz z odzyskaniem przez 
nasz kraj niepodległości – Polacy, właściciele 
statków eksploatowanych wówczas na Morzu 
Czarnym. Jeden z nich, „Polonia”, w listopadzie 
1918 r. podniósł polską banderę, stając się 
tym samym pierwszym statkiem niepodle-
głej Rzeczypospolitej. Na krótko, bowiem już 
w grudniu 1920 r. zagarnęli go bolszewicy. 

 W kwietniu 1919 r. zarejestrowano w Nowym 
Jorku Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Żeglugi 
Morskiej. Powodzenia inicjatywy upatrywano 
w sentymencie Polaków mieszkających w USA 
do ojczyzny oraz w możliwości przejęcia obsługi 
dużych transportów żywności i sprzętu, w ramach 
rządowej pomocy amerykańskiej dla Polski. 
Kupiono siedem statków, które kilkakrotnie, pod 
amerykańską banderą, zawijały do Gdańska. 
Jednak powojenny kryzys żeglugowy, błędy 
w ocenie rynku, zaniedbania organizacyjne 
i brak zainteresowania tym przedsięwzięciem 
ze strony polskiego rządu doprowadziły 
w 1922 r. do upadku towarzystwa. 

 Drugą amerykańską inicjatywą było po-
wołanie w 1919 r. w Wilmington Towarzystwa 
Polskiej Żeglugi Morskiej, również opartego 
na kapitale amerykańskiej Polonii. Wydaje 
się, że było to przedsięwzięcie spekulacyjne, 
obliczone jedynie na zebranie pieniędzy, 
bowiem kupiono dwa bardzo leciwe statki, 
nierokujące dochodowej eksploatacji. Mimo 
agresywnej reklamy, towarzystwo upadło 
pod koniec 1921 r. 

 W kraju również myślano o rozwoju 
żeglugi. Jeszcze w grudniu 1917 r. założono 

fot. 1.
Dyrektor Żeglugi Polskiej S.A. Julian Rummel 

(po prawej).
Director of Polish Shipping Company, Julian Rummel 

(on the right). 
fot. 2.

„Dar Pomorza”, 1930 r.
SV Dar Pomorza, 1930.

fot. 3.
Statki żeglugi przybrzeżnej „Gdańsk” i „Żubr”, 1933 r.

Coastal service ships Gdańsk and Żubr, 1933.
fot. 4.

Port w Gdyni.
Port in Gdynia.

w Krakowie spółkę Żegluga Polska, która miała zajmować się frachtem 
na górnej Wiśle. Wspomnieć o niej warto, gdyż współpracowała 
z zasłużonym dla gospodarki morskiej i rzecznej stowarzyszeniem 
Bandera Polska. Przegląd polskich inicjatyw morskich trzeba zacząć 
od spółki transportowo-spedycyjnej Transport Polski, powołanej 
w sierpniu 1919 r. w Warszawie, przy udziale Banku Małopolskiego 
i włosko-austriackiego przedsiębiorstwa żeglugowego Lloyd Triestino, 
która następnego roku zmieniła nazwę na Polski Lloyd. Mimo pla-
nów zakupu statku, spółka pozostała przy czarterowaniu tonażu 
i działalności spedycyjnej. 

Bank Małopolski był również udziałowcem Sarmacji – spółki 
żeglugowej, założonej w Krakowie w listopadzie 1919 r., która z po-
czątkiem 1920 r. kupiła w Danii nowy, niewielki motorowiec „Kraków”. 
Pływał on z Gdańska do portów zachodnioeuropejskich. Rok później 
udziałowcem Sarmacji stała się norweska firma Det Bergenske DS, 
która jako udział wniosła statek „Wisła”. W 1922 r. kupiono dwa leciwe, 
blisko 50-letnie frachtowce „Bug” i „Warta”. W tym samym roku „Kraków” 
zatonął, zmiażdżony przez lody cieśniny Skagerrak. Za pieniądze 
z odszkodowania Sarmacja kupiła parowiec „Wawel”. Duży stopień 
technicznego zużycia flotylli Sarmacji, nie najlepiej układająca się 
współpraca z Norwegami, utrata „Wisły” (w 1926 r. wszedł na mieliznę) 
oraz brak zainteresowania polskiego rządu ostatecznie doprowadziły 
do upadku spółki w 1927 r. Sarmacja zapisała się dobrze w historii 
gospodarki morskiej, a poza tym w owym czasie była jedynym 
przedsiębiorstwem, w którym mogli znaleźć zatrudnienie absolwenci 
tczewskiej Szkoły Morskiej.

 W pierwszych latach niepodległości podobnych inicjatyw było więcej. 
Podzielić je można na trzy kategorie. Do pierwszej należy wpisać przed-
sięwzięcia o kapitale państwowo-prywatnym, które – mimo szumnych 
zapowiedzi i głośnych nazwisk w radach nadzorczych – nie rozpoczęły 
działalności. Taki los stał się udziałem Pierwszego Towarzystwa Polskiej 
Żeglugi Morskiej lub Francusko-Polskiego Towarzystwa Żeglugi Morskiej, 
założonych w 1919 r., Państwowej Linii Okrętowej (1922 r.), Polskiej 
Żeglugi Morskiej (1925 r.) czy Towarzystwa Handlowej Floty Narodowej 
(1926 r.). Druga kategoria to przedsiębiorstwa powstające jako filie du-
żych firm transportowych (np. wiedeńskiej spółki spedycyjnej Schenker 
lub warszawskiej Elibor). Również one planowały zakup statków, ale 
w końcu poprzestały na spedycji i pośrednictwie. Kategorię trzecią stano-
wiły przedsiębiorstwa powoływane przez prywatnych właścicieli: Polski 
Związek Przemysłowców Naftowych (1921-1923 właściciel niewielkiego 
motorowca „Rewa”), Towarzystwo Akcyjne Gryf braci Leszczyńskich 
(1922-1924 eksploatowało frachtowce „Ajax” i „Monika”), Towarzystwo 
Żeglugowe Lechja (1922-1924 miało „Gdynię”) i Towarzystwo Biały Orzeł 
(właściciel „Józefa Englicha” 1923-1927). Mimo dużego, osobistego 
zaangażowania właścicieli, firmy okazały się zbyt słabe ekonomicznie 
i w połowie lat 20. ubiegłego wieku zaprzestały działalności. 

Większe nadzieje budziło Towarzystwo Żegluga Wisła–Bałtyk za-
łożone w 1926 r., oparte na kapitale kopalń Zagłębia Dąbrowskiego, 
z portem macierzystym w Tczewie. Powstanie Towarzystwa zbiegło 
się z polsko-niemiecką wojną celną (1925 r.). Zablokowała ona 
w praktyce eksport węgla do Niemiec, które w 1924 r. odbierały 60% 
sprzedaży zagranicznej tego surowca.
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Difficult beginnings
 The first attempts at sailing ships with 

a Polish flag overseas were made outside 
Poland. They were made – when Poland 
regained independence – by Polish owners 
of ships sailing in the Black Sea at that time. 
One of them, Polonia, in November 1918 
sailed under a Polish flag, thus becoming the 
first vessel of the independent Republic of 
Poland. However, it was not for a long time 
as in December 1920 it was seized by the 
Bolsheviks. 

 In April 1919 the Polish American Navigation 
Corporation was incorporated in New York. 
The success of the initiative was attributed 
to the sentimental feeling of Poles living in 
the USA for their homeland and the pos-
sibility of taking over the service of large 
transports of food and equipment under 
US government support for Poland. Seven 
vessels were bought that arrived in Gdansk 
several times under a US flag. However, the 
navigation crisis after the war, wrong market 
assessments, organizational negligence and 
lack of interest in the project on the part of 
the Polish government led to the collapse 
of the association in 1922. 

 Another US initiative was the establish-
ment of the Polish Navigation Corporation 
in 1919 in Wilmington. It was also based 
on the capital of Poles living in the USA. 
It seems that it was a speculative project 
meant for fund raising only as two very old 
vessels were bought which certainly could 
not guarantee profitable operation. Despite 
aggressive publicity, the association collapsed 
at the end of 1921. 

 In Poland the development of navigation was also given some 
thought. In December 1917, the Polish Shipping Company was fo-
unded in Kraków. Its responsibility was freight service on the upper 
Vistula. It is worth mentioning since it collaborated with the asso-
ciation Bandera Polska (Polish Flag) which contributed a lot to the 
maritime and river economy. A review of Polish maritime initiatives 
should start with the transport and forwarding company Transport 
Polski (Polish Transport), established in August 1919 in Warsaw, with 
the participation of Bank Małopolski and an Italian and Austrian 
shipping corporation Lloyd Triestino which in the following year was 
renamed Polski Lloyd (Polish Lloyd). Despite its plans to buy a ship, 
the company dealt only with tonnage chartering and forwarding. 

Bank Małopolski was also a shareholder of Sarmacja – a shipping 
company founded in Kraków in November 1919, which at the be-
ginning of 1920 purchased a small new motor ship SS Kraków in 
Denmark. It sailed from Gdansk to the ports of Western Europe. After 
one year, a Norwegian company Det Bergenske DS, a new sharehol-
der of Sarmacja, contributed the bulk carrier SS Wisła. In 1922, two 
almost 50-year-old freighters, SS Bug and SS Warta, were bought. 
In the same year, SS Kraków sank, crushed by the ice masses in the 
Skagerrak strait. Sarmacja used the compensation to buy a steamship 
SS Wawel. In the mid-1920s, the high degree of technical wear and 
tear of the fleet of Sarmacja, poor cooperation with Norwegians, the 
loss of the bulk carrier SS Wisła (it ran aground in 1926) and the lack 
of interest on the part of the Polish government finally led to the 
bankruptcy of the company in 1927. It had a positive share in the 
history of maritime economy. In addition, at that time it was the only 
company that employed graduates of the Maritime School in Tczew.

 During the first years of independence a few similar initiatives 
existed. These can be split into three categories. The first one is 
undertakings with state and private capital which – despite noisy 
announcements and important names of members of their supervi-
sory boards – did not commence their activities. This was the fate 
of the First Polish Shipping Association and French-Polish Shipping 
Society founded in 1919, the State Shipping Line (1922), Polish 
Steamship Company (1925) and National Merchant Navy Association 
(1926). The second category comprises affiliates of large transport 
companies (e.g. Schenker – a shipping company from Vienna or 
Elibor from Warsaw). They also planned to buy vessels but finally 
remained shipping agencies. The third category was companies run 
by private owners: Polish Oil Industry Association (1921-1923, owner 
of a small motor ship SS Rewa), the Leszczynski Brothers Joint Stock 
Company Gryf (in 1922-1924 operating freighters SS Ajax and SS 
Monika), Lechja Shipping Society (1922-1924, owner of SS Gdynia) 
and the White Eagle Association (owner of SS Józef Englich in 1923-
1927). Despite considerable personal involvement of the owners, the 
companies were too weak in economic terms and they discontinued 
their operations after 1925. 

The Vistula-Baltic Shipping Society founded in 1926 based on the 
capital of the mines from the Dąbrowa Basin with its home port in 
Tczew raised higher hopes. The establishment of the Society coin-
cided with the Polish-German customs war (1925).
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Polska raptownie musiała szukać nowych rynków zbytu. Pojawiły się one 
w Skandynawii w następstwie strajku brytyjskich górników. Początki były 
zachęcające, gdyż w 1926 r. przeładowano w Tczewie 230 tys. ton węgla, 
który holowanymi lichtugami przewożono do Szwecji. Lecz kłopoty 
z żeglownością na Wiśle, szykany celne w Gdańsku i awarie 
(m.in. zatonięcie holownika „Górnik” i dwóch lichtug) doprowadziły 
do likwidacji towarzystwa w 1928 r. 

 Jego miejsce zajęła spółka akcyjna Polskarob, czyli Polsko-
Skandynawskie Towarzystwo Transportowe w Gdyni (PSTT ), po-
wołane jeszcze w listopadzie 1927 r. przez śląski koncern węglowy 
„Robur” w celu obsługi eksportu węgla, pochodzącego z kopalń 
tego koncernu. Utworzenie PSTT związane było z ulgami w opła-
tach portowych dla firm, które decydowały się na uruchomienie 
statków do przewozu polskiego węgla. W 1939 r. Polskarob miał 
pięć masowców, pływających głównie do Skandynawii. 

 Wszystkie te inicjatywy zakończyły pierwszy etap tworzenia 
polskiej floty handlowej. Podejmowane wówczas próby, wcze-
śniej czy później, kończyły się fiaskiem (z wyjątkiem Polskarobu), 
wynikającym z braku zaangażowania większego kapitału, małego 
doświadczenia ludzi, próbujących działać w tej branży, nieudol-
ności organizacyjnej oraz bierności państwa. 

Z udziałem Skarbu Państwa 
 W 1926 r. postanowiono powołać z kapitałem rządowym 

Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Polska, ale działające jak 
spółka prywatna. We Francji kupiono statki, które w styczniu 1927 r. 

otrzymały nazwy polskich miast wojewódz-
kich: „Katowice”, „Kraków”, „Poznań”, „Toruń” 
i „Wilno”. W tym samym czasie Żegluga uru-
chomiła linię pasażerską na Zatoce Gdańskiej, 
obsługiwaną przez cztery nowo zbudowane 
parowce pasażerskie. Kolejne zakupy, możliwe 
dzięki państwowemu wsparciu, pozwalały 
na otwieranie następnych linii żeglugowych.

W 1932 r. Żeglugę Polską przekształcono 
w spółkę akcyjną, jednak kapitał prywatny 
nie przejawiał większego zainteresowa-
nia kupnem jej akcji i dlatego do 1939 r. 
jedynym właścicielem pozostawał Skarb 
Państwa. Mimo to (albo dzięki temu) nadal 
powiększano flotę. W przededniu wybuchu 
wojny Żegluga Polska utrzymywała 12 linii 
żeglugowych: dziewięć do portów bałtyc-
kich i Morza Północnego, dwie na Morze 
Śródziemne i jedną do Ameryki Południowej 
(wspólnie z GAL-em), obsługiwanych przez 
12 statków własnych i dziewięć czarterowa-
nych. Oprócz nich Żegluga eksploatowała 
w 1939  r. cztery węglowce w trampingu 
europejskim, cztery statki pasażerskie 
w żegludze przybrzeżnej oraz sześć ho-
lowników morskich. 

fot. 1.
Statek żeglugi przybrzeżnej „Jadwiga”, lata 30. XX w.

Coastal service ship Jadwiga, 1930s.
fot. 2.

Statek żeglugi przybrzeżnej „Wanda”, 1933 r.
Coastal service ship Wanda, 1933.

fot. 3.
Wycieczka statkiem Gdynia-Hel, 1934 r.

A cruise by the ship Gdynia-Hel, 1934.
fot. 4.

„Zawisza Czarny” w Jastarni, 1934 r. 
SY Zawisza Czarny in Jastarnia, 1934.

fot. 5.
Wodowanie drobnicowca „Lublin” w Danii, 1932 r.

Launching of the general cargo ship Lublin in 
Denmark, 1932.

fot. 6.
Wodowanie „Batorego” we Włoszech, 1935 r.

Launching of MS Batory in Italy, 1935.
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In practice, it blocked the export of coal to Germany which in 
1924 accounted for 60% of all coal exports. Suddenly, Poland had 
to look for new selling markets. They appeared in Scandinavia as 
a result of the strike of British miners. The origins were encouraging 
as in 1926 in Tczew 230 000 tonnes of coal were transhipped and 
transported to Sweden on towed lighter barges. But problems with 
navigability on the Vistula, customs sanctions in Gdansk and failures 
(including the sinking of the tug Górnik and two lighters) led to the 
liquidation of the Society in 1928. 

 It was replaced by a joint stock company Polskarob, that is, the 
Polish-Scandinavian Transport Society in Gdynia, established in 
November 1927 by the Silesian coal concern “Robur” for the purposes 
of exporting coal from the mines owned by the concern. Its establish-
ment was connected with reduced port charges for companies that 
decided to put into operation vessels for transportation of Polish coal. 
In 1939, Polskarob had five bulk carriers sailing mainly to Scandinavia. 

 All those initiatives ended the first stage of creating the Polish fleet 
of merchant vessels. Sooner or later all attempts (except Polskarob) 
failed due to the lack of involvement of larger capital, insufficient 
experience of people trying their hand in that industry, organizational 
ineptness and the passive attitude of the state. 

Participation of the State Treasury 
 In 1926, a decision was made to establish the State-Owned Polish 

Shipping Company (Żegluga Polska) supported by government 
capital but operating as a private company. In France ships were 

purchased and in January 1927 they were 
named after the capitals of Polish voivode-
ships: SS Katowice, SS Kraków, SS Poznań, 
SS Toruń and SS Wilno. At the same time, the 
Company launched the first passenger line 
on the Gdansk Bay operated by four newly 
built passenger steamships. Subsequent 
purchases, possibly thanks to state sup-
port, made it possible to open successive 
shipping lines.

In 1932 the Polish Shipping Company was 
transformed into a joint stock company but 
private investors were not very interested in 
buying its shares and thus, until 1939, the 
State Treasury was its sole owner. Despite 
(or thanks to) this fact, the fleet was conti-
nuously expanded. Before the outbreak of war, 
“the Polish Shipping Company” maintained 
12 shipping lines: nine to Baltic ports and 
the North Sea, two to the Mediterranean 
Sea and one to South America (together 
with GAL), served by 12 of its own and 
9 chartered ships. In addition, in the Company 
four coal carriers operated in the European 
tramp trade system, four passenger ships in 
coastal service and six marine tugs. 
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 Drugim – obok węgla – polskim towarem eksportowym okazały 
się produkty żywnościowe, szczególnie zboże, nabiał i mięso. Aby 
ułatwić ich eksport drogą morską, utworzono w końcu 1928 r. Polsko- 
-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe (Polbrit), w którym 25% akcji miała 
angielska firma Ellerman’s Wilson Line, a pozostałą część – Żegluga 
Polska. Firma dysponowała pięcioma drobnicowcami. Udział strony 
angielskiej w towarzystwie stale malał i w 1939 r. wynosił już tylko 9%.

 Kolejnym przedsiębiorstwem żeglugowym było Polskie Transatlantyckie 
Towarzystwo Okrętowe, powołane w 1930 r. do obsługi ruchu emigra-
cyjnego z Polski do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Powstało ono 
przez wykupienie przez polski rząd, od duńskiej firmy Det Ostasiatiske 
Kompagni, 52% udziałów istniejącej linii wraz z trzema statkami pa-
sażersko-towarowymi: „Kościuszko”, „Polonia” i „Pułaski”. Po nowelizacji 
amerykańskiego prawa emigracyjnego, PTTO przekształciło profil 
działalności na pasażersko-turystyczny, a udział kapitału duńskiego 
zmalał (w 1938 r.) do 9%. W roku 1934 PTTO zmieniło nazwę na 
Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe, dla których rok wcześniej zamó-
wiono we Włoszech dwa motorowe transatlantyki, nazwane później 
„Piłsudski” i „Batory”. Przed wybuchem wojny GAL miał sześć statków 
pasażersko-towarowych, pływających na liniach do obu Ameryk oraz 
dwa drobnicowce, które – z dwoma statkami czarterowanymi – ob-
sługiwały linię do Zatoki Meksykańskiej. 

Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i na światowym rynku 
żeglugowym, w drugiej połowie lat 30., spowodowała wzrost za-
interesowania żeglugą ze strony prywatnego kapitału. W 1938 r. 
trzy spółki zamówiły w Holandii po jednym, niewielkim statku. Pod 
polską banderę trafił tylko jeden – „Bug”, pozostałe zagarnęli Niemcy. 
Najmłodszym naszym armatorem w omawianym okresie była Bałtycka 
Spółka Okrętowa, która powstała na początku 1939 r. i w krótkim czasie 
kupiła trzy leciwe, ale solidne frachtowce: „Narocz”, „Wigry” i „Kromań”. 

W 1939 r. polska flota handlowa liczyła 38 jednostek, a w budowie 
znajdowało się kolejnych osiem (siedem z nich zagarnęli Niemcy). 
Łączny tonaż brutto, znajdujących się w eksploatacji polskich stat-
ków, wynosił około 120 tys. RT. Jak na możliwości – dużo, bo przecież 
zaczynaliśmy od zera. Jak na potrzeby – mało. 

Główny polski towar eksportowy, węgiel, stanowił od roku 1937 
niemal 70% naszego eksportu. Tymczasem udział floty polskiej 
w jego wywozie wynosił w tym czasie zaledwie 7,5%. Nieco lepiej było 

w innych asortymentach i dlatego udział 
polskich przedsiębiorstw żeglugowych 
w przewozach morskich w ogóle kształtował 
się na poziomie 11%. Polskim pionierom 
w żegludze brakowało tradycji i nagromadzonych 
doświadczeń, a także kadr morskich i lądowych. 
Nie sprzyjała też światowa koniunktura oraz 
dominacja silnych armatorów zagranicznych. 
Słaby kapitał prywatny znajdował inne, mniej 
ryzykowne, pola działania. Paradoksalnie, prze-
szkodą w rozwoju żeglugi była budowa portu 
w Gdyni, który stwarzał lepsze warunki do obsługi 
statków, ale jednocześnie zmniejszał kwoty, 
które można było inwestować w rozwój floty. 

 Mimo tych przeszkód udało się w Polsce 
zbudować, dzięki dość poważnym nakładom 
państwowym, nowoczesną flotę na stosunko-
wo dobrym poziomie technicznym. Świadczy 
o tym duży udział statków o napędzie motoro-
wym – ponad 50% BRT, znaczna (na ówczesne 
czasy) średnia wielkość statków – blisko 3,2 tys. 
BRT oraz niezbyt zaawansowany wiek jedno-
stek pływających — średnio poniżej 10 lat. 

fot. 1.
Początek budowy „Piłsudskiego” – 

położenie kilu w stoczni Triest, 1934 r.
MS Piłsudski at the early stage of construction – keel 

laid at the shipyard in Triest, 1934.
fot. 2.

Chrzest statku „Wanda”, 1 lipca 1928 r.
Wanda ship naming ceremony, 1933.

fot. 3, 6.
Statek „Wanda”, 1933 r.

Wanda, 1933.
fot. 4.

Statek „Jadwiga”, Jastarnia 1933 r.
Jadwiga , Jastarnia 1933.

fot. 5.
Wodowanie „Robura IV” w stoczni Göteborg, 1930 r.

Launching of Robur IV  in the shipyard in Göteborg, 1930.
fot. 7.

Statek pasażerski „Piłsudski”, lata 30. XX w.
Passenger ship MS Piłsudski, 1930s.
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 The second Polish export merchandise after coal was foodstuffs, 
and in particular, grains, diary products and meat. In order to facilitate 
their maritime transport at the end of 1928 the Polish-British Shipping 
Partnership (Polbrit) was established. 25% of the shares were held by an 
English company, Ellerman’s Wilson Line, and the rest by Polish Shipping 
Company. The company had five general cargo carriers at its disposal. 
The share of the English party in the partnership was decreasing and 
in 1939 it was only 9%.

 Another shipping company was the Polish Transatlantic Shipping 
Company, established in 1930 for the service of the immigration flow from 
Poland to the United States and Canada. It was formed when the Polish 
government bought 52% of shares of the existing line from the Danish 
company Det Ostasiatiske Kompagni together with three passenger and 
cargo vessels: SS Kościuszko, SS Polonia and SS Pułaski. Upon amendment 
of the US immigration law, the Polish Transatlantic Shipping Company 
changed its profile to passenger and tourist transport, and the share 
of Danish capital was reduced (in 1938) to 9%. In 1934 the company 
was renamed Gdynia–America Shipping Lines (GAL), for which two 
transatlantic motor ships, later called MS Piłsudski and MS Batory, were 
ordered from Italy. Before the war, GAL owned six passenger and cargo 
vessels sailing to both Americas and two general cargo carriers that – 
together with two chartered ships – served the line to the Gulf of Mexico. 

Improved economic conditions in Poland and in the global shipping 
market after 1935 contributed to increased interest of private investors in 
navigation. In 1938, three companies ordered one small ship each in the 
Netherlands. Only one – “Bug” sailed under the Polish flag. The other two 
were taken by Germans. The youngest entity in the discussed period was 
the Baltic Shipping Company founded at the beginning of 1939. Shortly, it 
bought three old but robust freighters: SS Narocz, SS Wigry and SS Kromań. 

In 1939, Polish merchant fleet consisted of 38 vessels, and further 
eight were under construction (seven were seized by Germans). 
The cumulative gross tonnage of Polish ships in operation was about 
120 000 RT. It was a lot taking into account that we started from scratch. 
But it was still insufficient to meet the needs. 

The main Polish export merchandise, that is, coal since 1937 acco-
unted for nearly 70% of our exports. Meanwhile, the share of the Polish 
fleet in coal export accounted for only 7.5% at that time. It was slightly 

better for other product ranges, so the total 
share of Polish shipping companies in ma-
ritime transport was 11%. Polish pioneers in 
navigation lacked tradition and accumulated 
experience as well as marine and land human 
resources. Also, global economic conditions and 
the dominance of strong foreign ship owners 
were not advantageous factors. Weak private 
investors found another, less risky area of activity. 
Paradoxically, an obstacle to the development 
of navigation was the construction of the port 
in Gdynia, which provided better conditions for 
shipping service but simultaneously reduced 
the amounts that could be invested in fleet 
development. 

 Despite those obstacles, using considerable 
state outlays, a modern fleet with a relatively 
good technical level was assembled in Poland. 
This is testified by a large share of motor ships 
– above 50% GRT, a considerable (at that time) 
average size of ships – nearly 3200 GRT and 
quite a young age of vessels — on average 
less than 10 years. 
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W czasie wojny 
 Jeszcze przed wybuchem wojny podjęto odpowiednie kroki, by 

zachować polską flotę. Zobowiązano armatorów do zadbania o to, 
by ich statki mogły w każdej chwili schronić się w portach państw 
sprzymierzonych. 24 sierpnia 1939 r. nakazano opuścić polskie wody 
terytorialne wszystkim statkom, za wyjątkiem zmobilizowanych przez 
Marynarkę Wojenną. Dzięki tym zarządzeniom cała polska flota handlowa 
znalazła się po wybuchu wojny w portach zachodniej Europy i – po 
krótkim okresie przystosowania do nowych warunków – przystąpiła 
do pracy na rzecz sprzymierzonych. 

Kilka statków zostało na krótko przejętych w czarter rządu polskiego, 
z zamiarem wykorzystania do transportu sprzętu wojennego do Polski, 
inne skierowano do przewożenia uchodźców z Bałkanów do Francji. 
Pozostałe – zgodnie z porozumieniem dotyczącym żeglugi i czasu 
wojny, zawartym w październiku 1939 r. z Wielką Brytanią – wydzier-
żawiono instytucjom brytyjskim i francuskim. Pozostając pod brytyjską 
kontrolą, nadal pływały z polskimi załogami i pod polską banderą. 

 Polska marynarka handlowa okazała się jedynym działem polskiej 
gospodarki, który bez przerwy, przez całą wojnę, pracował na rzecz 
zwycięstwa. Nasze statki systematycznie przemierzały morza i oceany 
w alianckich konwojach lub wożąc personel wojskowy pomiędzy 
wszystkimi kontynentami. Dwa statki pasażerskie – „Batory” i „Sobieski” 
– wyposażone jak duże okręty desantowe, wzięły udział niemal we 
wszystkich tego typu operacjach na wodach europejskich i afrykań-
skich. Polskie jednostki zapisały piękną kartę nie tylko pracowitością 
załóg, ale także brawurowymi akcjami ratunkowymi, prowadzonymi 
mimo zagrożenia atakami u-bootów lub lotnictwa. Niezależnie od 
działań wojennych flota polska krzepła. W tym czasie dołączyło do 
niej 15 statków, w większości dużych i nowoczesnych, o pojemności 
prawie 70 tys. BRT. 

 Wojna przyniosła również duże straty: w latach 1939-1945 zatonęło 
14 polskich statków, o łącznym tonażu ponad 50 tys. BRT. Z chwilą 
zakończenia wojny polska marynarka handlowa miała 36 jednostek, 
o łącznej pojemności 126,7 tys. BRT. Nie wszystkie jednak powróciły do 
kraju. Dwie z nich zatonęły (3,7 tys. BRT), pięć innych, przedwojennych 
statków (17,5 tys. BRT) z różnych przyczyn pozostało na Zachodzie, 
zaś pięć następnych (14, 6 BRT), pochodzących z dostaw Lend-Lease, 
zwrócono władzom państw alianckich.

Czas odbudowy
 Potrzeba odbudowy floty handlowej była – zaraz po uruchomieniu 

portów – jednym z najważniejszych po wojnie zadań w dziedzinie 
gospodarki morskiej. Do Polski zaczęły wracać statki Polskiej Marynarki 
Handlowej, pływające w czarterach alianckich organizacji transporto-
wych. Jako pierwszy z wojennej tułaczki powrócił węglowiec „Kraków”, 
który 21 września 1945 r. zawinął do Gdyni. W 1946 r. z Londynu do 
kraju przeniosło się kierownictwo GAL-u – armatora zarządzającego 
(od 1944 r.) statkami Żeglugi Polskiej i Polbritu. W kraju działali również 
armatorzy prywatni – Bałtycka Spółka Okrętowa i Wincenty Bartosiak.

Pod koniec 1946 r. PMH tworzyły, działając już z portów polskich, 
24 statki pełnomorskie, o pojemności ponad 90 tys. BRT. Kolejne 
jednostki pozyskano w 1947 r., w ramach reparacji wojennych 

(z tonażu poniemieckiego 14 statków, 55 tys. BRT) i z rewindykacji 
(trzy statki, ponad 6,5 tys. BRT). Wraz z powrotem statków z alianckiego 
czarteru, rozpoczęto w 1946 r. przywracanie regularnych rejsów na 
liniach łączących Polskę z zagranicznymi portami; w miarę możliwości 
otwierano również nowe linie – np. do Indii i Pakistanu. 

 Do końca 1950 r. kupiono jeszcze sześć statków używanych 
(26,7 tys. BRT), a ze stoczni odebrano osiem nowych jednostek (pra-
wie 11 tys. BRT, w tym rudowęglowiec „Sołdek” – pierwszy statek 
pełnomorski zbudowany w Polsce – i „Marchlewski” znaleziony na 
pochylni i dokończony przez Polaków). Ze stoczni odebrano też dwa 
statki odremontowane z wraków, znalezionych na polskich wodach 
(ponad 7 tys. BRT). 

Pod rządami monopartii
 Wzmocnienie nakazowo-rozdzielczego sposobu gospodarowania 

końca lat 40. XX w. przyniosło przymusową nacjonalizację większości 
sfer gospodarki państwa, w tym przedsiębiorstw żeglugowych. Z koń-
cem 1950 r. armatorzy prywatni zaprzestali działalności, a 1 stycznia 
1951 r. ich majątek (przede wszystkim statki) przekazano nowo 
powstałym państwowym przedsiębiorstwom żeglugowym. Polskie 
Linie Oceaniczne miały przejąć dalekomorskie linie regularne; spe-
cjalizacją Polskiej Żeglugi Morskiej miały być przewozy trampowe 
oraz obsługa kilku linii, na których główny towar stanowiła masówka: 
drewno, nawozy sztuczne i węgiel. Trzecim przedsiębiorstwem wów-
czas powołanym było Polskie Ratownictwo Okrętowe, które przejęło 
holowniki i tabor ratowniczy, działający dotąd w ramach Wydziału 
Ratowniczego Żeglugi Polskiej. W czerwcu tego roku powstało jeszcze 
jedno przedsiębiorstwo – Polsko-Chińskie Towarzystwo Okrętowe SA 
(w skrócie Chipolbrok), które, z powodu konfliktu między Chinami 
kontynentalnymi a Tajwanem, przez długie lata występowało jako 
przedsiębiorstwo maklerskie, formalnie dzierżawiące statki od PLO, 
mimo że było ich faktycznym właścicielem. 

Pierwsze lata działalności armatorów państwowych nie wskazywały 
na późniejszy ich rozwój. Flota PLO i PŻM wzrastała powoli. Kupiono 
wówczas – raczej z motywów ideologicznych – 18 statków o pojem-
ności ponad 114 tys. BRT, ale 12 z nich (o pojemności ponad 81 tys. 
BRT) pływało w czarterze Chipolbroku. 

Jednostki nabywane w tamtym czasie z rzadka lśniły nowością. 
Zdarzały się nawet statki mocno wyeksploatowane, jak np. „Romuald 
Traugutt”, kupiony w 1955 r. od duńskiego armatora. Statek ten był 
w zasadzie zabytkiem muzealnym – trzecim na świecie pełnomor-
skim motorowcem, zbudowanym w 1913 r. Te walory doceniono 
w latach 60. XX w., już po jego wycofaniu z eksploatacji, ponieważ 
jeden z silników napędowych przekazano do Centralnego (obecnie: 
Narodowego) Muzeum Morskiego w Gdańsku. Dziś eksponat jest 
najstarszym na świecie, dużym, spalinowym silnikiem okrętowym. 
Spośród kupionych wówczas statków prawie połowa – osiem jedno-
stek – w chwili podniesienia polskiej bandery miała więcej niż 30 lat. 

 Sytuację nieco ratowały dostawy ze stoczni krajowych; w latach 
1951-1956 pod polską banderę trafiło z nich 21 statków o pojemności 
25,7 tys. BRT. W większości były to niewielkie jednostki, poniżej 1 tys. 
BRT. W 1956 r. nośność floty PMH wynosiła 396 tys. ton.

War time 
 Way before war broke out adequate measures had been taken 

to preserve the Polish fleet. Ship owners were obliged to ensure 
that their ships could hide in the ports of the allied countries. On 
24 August 1939 all ships, except those mobilized by the Navy, were 
ordered to leave Polish territorial waters. Thanks to these orders, after 
the outbreak of war, all Polish merchant vessels were transferred 
to the ports of Western Europe and – after a short adaptation to 
the new conditions – started service for the allies. 

A few ships were chartered to the Polish government for a short 
while with the intention of using them to transport war equipment 
to Poland. Others were destined for carrying refugees from the 
Balkans to France. The rest – according the agreement with the 
United Kingdom regarding navigation and war time concluded in 
October 1939 – was leased out to British and French institutions. 
Remaining under British control, they continued sailing with Polish 
crews and under the Polish flag. 

 The Polish merchant navy was the only division of Polish economy 
which worked for the sake of victory continuously throughout war 
time. Our ships regularly sailed across seas and oceans in the allied 
convoys or transported military personnel between all continents. 
Two passenger ships – MS Batory and MS Sobieski – equipped like 
large landing craft, took part in nearly all landing operations on 
European and African waters. Polish vessels made a considerable 
contribution not only in connection with the diligence of their 
crews but also with regard to bodacious rescue campaigns carried 
out despite the risk of U-boot attacks or air raids. Irrespective of 
the warfare, the Polish fleet grew. At that time it was increased by 
15 ships, mostly large and modern, with a tonnage of nearly 70 000 GRT. 

 The war also brought big losses: in 1939-1945 fourteen Polish 
ships with a total tonnage exceeding 50 000 GRT sank. When the 
war ended, the Polish merchant navy had 36 vessels with a total 
tonnage of 126 700 GRT. However, not all of them returned to 
Poland. Two ships (3 700 GRT) sank, five other pre-war vessels 
(17 500 GRT) remained in the West for various reasons, while five 
other Lend-Lease ships (14 600 GRT) were returned to the autho-
rities of the allies.

Time of reconstruction
 After the war, the need for reconstructing the merchant fleet, 

next to putting ports into operation, was one of the most important 
tasks in maritime economy. Vessels of the Polish Merchant Navy, 
previously sailing in charters for the allied transport organisations, 
started returning to Poland. The coal carrier SS Kraków was the first 
to return after the war. It arrived in Gdynia on 21 September 1945. 
In 1946, the management of GAL – the ship owner that (from 1944) 
managed the ships of the Polish Shipping Company and Polbrit – 
moved from London to Poland. Also, private ship owners – the Baltic 
Shipping Company and Wincenty Bartosiak – operated in Poland.

At the end of 1946, the Polish Merchant Navy, already operating 
from Polish ports, consisted of 24 seagoing vessels with a tonna-
ge exceeding 90 000 GRT. More vessels were acquired in 1947 

in connection with war reparations (14 vessels from Germany, 
55 000 GRT) and reclamation (three vessels, more than 6 500 GRT). 
When the ships previously chartered by the allies returned, in 
1946 regular voyages were resumed on lines connecting Poland 
to foreign ports; where possible, new lines were opened –  e.g. to 
India and Pakistan. 

 By the end of 1950 six more used ships (26 7000 GRT) were 
bought, and eight new vessels (nearly 11 000 GRT, including the 
coal and ore freighter SS Sołdek – the first seagoing vessel built in 
Poland and SS Marchlewski found on the slipway and completed by 
Poles) were built by the shipyard. Also, the shipyard delivered two 
repaired shipwrecks found on Polish waters (more than 7 000 GRT). 

The one-party state
 The reinforcement of the command-and-quota system at the 

end of the 1940s necessitated nationalization of most areas of the 
state economy, including shipping companies. At the end of 1950, 
private ship owners discontinued their activities and on 1 January 
1951 their assets (including mostly ships) were transferred to the 
newly established state-owned shipping companies. Polish Ocean 
Lines were supposed to take over regular seagoing lines. The Polish 
Steamship Company (Polsteam) was to deal with tramp trade and 
services of a number of lines mostly carrying bulk goods: timber, 
fertilizers and coal. The third enterprise established at that time was 
the Polish Ship Salvage Company which took over tugs and rescue 
craft previously used by the Polish Ship Salvage Department. In June 
1951 one more company – the Chinese-Polish Joint Stock Shipping 
Company (Chipolbrok) – was formed. Because of the conflict between 
mainland China and Taiwan, for many years it operated as a broker 
officially leasing the ships from the Polish Ocean Lines although the 
ships were actually the property of Chipolbrok. 

The initial years of activity of state ship owners did not suggest 
they would evolve in the future. The fleet of Polish Ocean Lines and 
Polsteam was slowly growing. At that time, rather for ideological re-
asons, 18 ships with a tonnage exceeding 114 000 GRT were bought, 
but 12 of them (tonnage exceeding 81 000 GRT) were chartered by 
Chipolbrok. 

Vessels bought at that time were rarely brand new ones. Some 
ships were overexploited, e.g. SS Romuald Traugutt, bought in 
1955 from a Danish ship owner. As a matter of fact, the ship was 
a museum relic – the third in the world seagoing motor ship built in 
1913. These values were recognized in the 1960s after it had been 
withdrawn from use when one of the motors was sent to the Central 
(now: National) Maritime Museum in Gdansk. Nowadays, the exhibit 
is the oldest large diesel ship engine in the world. Nearly half of the 
ships bought at that time – exactly eight – were older than 30 years 
upon raising the Polish flag. 

 The situation was slightly better thanks to supplies from domestic 
shipyards; in 1951-1956 the shipyards built 21 ships with a tonnage 
of 25 700 GRT which sailed under the Polish flag. They were mostly 
small vessels of less than 1 000 GRT. In 1956, the deadweight of the 
fleet owned by the Polish Merchant Navy was 396 000 tonnes.
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 Po wywołanych niepokojami społecz-
nymi przemianach październikowych roku 
1956, resort żeglugi objęli fachowcy, którzy 
rozumieli znaczenie posiadania własnej flo-
ty. Jeszcze w grudniu tego roku powołano 
Fundusz Rozbudowy Floty, z którego, w ciągu 
czterech lat, sfinansowano budowę siedmiu 
nowych statków i kupiono trzy z drugiej ręki, 
dzięki czemu flota handlowa powiększyła 
się o ponad 71 tys. BRT. Sejmowa uchwała 
z 12 lipca 1957 r. zakładała, że do końca 
dekady nośność statków PMH wzrośnie 
o 370 tys. ton, z których 2/3 miało pocho-
dzić z polskich stoczni (ten plan się nie 
powiódł, gdyż większość budowanych 

u nas statków przeznaczona była dla ZSRR). 
W ramach Funduszu Antyczarterowego ku-
piono 19 jednostek typu „Empire” i „Liberty” 
o łącznej pojemności 137 tys. BRT. 

Z polskich stoczni do PLO i PŻM trafiały 
nowoczesne drobnicowce i masowce, któ-
rymi można było skutecznie konkurować 
o fracht na rynkach międzynarodowych. 
W latach 1957-1963 zbudowano w Polsce 
dla PMH 104 jednostki różnej wielkości. Pod 
koniec tego okresu pojemność statków han-
dlowych, pływających pod polską banderą, 
wynosiła 900 tys. BRT, co stanowiło 0,64% 
światowego tonażu, plasując nasz kraj na 
22. miejscu wśród światowych flot. Polskie 
statki przewoziły w tym czasie ponad 1/3 
towarów, przechodzących przez krajowe 
porty. 

 PLO były jednym z ostatnich armatorów, 
utrzymujących liniową żeglugę pasażerską 
z Europy do Ameryki. W drugiej połowie lat 
60. XX w. trzeba więc było znaleźć następ-
cę dla naszego jedynego transatlantyku 
„Batorego”, liczącego wtedy ponad 30 lat. 
W 1968 r. kupiono 16-letni holenderski statek 
„Maasdam”. Po modernizacji w Gdańskiej 
Stoczni Remontowej otrzymał nazwę „Stefan 
Batory” i w 1969 r. rozpoczął regularne rejsy do 
Montrealu. Pływał pod polską banderą 19 lat; 
w tym czasie odbył 140 rejsów liniowych 
oraz 153 podróże wycieczkowe, przewożąc 
285 761 pasażerów. Sprzedany zagranicznemu 
armatorowi służył okazjonalnie jako pływający 
hotel, a w 2000 r. oddany został na złom.

fot. 1-3.
MS „Batory” – statek pasażerski, transatlantyk, 

pływający w latach 1936-1969. 
Miał przydomek „Lucky Ship”.

MS Batory – passenger transatlantic liner in service 
from 1936 to 1969; nicknamed Lucky Ship.
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 After political transformations in October 
1956 caused by social unrest, navigation 
matters were taken over by professionals 
who understood the need for having one’s 
own fleet. In December 1956, the Fleet 
Development Fund was established. Over 
four years it financed the construction of 
7 new ships and the purchase of 3 second-hand 
ones, thanks to which the merchant fleet grew 
by more than 71 000 GRT. The resolution of 
the Seym of 12 July 1957 assumed that by 
the end of the decade the deadweight of 
ships owned by the Polish Merchant Navy 
would increase by 370 000 tonnes, 2/3 of 
which to be supplied by Polish shipyards. 

The plan did not work as most ships built 
in Poland were sent to the USSR. Under the 
Anti-Charter Fund 19 vessels of “Empire” and 
“Liberty” type with tonnage totalling 137 000 
GRT were bought. 

Polish shipyards supplied the Polish Ocean 
Lines and Polsteam with modern general 
cargo ships and bulk carriers which could 
effectively compete for international freights. 
In 1957-1963 in Poland 104 vessels of various 
sizes were built for the Polish Merchant Navy. 
At the end of that period, the tonnage of 
merchant vessels sailing under Polish flag 
was 900 000 GRT, which accounted for 0.64% 
of the global tonnage. Thus, Poland ranked 
22nd among the fleets of the world. At that 
time, Polish ships transported more than 
1/3 of goods passing through Polish ports. 

 Polish Ocean Lines were one the of the 
last ship owners maintaining a passenger 
shipping line from Europe to America. After 
1965 it was necessary to find the successor 
for our only ocean liner MS Batory that 
was over 30 years old at that time. In 1968 
a 16-year-old Dutch vessel MS Maasdam 
was bought. Refurbished at the Gdansk 
“Remontowa” Shiprepair Yard, it was given 
the name MS Stefan Batory and from 1969 it 
regularly sailed to Montreal. It sailed under 
the Polish flag for 19 years; at that time, it 
made 140 line voyages and 153 cruises and 
carried 285 761 passengers. Sold to a foreign 
ship owner it was occasionally a floating 
hotel, and in 2000 it was scrapped.
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 W latach 60. ubiegłego wieku polskie statki 
skupione były w dwóch dużych przedsiębior-
stwach żeglugowych, zreorganizowanych 
w 1970 r.: PLO przejęły połączenia liniowe 
i promowe, natomiast PŻM miała zajmować 
się żeglugą trampową i przewozem towarów 
masowych. Towarzyszyło temu szybkie tempo 
rozbudowy floty, odpowiednie do rozwoju 
gospodarki morskiej. Wówczas to powstał Port 
Północny, a stocznie w Gdyni i Szczecinie pod-
dano modernizacji. O sile naszej floty świadczy 
spór, w jaki weszły PLO w latach 60. XX w. na 
lukratywnym, północnoatlantyckim szlaku 
żeglugowym. Oto wraz z kilkoma mniejszymi 
armatorami przeciwstawiły się narzuconym 
przez większych przewoźników warunkom 
w ustalaniu cen, a także sposobów zdoby-
wania ładunku. I wojnę tę wygrały, zawierając 
w połowie następnej dekady korzystne dla 
siebie porozumienia. 

31 stycznia 1976 r. powołano kolejnego 
armatora państwowego - Polską Żeglugę 
Bałtycką, jako państwowe wielozakładowe 
przedsiębiorstwo morskie. Miało się ono zaj-
mować przewozami pasażersko-turystycznymi 
na morzu, usługami hotelowo-gastronomicz-
nymi, turystycznymi i rozrywkowymi, morską, 
przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, 

przeładunkami w małych portach morskich 
w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, obsługą 
agencyjną przedstawionych powyżej zadań, 
a także działalnością budowlaną i remon-
tową. Stosownie do różnorodności zakresu 
prac, utworzono w przedsiębiorstwie zakłady 
produkcyjne i usługowe. Polityczna decyzja 
ożywienia Wybrzeża Środkowego zaowoco-
wała kontraktami na budowę hoteli w Gdyni, 
Gdańsku, Koszalinie, Kołobrzegu, Ustce. Decyzją 
władz centralnych armator został zmuszony do 
przekazania ich „Orbisowi”. W latach 1976-1977, 
na mocy Zarządzenia Nr 23 Ministra Handlu 
Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, PŻB 
przejęła od Polskich Linii Oceanicznych cztery 
promy pasażersko–samochodowe oraz pięć 
małych statków towarowych, a od Polskiej 
Żeglugi Morskiej - dziewięć statków. Od Zarządu 
Portu w Gdańsku przejęto przystań promową 
w Gdańsku, a od Zarządu Portu Szczecin przy-
stań promową w Świnoujściu. Z czasem Polska 
Żegluga Bałtycka skoncentrowała się wyłącznie 
na przewozach promowych.

Podczas dekady lat 70. XX w. do eksploatacji 
w PMH weszło 214 statków. W najlepszym dla 
PŻM 1975 r., do floty szczecińskiego armatora 
dołączyło 14 jednostek o łącznej nośności prawie 
1 mln ton, w tym trzy największe statki w historii 
naszej floty – zbiornikowce „Czantoria”, „Sokolica” 
i „Zawrat”, o nośności 145 tys. ton każdy. Pod 
banderę Polskich Linii Oceanicznych wchodziły 
nowoczesne, zbudowane we Francji i Hiszpanii, 
kontenerowce, głównie na linię amerykańską 
i australijską oraz statki do ładunków tocznych 
(ro-ro) typu B-488 (budowane w Gdyni) na linię 
śródziemnomorską. 

fot. 1.
Wodolot „Poryw”, Sopot 1977 r.

Hydroplane boat Poryw , Sopot 1977.
fot. 2.

Statek MS „Balladyna”, Świnoujście 1963 r.
MS Balladyna, Swinoujscie 1963.

fot. 3-4, 6.
Na pokładzie „Batorego”, lata 30. XX w.

Aboard MS Batory, 1930s.
fot. 5, 8.

„Batory” w gdyńskim porcie.
MS Batory in the port of Gdynia.

fot. 7.
Statek „Maryla”, Sopot 1977 r.

Maryla , Sopot 1977.
fot. 9, 10.

„Batory” podczas podróży do Stanów Zjednoczonych.
MS Batory on its way to the United States.
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 In the 1960s Polish vessels were in the 
hands of two large shipping companies 
that were restructured in 1970: Polish 
Ocean Lines took over the line and ferry 
service, whereas Polsteam was supposed 
to handle tramp trade and bulk carriages. 
It was accompanied by quickly growing 
fleet catching up with the development 
of maritime economy. Then, the Northern 
Port was built and the shipyards in Gdynia 
and Szczecin were modernized. The po-
wer of our fleet is testified by the dispute 
in which Polish Ocean Lines were involved 
in the 1960s on the lucrative North Atlantic 
shipping route. Together with a few smaller 
ship owners it opposed to pricing terms im-
posed by larger carriers, as well as methods 
of getting hold of the cargo. And they won 
the war. In the middle of the following decade 
they concluded advantageous agreements. 

On 31 January 1976 another state-owned 
ship owner – Polish Baltic Shipping Company 
– was established. It was a state-owned multi-
-site maritime company. Its tasks comprised 
sea transport of passengers and tourists, 
hospitality and catering services, tourist and 
entertainment services, maritime, coastal and 
inland cargo shipping, transshipment in small 

seaports in Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, 
and agency services regarding the above-
mentioned tasks, as well as construction and 
repair works. According to the various ranges 
of works, production and service divisions 
were formed within the company. The political 
decision concerning the revival of the Middle 
Coast resulted in the construction of hotels 
in Gdynia, Gdansk, Koszalin, Kołobrzeg, and 
Ustka. The decision of the central authorities 
made the ship owner hand them over to „Orbis”. 
In 1976-1977, pursuant to Regulation No. 23 
of the Minister of Foreign Trade and Maritime 
Economy, the Polish Baltic Shipping Company 
took over four passenger and car ferries and 
five small freighters from Polish Ocean Lines 
as well as nine ships from Polsteam. The ferry 
harbour in Gdansk was taken over from the 
Management of the Port of Gdansk and 
the ferry harbour in Swinoujscie – from the 
Management of the Port of Szczecin. With 
time Polish Baltic Shipping Co. focused on 
ferry service only.

During the 1970s, the Polish Merchant 
Navy put 214 ships into operation. In 1975, 
that was the best year for Polish Merchant 
Navy, the ship owner from Szczecin acquired 
14 vessels with a tonnage totalling nearly 
1 million tonnes, including the three largest 
ships in the history of our fleet – tankers 
MS Czantoria, MS Sokolica and MS Zawrat, 
with a deadweight of 145 000 tonnes each. 
Polish Ocean Lines sailed modern container 
ships built in France and Spain, mainly to 
America and Australia and B-488 ro-ro ships 
(built in Gdynia) in the Mediterranean. 
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Koniec dobrych lat
Niestety, były to ostatnie dobre lata. 

W następnej dekadzie gasnąca gospodarka 
PRL ciągnęła na dno również polską flotę 
handlową. Silnym ciosem, odczuwalnym 
przez lata, było przejęcie w 1981 r. rezerw 
finansowych polskich armatorów przez 
budżet państwa; np. w przypadku PŻM 
była to kwota 60 mln dolarów, stanowiąca 
równowartość kilku nowych statków. Próba 
odbudowy tych rezerw została zniweczona 
późniejszą hiperinflacją i zaniżonym kur-
sem dolara. Stan wojenny, wprowadzony 
w grudniu 1981 r., przyniósł m.in. trudno-
ści we współpracy ze światowym rynkiem 
maklerskim. Polskie statki były bojkotowane 
w zagranicznych portach, a sankcje go-
spodarcze zmniejszyły ilość przewożonych 
towarów. Miejsce polskich armatorów 
szybko zajęła konkurencja, szczególnie 
w połączeniach liniowych. Zapaść pogłębił 
kryzys na światowym rynku żeglugowym 
w latach 1980-1986, najdotkliwszy od cza-
sów II wojny światowej, który spowodował 
60% spadek stawek za fracht. Sytuację PLO 
pogarszały decyzje o kierunku rozwoju floty 
tego przedsiębiorstwa. Wbrew światowym 
tendencjom, dopuszczono do rozbudowy 
flotylli drobnicowców, nie nadążając tym 
samym za zmianami w technikach przewo-
zu: konteneryzacji i lawinowego wzrostu 
ładunków tocznych (ro-ro). 

 Paradoksalnie, to właśnie PLO były pio-
nierem konteneryzacji w Polsce i Europie 
Środkowej. Pierwsze cztery kontenery 
kupiono w 1965 r. do przewozu świeżej 
wołowiny do Londynu. Na linii amery-
kańskiej pierwsze ładunki w kontenerach 
przewiezione zostały dwa lata później, 
a pod koniec 1980 r. PLO dysponowały już 
prawie 300 tys. kontenerów oraz flotą cią-
gników i naczep do transportu lądowego. 
Tylko nowoczesnych statków do przewozu 
takich ładunków było za mało, co odbijało 
się na jakości serwisu, zniechęcało poten-
cjalnych klientów i w efekcie prowadziło do 
likwidacji linii atlantyckiej. W eksploatacji 
pozostawały przestarzałe i nieekonomiczne 
drobnicowce klasyczne, które znajdowały 
coraz mniej zleceń. Ratowano się sprze-
dawaniem najstarszych statków, a flotę 
powiększano czasowo przez dzierżawę 

jednostek zagranicznych armatorów. W 1976 r. PLO dysponowały 
flotą 176 statków o nośności 1,1 mln ton. Piętnaście lat później 
było ich tylko 85, o nośności 816 tys. ton. 

 Dużo mniejsze kłopoty spotkały Polską Żeglugę Morską, przede 
wszystkim dzięki zręcznie prowadzonej polityce inwestycyjnej. 
W lata 70. XX w. PŻM wkroczyła z odnowioną flotą, a ostatni statek 
zbudowany jeszcze podczas wojny – „Kopalnia Zabrze” – sprzedano 
w połowie dziesięciolatki. Nowe jednostki były dostosowane do 
światowych rynków i potrzeb, udało się również pozyskać frachty 
niszowe, np. przewóz siarki płynnej. Majstersztykiem okazał się kontrakt 
angielski, podpisany w 1977 r., w wyniku którego PŻM wzbogaciła 
się o 22 statki (i dwa dźwigi pływające), wykonane w tamtejszych 
stoczniach. Budowę sfinansowano z kredytów, udzielonych przez 
brytyjskie banki, a termin spłaty ustalono na 15 lat. Wszyscy na 
tym zyskali: PŻM otrzymała statki, banki solidną prowizję, stocznie 
brytyjskie (którym groziło zamknięcie) miały zajęcie, a rząd brytyjski 
uniknął strajków, jakimi grozili tamtejsi stoczniowcy. 

Gdy zaczęły się kłopoty lat 80. minionego wieku, PŻM była 
w stanie stawić im czoło, chociaż tempo wzrostu uległo gwałtow-
nemu zahamowaniu. W latach 1981-1985 do floty PŻM dołączyło 
14 statków – tyle samo, co w 1980 r. W 1990 r., po transformacji 
ustrojowej, PŻM dysponowała 126 jednostkami, o łącznej nośności 
2,95 mln ton. 

Na nowej drodze
Przemiany ustrojowe zmieniły oblicze gospodarki morskiej, która 

pozbawiona została parasola ochronnego w postaci państwowego 
dofinansowania. Pakiet ustaw przyjętych pod koniec 1989 r. prze-
prowadził Polskę w nowy ustrój społeczno gospodarczy. Armatorzy 
(podobnie jak wiele innych branż) stanęli w obliczu katastrofy, m.in. 
z powodu ośmiokrotnego wzrostu kosztów krajowych. W 1992 r. 
wyraźnie dał się odczuć spadek przewozów tranzytowych oraz 
towarów polskiego handlu zagranicznego. Na trasach europejskich 
rozwijał się transport samochodowy, a wojna w Zatoce Perskiej 
spowodowała wzrost cen paliwa.

Polskie Linie Oceaniczne nie potrafiły się odnaleźć w nowych 
warunkach. Ich flota topniała, w 1993 r. PLO dysponowały 54 statkami 
o nośności 481 tys. ton. Odpowiedzią na kryzysy była reorganizacja: 
w miejsce dotychczasowych zakładów i działów powoływano od-
rębne spółki, pozostające na własnym rozrachunku. Pierwszą była 
Euroafrica Linie Żeglugowe, która powstała we wrześniu 1991 r. 
ze szczecińskiego oddziału PLO, obsługującego połączenia do 
Europy Północnej i Afryki Zachodniej. Na początku działalności 
miała 20 statków o nośności około 100 tys. ton, dzierżawionych od 
PLO. Po ELŻ tworzone były kolejne, więc na początku 1999 r. Grupa 
PLO składała się już z dwunastu spółek, w tym pięciu żeglugowych. 
Istniały do końca lat 90. XX w., stopniowo pozbywając się posiada-
nego majątku, głównie statków. U podłoża ich upadku legł m.in. 
kryzys finansowy w Rosji, załamanie się rynku dalekowschodniego, 
spadek przewozów transatlantyckich, a także czynniki wewnętrzne, 
w tym niedostosowana do nowych potrzeb flota i niechęć kół rzą-
dowo-finansowych do angażowania się w transport morski. 

fot. 1. 
Śpiewak Jerzy Czaplicki 

w drodze do Stanów Zjednoczonych, 1937 r.
A singer Jerzy Czaplicki travelling to the United States, 

1937.
fot. 2. 

Dyplomaci węgierscy na pokładzie „Batorego”, 1936 r.
Hungarian diplomats aboard MS Batory, 1936.
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End of good times
Unfortunately, those were the last good 

years. In the following decade the declining 
economy of the Polish People’s Republic 
was also pulling the Polish merchant fleet 
down. A strong blow, which resounded 
over years, was the take-over of the fi-
nancial reserves of Polish ship owners by 
the state budget in 1981; e.g. for Polsteam 
it was 60 million dollars for which a few 
new ships could be bought. An attempt 
at restoring those reserves failed due to 
hyperinflation and a reduced US dollar 
exchange rate. Martial law introduced in 
December 1981 made cooperation with 
the global brokerage market difficult. Polish 
ships were boycotted in foreign ports and 
economic sanctions decreased the amount 
of transported goods. Polish ship owners 
were soon replaced by their competitors, 
in particular in liner service. The collapse 
was exacerbated by the crisis in the global 
shipping market in 1980-1986. It was the 
most severe downturn since World War II, 
with a 60% decrease in freight rates. The 
situation of Polish Ocean Lines was made 
worse by decisions on the direction of de-
velopment of the company’s fleet. Contrary 
to global trends, the fleet of general cargo 
ships was expanded at the cost of lagging 
behind with carriage techniques: container 
transports and dramatic growth in wheeled 
cargo (ro-ro) transports. 

 Paradoxically, Polish Ocean Lines 
was the pioneer in container transports 
in Poland and Central Europe. The first 
four containers were bought in 1965 for 
transportation of fresh beef to London. 
Two years later, the first containerised 
cargo was transported on the American 
line and at the end of 1980 Polish Ocean 
Lines had nearly 300 000 containers and 
a fleet of tractors and semitrailers for 
road transport. Only the number of mo-
dern ships for carrying such cargo was 
insufficient, which affected the quality of 
service, discouraged potential customers 
and as a result led to closing down the 
Atlantic line. Obsolete and uneconomical 
classic general cargo ships remained in 
operation but the number of transport 
orders was decreasing. A solution was 

to sell the oldest ships. The fleet was temporarily increased by 
leasing vessels from foreign ship owners. In 1976 Polish Ocean 
Lines had 176 ships with 1.1 million tonnes DWT. Fifteen years 
later there were only 85 with 816 000 tonnes DWT. 

 Polsteam experienced far less trouble, mostly thanks to its nifty 
investing policy. At the beginning of the 1970s Polsteam had a re-
newed fleet and the last ship built still during wartime – SS Kopalnia 
Zabrze – was sold in the middle of the decade. New vessels were 
adapted to the requirements and needs of global markets. Niche 
freights were also contracted, e.g. transport of liquid sulphur. 
The English contract signed in 1977 proved to be a masterpiece. 
As a result, Polsteam acquired 22 ships (and two floating cranes), 
made by English shipyards. The construction was financed by loans 
granted by British banks and the term of repayment was 15 years. 
It was beneficial to all parties: Polsteam had ships, banks – a sound 
commission, British shipyards (threatened with closedown) had 
work to do, and the British government avoided strikes announced 
by the local shipyard workers. 

When the problems of the 1980s emerged, Polsteam was able to 
face them although its growth was suddenly inhibited. In 1981-1985 
Polsteam’s fleet acquired 14 new ships – the same number as in 
1980. In 1990, following the political transformation, Polsteam had 
126 vessels with a total deadweight of 2.95 million tonnes. 

The new ways
Political transformations changed the maritime economy which 

was deprived of the protective umbrella, that is, state financing. 
The legislative package adopted at the end of 1989 established 
a new social and economic order in Poland. Ship owners (similar 
to many other industries) faced a disaster, e.g. in connection with 
the eight-fold increase in domestic costs. In 1992 a decrease in 
transits and in Polish goods sold abroad. Motor transport was 
developing on European routes and the war in the Persian Gulf 
boosted fuel prices.

Polish Ocean Lines could not find its way in the new reality. 
Its fleet was shrinking. In 1993, Polish Ocean Lines had 54 ships with 
a deadweight of 481 000 tonnes. Restructuring was a response to 
crises: the existing works and divisions were replaced by separate 
companies with individual accounts. The first one was Euroafrica 
Shipping Lines established in September 1991 based on the Szczecin 
division of Polish Ocean Lines shipping to Northern Europe and West 
Afirca. At the beginning it had 20 ships with a deadweight of ca. 
100 000 tonnes, leased from Polish Ocean Lines. More companies 
followed, so at the beginning of 1999 the Polish Ocean Lines Group 
consisted of twelve companies, including five shipping ones. They 
existed until the end of 1990s, gradually getting rid of their assets, 
which were mainly ships. Their collapse was underlain by, among 
other things, the financial crisis in Russia, the collapse of the Far 
Eastern market, decrease in ocean transports, and internal factors, 
including a fleet that was not adapted to the new needs and the 
unwillingness of governmental and financial communities to get 
involved in maritime transport. 
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W 1999 r. przedsiębiorstwo państwowe 
PLO zostało przekształcone w spółkę akcyjną. 
Do niedawna największym akcjonariuszem 
(44,85%) PLO S.A. była Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. W 2015 r. ARP przekazała wszystkie akcje 
PLO do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
Aktywów Niepublicznych (FIZAN).  Pozostali 
akcjonariusze instytucjonalni to: ARANDA 
Sp. z o.o.,  TUiR WARTA S.A., Stocznia Gdynia S.A. 
(w upadłości) oraz pracownicy i ich spadkobier-
cy, którzy posiadają łącznie 2,52% akcji spółki.

 W nowym stuleciu działalność żeglugową 
kontynuowała, istniejąca do dziś, Euroafrica 
(stopniowo zwiększając niezależność od PLO) 
i POL-Levant, która przewozy morskie zakończyła 
w 2012 r. Dwa ostatnie statki POL-Levant wy-
dzierżawił PLO SA, które na powrót postanowiły 
wejść na rynek transportu morskiego. 

Lepiej z kryzysem poradziła sobie PŻM, 
która mimo wielu ograniczeń gnębiących 
polskich armatorów (m.in. wprowadzenie 
40% podatku od sprzedaży statków, brak 
gwarancji rządowych itd.), zdołała w latach 
1991-1995 przeprowadzić modernizację flo-
ty, pozbywając się 29 statków, a pozyskując 
w ich miejsce 18 nowych jednostek. W efekcie, 
pod koniec 1995 r., Polska Żegluga Morska 
(oraz spółki, w których PŻM miała udziały) 
dysponowała 119 statkami o nośności ponad 
3,4 mln ton. 

W 1991 r. rozpoczęto reorganizację PŻM, 
zmieniając ją w holding żeglugowo-prze-
mysłowo-handlowy, zwany Grupą PŻM. 
W następnych latach powstało wiele spółek 
z udziałem kapitału PŻM oraz innych podmio-
tów, również zagranicznych. Działały one na 
wielu polach, m.in. w transporcie lotniczym, 
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In 1999, the state-owned company Polish 
Ocean Lines was transformed into a joint stock 
company. Until recently, the largest stockholder 
(44.85%) of PLO S.A. was Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. In 2015, it transferred all shares in 
Polish Ocean Lines to the Closed-End Non-Public 
Assets Investment Fund (FIZAN).  Other institu-
tional stockholders are: ARANDA Sp. z o.o., TUiR 
WARTA S.A., Stocznia Gdynia S.A. (in bankruptcy) 
as well as their workers and their successors 
holding 2.52% of the company’s shares in total.

 In the new century shipping activities 
have been continued by Euroafrica (gradually 
increasing its independence from Polish Ocean 
Lines) and POL-Levant which discontinued 
maritime shipping in 2012. The last two ships 
of POL-Levant were leased by PLO SA to put 
them on the maritime transport market again. 

Polsteam handled the crisis better. Despite 
numerous restrictions haunting Polish ship 
owners (e.g. 40% tax on the sale of vessels, 
lack of government guarantees etc.) it was 
able to modernize its fleet in 1991-1995, 
getting rid of 29 ships and acquiring 18 new 
ones. In consequence, at the end of 1995, 
Polsteam (and the companies it held interest 
in) had 119 ships with a deadweight exceeding 
3.4 million tonnes. 

In 1991, the restructuring of Polsteam 
commenced which turned it into a shipping
-industrial-commercial holding called Polsteam 
Group. In the following years many companies 
with a share of Polsteam’s capital and other 
entities, also foreign ones, came to life. They 
operated in many fields, e.g. air transport, 
the fuel industry, acquisition of cargo and, 
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fot. 1.
Pogłębiarka u wybrzeży w Kołobrzegu.

A dredger at the coast in Kołobrzeg.
fot. 2, 4-5.

„Dar Pomorza”. / SV Dar Pomorza.
fot. 3.

Polska Żegluga Bałtycka Polferries.
Polish Baltic Shipping Company Polferries.

fot. 6-7.
ORP „Iskra” – jednostka wybudowana 

w Stoczni Gdańskiej. / ORP Iskra – a ship 
built in the Gdansk Shipyard.
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paliwowym, akwizycji ładunków i oczywiście w transporcie morskim. 
Efekty ich pracy były różne. Nie wszystkie spółki przetrwały, lecz Grupie 
PŻM udało się ostatecznie przezwyciężyć kolejne kryzysy. 

Obecnie przedsiębiorstwo posiada 54 statki o łącznej nośności 2,017 
mln DWT, w tym masowce, siarkowiec oraz promy. Podstawowym 
sektorem działalności PŻM jest przewóz ładunków masowych takich 
jak węgiel, zboża etc. w żegludze nieregularnej o zasięgu globalnym.

Od 1990 r. zmiany restrukturyzacyjne objęły także PŻB. W styczniu 
1992 r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń 
Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa. 31 grudnia 1992 r. Polska Żegluga Bałtycka SA 
uzyskała osobowość prawną. Rozpoczęto także modernizację floty. 
Kryzys początku XXI w. nie ominął także PŻB, jednak szybko wdrożo-
no program naprawczy i oddłużono spółkę. Obecnie Polska Żegluga 
Bałtycka SA w Kołobrzegu, polski operator promowy, występujący pod 
marką POLFERRIES, eksploatuje promy na liniach: Świnoujście – Ystad, 
Świnoujście – Kopenhaga via Ystad, Gdańsk – Nynäshamn oraz sezonowo 
Świnoujście – Rønne. Dysponuje również własnymi Morskimi Biurami 
Podróży w Warszawie i Szczecinie.

 Ubocznym skutkiem przekształceń w ostatniej dekadzie XX w. było 
niemal całkowite zniknięcie z mórz i oceanów polskiej bandery. Rodzimi 
armatorzy w przyspieszonym tempie przenosili swe floty pod inne ban-
dery, przede wszystkim z przyczyn podatkowych oraz organizacyjnych. 
Pozwalało to np. zmniejszyć liczbę członów załogi lub kupować paliwo 
po preferencyjnych cenach. Pod biało-czerwoną banderą pozostały 
głównie statki należące do armatorów państwowych (jednostki ratow-
nicze, administracji morskiej, placówek naukowych itp.). 

Lata 90. XX w. przyniosły również pojawienie się armatorów indywi-
dualnych. Pierwszym takim przedsięwzięciem w Polsce (i chyba całej 
Europie Wschodniej) była spółka Baltic Uniservice, założona w Szczecinie 
w 1989 r., która przez cztery lata eksploatowała statek „Rega” (1156 ton 
nośności). Niestety, spółka, tak jak część innych mniejszych podmiotów 
powstałych w podobnym czasie, okazała się zbyt słaba, aby przetrzymać 
nieuchronne okresy dekoniunktury. Przetrwało tylko kilka mniejszych spółek.

of course, maritime transport. The effects of their work were different. 
Not all companies survived but Polsteam Group succeeded in overco-
ming subsequent crises. 

The company has 54 ships with a deadweight totalling 2,071million 
tonnes, including general cargo ships, a sulphur carrier, and ferries. The 
core sector of Polsteam’s activity is transportation of bulk cargo such 
as coal, grains etc. by irregular shipping service with a global reach.

From 1990 restructuring also affected the Polish Baltic Shipping Company. 
In January 1992, the company requested the Ministry of Privatisation 
to transform the company into a company wholly owned by the State 
Treasury. On 31 December 1992, Polish Baltic Shipping Co. (joint stock 
company) became a legal entity. Modernisation of its fleet also started. 
The crisis of the early 21st century also affected the Polish Baltic Shipping 
Company. However, corrective measures were quickly undertaken and 
the company’s debts were cancelled. Currently, Polish Baltic Shipping Co. 
(Polska Żegluga Bałtycka SA) in Kołobrzeg, the Polish ferry operator known 
as POLFERRIES, has operated ferry lines: Swinoujscie – Ystad, Swinoujscie 
– Copenhagen via Ystad, Gdansk – Nynäshamn and seasonally – Rønne. 
It also runs its own Maritime Travel Agencies in Warsaw and Szczecin.

 As a side effect of transformations in the last decade of the 20th 
century, the Polish flag has almost completely disappeared from seas 
and oceans. Our home ship owners quickly changed the flags of their 
fleets, mainly for reasons related to taxes and organisation. This way, the 
number of crew members could be reduced or fuel could be bought 
at preferential prices. The white and red flag remained mainly on ships 
owned by state ship owners (rescue vessels, maritime administration 
vessels, scientific research vessels etc.). 

In the 1990s individual ship owners also appeared. The first such an 
undertaking in Poland (and perhaps in all Eastern Europe) was Baltic 
Uniservice, a company established in Szczecin in 1989 which for four 
years operated MV Rega (1156 tonnes deadweight). Unfortunately, like 
many other smaller entities formed at that time, the company was not 
strong enough to overcome the inevitable economic slumps. Only 
a few small companies have survived.
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Przemysł stoczniowy      
Shipbuilding industry  
Zakończenie I wojny światowej przyniosło Polsce odzyskanie niepodległości. Postanowienia 
traktatu wersalskiego przyznały Rzeczypospolitej 140-kilometrowy pas wybrzeża Bałtyku, 
z małymi portami w Pucku i Helu. Jednakże państwu o morskich ambicjach potrzebny był 
duży port i stocznia. Trudne relacje polityczno-ekonomiczne z Wolnym Miastem Gdańsk 
skłoniły Polskę do budowy portu w Gdyni, ówczesnej wsi rybackiej. Już w 1922 r. opracowano 
koncepcję „małego” portu, która jednocześnie umożliwiała w bliskiej perspektywie powstanie 
dużego, nowoczesnego portu, bazy Marynarki Wojennej i stoczni.

After the end of World War I, Poland regained independence. The Treaty of Versailles granted 
a 140-kilometre-long belt on the Baltic coast with small ports in Puck and Hel to the Republic 
of Poland. However, a country with maritime ambitions needed a large port and a shipyard. 
Difficult political and economic relations with the Free City of Danzig made Poland build the 
port in the fishermen’s village of Gdynia. In 1922 the ’small’ port concept was developed. At the 
same time, it gave prospects for the establishment of a large modern port – the base of the 
Navy and a shipyard.

DZIEJE POLSKIEGO OKRĘTOWNICTWA
Lata 1918-1939. Początki 

Wiosną 1922 r. konferencja ambasadorów przyznała gdańską 
Stocznię Cesarską w równych częściach Polsce i Wolnemu Miastu, pod 
warunkiem, że wydzierżawią ją na 50 lat spółce akcyjnej, utworzonej 
z przewagą kapitału brytyjskiego i francuskiego. W obliczu ryzyka 
niepowodzenia, skłoniono rząd polski do poręczenia zamówień 
w tej firmie. Po zawarciu przez Polskę kontraktu na dostawę 900 
lokomotyw i deklaracji kierowania do remontu w gdańskich zakła-
dach mechanicznych taboru kolejowego, spółka – z 60% udziałem 
firm brytyjskich i francuskich – rozpoczęła działalność pod nazwą 
Stocznia Gdańska.

W 1922 r. podjęto w niej produkcję statków, jednak już cztery 
lata później – z braku nowych kontraktów – spółkę ogarnął kryzys. 
Nie było też współpracy z Polską, która płaciła kary umowne w wy-
sokości 10% deklarowanych zamówień. W latach 1927-1938 polscy 
armatorzy zamówili w Stoczni Gdańskiej 15 statków. Zlecenia te nie 
wypełniały jednak mocy wytwórczych producenta. Kryzys w Stoczni 
Gdańskiej sięgnął dna w latach 1933-1934, kiedy nie zwodowano 
żadnego statku. Pierwsze oznaki poprawy koniunktury wystąpiły 
rok później. Wybuch II wojny światowej zastał stocznię w trakcie 
montażu dla Polski drobnicowców „Bielsko” i „Łódź”. Podczas wojny 
przestawiono zakład na produkcję zbrojeniową i budowano okręty 
podwodne typu VII C.

HISTORY OF SHIPBUILDING IN POLAND
The beginnings (1918-1939) 

In spring 1922, the Conference of Ambassadors awarded the Imperial 
Shipyard in Gdansk in equal parts to Poland and to the Free City of Danzig. 
The condition was that they were to lease the shipyard for 50 years to 
a joint stock company formed with a predominant share of British and 
French capital. Faced with a risk of failure, the Polish government was 
made to give warranties for orders made to that company. When Poland 
concluded a contract for the supply of 900 locomotives and declared 
that railway rolling stock would be sent for repairs to the mechanical 
works in Gdansk, the company – with 60% share belonging to British 
and French companies – started operation as the Gdansk Shipyard.

In 1922, it undertook the production of vessels, but 4 years 
later – given the lack of new contracts – the company suffered 
a downturn. In addition, it did not cooperate with Poland, which resulted 
in contractual penalties corresponding to 10% of the declared order 
value. In 1927-1938, Polish ship owners ordered 15 vessels from the 
Gdansk Shipyard. However, the orders did not fill the manufacturer’s 
production capacity. The worst crisis in the Gdansk Shipyard occurred 
in 1933-1934, when not a single ship was launched. The first signs of 
an upturn occurred after one year. Upon the outbreak of War World II 
the shipyard was building general cargo ships SS Bielsko and SS Łódź 
for Poland. During the war, the yard changed over to arms production 
and it built VII C type submarines.

Budowa korwet „Arcona” i „Gazelle” w Stoczni Królewskiej w Gdańsku, 1856 r. / Construction of corvettes Arcona and Gazelle at the Royal Shipyard in Gdansk, 1856.

dr inż. Jerzy Litwin
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fot. 1.
Załoga Stoczni Rybackiej w Gdyni na tle 

wyremontowanego kutra „Starnia”. 
The team of the Fishery Shipyard in Gdynia in front of 

and aboard the overhauled fishing boat Starnia.
fot. 2.

Wodowanie kutra na wyciągu Stoczni Rybackiej, Gdynia.
Launching a fishing boat at the Fishery Shipyard in 

Gdynia.
fot. 3.

Budowa statku w suchym doku, Gdańsk 1938 r.
Building a ship in the dry dock, Gdansk, 1938.

fot. 4.
Remont statku pasażerskiego „Pułaski”, lata 30. XX w.

Overhaul of a passenger ship SS Pułaski, 1930s.
fot. 5.

Rudowęglowiec SS „Toruń” w Stoczni Gdyńskiej, 1935 r.
Coal and ore freighter SS Toruń in the Gdynia Shipyard, 

1935.
fot. 6.

Kuter rybacki w Stoczni Gdyńskiej, 1936 r.
A fishing boat in the Gdynia Shipyard, 1936.

fot. 7.
Stocznia Ankera w Gdańsku, lata 1920-1939.

Anker Shipyard in Gdansk, 1920-1939.
fot. 8.

Wodowanie pogłębiarki zbudowanej na zamówienie 
miasta Warszawy, Stocznia Gdynia.

Launching a dredger built to the order of the City of 
Warsaw, Gdynia Shipyard.

fot. 9.
Wydobywanie ORP „Kaszub” po zatonięciu na terenie 

Stoczni Gdańskiej, 1925 r.
Removal of ORP Kaszub sunken in the Gdansk 

Shipyard, 1925.

1

2 3 4

5

6 7

8

9



M  a  r  i  t  i  m  e    P  o  l  a  n  d

  Gospodarka  z widokiem na morze economy  with a sea view Przemysł stoczniowy Shipbuilding industry100 101

M  o  r  s  k  a    P  o  l  s  k  a

Pionierem gdyńskich stoczniowców był 
Rajmund Stodolski. W 1922 r. uruchomił zakład, 
w którym w ciągu trzech lat wyremontowano 
około 50 łodzi i kutrów rybackich. W roku 
1927 powstała Stocznia Gdyńska – Spółka 
Akcyjna, która od początku borykała się 
z trudnościami finansowymi. W marcu 1936 r. 
zakład został rozwiązany. W ratowanie stoczni 
zaangażowała się gdyńska gmina, wykupując 
1523 akcje od zagranicznych udziałowców. 
Rok później akcje te odstąpiono Wspólnocie 
Interesów Górniczo-Hutniczych w Katowicach, 
co pozwoliło uratować przedsiębiorstwo.

Budowę nowego zakładu przyspieszyło 
podpisanie umowy z angielską stocznią 
J.S. White w Cowes. Wkrótce odnotowano 
pierwsze sukcesy finansowe, a na nowej 
pochylni, w sierpniu roku 1938, położono 
stępkę pod pierwszy pełnomorski statek – 
drobnicowiec „Olza”, zamówiony przez Żeglugę 
Polską. Jego wodowanie uniemożliwił wybuch 
II wojny światowej.

W 1920 r. zorganizowane zostały w Pucku 
Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej, po 
siedmiu  latach przeniesione do Gdyni. Na 
początku 1930 roku powstało tam biuro 
konstrukcyjne, opracowujące dokumentację 
dla rozpoczęcia produkcji okrętów. W 1933 r. 
zbudowano w Gdyni dok pływający o nośności 
350 ton. W tym samym roku warsztaty portowe 
podjęły montaż trałowca typu „Jaskółka”, który 
spłynął na wodę rok później. Łącznie w latach 
1933-1939 polskie stocznie zbudowały sześć 
takich jednostek.

W 1922 r. Marynarka Wojenna utworzyła 
warsztaty stoczniowe także w Modlinie i Pińsku. 
Pierwsze (późniejsza Stocznia Modlińska) 
remontowały i przebudowywały jednostki 
flotylli śródlądowej. Natomiast w Warsztatach 
Portowych Marynarki Wojennej w Pińsku 
powstawały okręty śródlądowe. 

W 1934 r. kierownictwo Marynarki Wojennej 
postanowiło rozbudować gdyńskie warsztaty 
portowe. W początkach 1939 r. otrzymały one 
zlecenie budowy niszczycieli typu „Grom”, lecz 
wybuch wojny zniweczył te ambitne plany.

W owym czasie istniało w Polsce kilka 
innych małych stoczni i to zarówno na 
śródlądziu, jak i na wąskim pasie wybrzeża. 
Sukcesy odnosiła gdyńska Stocznia Rybacka, 
produkująca kutry. Również w Gdyni prężnie 
działała Stocznia Jachtowa, utworzona w 1934 r. 

Jej dorobkiem było opracowanie dokumentacji 
i zbudowanie 21 jachtów typu „Konik Morski”. 
Do ważnych zaliczyć należy zbudowanie du-
żych statków pasażerskich „Polska” i „Francja” 
w warszawskiej śródlądowej stoczni na Solcu. 

Okrętownictwo w latach 1945-1962
W marcu 1945 r. w Ministerstwie Przemysłu 

powstał Departament Morski, który utworzył 
w Gdańsku Zjednoczenie Stoczni Polskich (ZSP). 
Powołano również Morską Grupę Operacyjną. 
Wkrótce jej przedstawiciele przybyli do Gdyni 
i Gdańska w celu zabezpieczenia urządzeń 
stoczniowych. Rosjanie okazali się szybsi i 70% 
majątku gdańskich stoczni zakwalifikowali 
jako… zdobycz wojenną.

Uznano, że z czterech dużych stoczni 
największe możliwości remontowe miała 
Stocznia nr 1, czyli była Stocznia Gdańska, 
która podjęła pracę we wrześniu 1945 r. 
Zmontowano w niej 1812 ciągników, 
20 parowozów i 500 samochodów, przysła-
nych w ramach pomocy UNRRA.

Po naprawieniu dwóch doków pływających 
i uruchomieniu wydziału mechanicznego 
(1946 r.), gdański zakład dokonał napraw 
na 166 statkach, przyjął też do odbudowy 
statek „Warte”, który jako „Warta” przekaza-
no polskiemu armatorowi w maju 1949 r. 
W 1946 r. działalność rozpoczęły: Stocznia nr 2 
(była stocznia Schichaua), która wytwarzała 
stalowe konstrukcje mostowe i remontowała 
parowozy, Stocznia nr 3 (była fabryka wago-
nów), która przystąpiła do budowy kutrów 
rybackich i szalup dla Marynarki Wojennej 
oraz Stocznia nr 4 (dawna stocznia Wojana), 
która remontowała barki i statki rzeczne.

fot. 1.
Wyciąganie wraku ORP „Kaszub”, 

Stocznia Gdańsk 1925 r. 
Removal of the wreck of ORP Kaszub,

Gdansk Shipyard, 1925.
fot. 2-3.

Stocznia Gdynia, lata 30. XX w.
Gdynia Shipyard, 1930s.

fot. 4.
Wodowanie liniowca „Columbus” 

w Stoczni Schichaua w Gdańsku, 17 grudnia 1913 r.
Launching the liner Colubmus in the Schichaua 

Shipyard in Gdansk, 17 December 1913.
fot. 5.

Pochylnie Stoczni Schichaua, Gdańsk 1911 r.
Slipways in the Schichaua Shipyard, Gdansk, 1911.

fot. 6.
Przemowa Alberta Forstera 

do załogi Stoczni Gdańskiej, 1939 r.
Albert Forster speaking to the team of Gdansk 

Shipyard, 1939.
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The shipbuilding pioneer in Gdynia was 
Rajmund Stodolski. In 1922, he launched 
a yard that over three years repaired about 
50 fishing boats. In 1927, the shipyard Stocznia 
Gdynia S.A. was established. From the start, it 
faced financial difficulties. In March 1936, the 
company was wound up. The municipality of 
Gdynia was involved in saving the shipyard 
by purchasing 1523 shares from foreign 
shareholders. One year later, the shares were 
assigned to the Community of Mining and 
Metallurgy Interests in Katowice, which saved 
the company.

The construction of the new yard was 
accelerated by a contract signed with an 
English shipyard, J.S. White in Cowes. Soon, 
the first financial success was noted, and in 
August 1938 the keel of the first seagoing 
general cargo vessel SS Olza, ordered by the 
Polish Shipping Company, was laid on the 
new slipway. The ship could not be launched 
since World War II broke out.

In 1920, the Navy Port Workshops were 
set up in Puck and, after 7 years, they were 
transferred to Gdynia. At the beginning of 
1930, the design office was established there. 
It prepared documentation for starting the 
production of vessels. In 1933, a floating 
dock with 350 million tonnes DWT was built 
in Gdynia. In the same year, port workshops 
undertook the assembly of a trawler of the 
“Jaskółka” type. It was launched one year later. 
In 1933-1939, six such vessels were built by 
Polish shipyards.

In 1922, the Navy opened shipyard workshops 
also in Modlin and Pińsk. The first of them 
(later Modlin Shipyard) dealt with repairs and 
conversions of inland vessels. On the other 
hand, the Navy Port Workshops in Pińsk built 
inland vessels. 

In 1934, the management of the Navy decided 
to expand the Gdynia port workshops. At the 
beginning of 1939, they were commissioned 
with the task of building gunboats of “Grom” 
type but the ambitious plans were blasted 
by the outbreak of war.

At that time, Poland had a number of other 
small shipyards located both inland and on 
the narrow coast. The Fishing Shipyard in 
Gdynia producing fishing boats was suc-
cessful. Another resilient entity in Gdynia 
was the Yacht Shipyard established in 1934. 

It prepared the documentation for and built 
21 yachts of the “Konik Morski” type. Major 
achievements include the construction 
of large passenger vessels MV Polska and 
MV Francja in the inland shipyard in Solec 
(a district of Warsaw). 

Shipbuilding in 1945-1962
In March 1945, at the Ministry of Industry 

the Maritime Department was established 
which formed the Union of Polish Shipyards in 
Gdansk. In addition, the Maritime Operations 
Group was created. Soon, its representatives 
arrived in Gdynia and Gdansk to secure the 
shipbuilding facilities. Russians were faster 
and they classified 70% of the assets of the 
shipyards in Gdansk as … the spoils of war.

Out of four large shipyards Shipyard No. 1, 
that is, the former Gdansk Shipyard had the 
highest repair capacity. It started its opera-
tions in September 1945 and assembled 1812 
tractors, 20 steam engines and 500 cars sent 
under the UNRRA aid scheme.

When two floating docks were repaired 
and a mechanical department was put into 
operation (1946), the yard in Gdansk repaired 
166 vessels. It also undertook the conversion 
of MS Warte that was delivered to the Polish 
ship owner as MS Warta in May 1949. In 1946 
operations were started by: Shipyard No. 2 
(former Schichaua Shipyard) manufacturing 
steel bridge structures and repairing steam 
engines, Shipyard No. 3 (former wagon fac-
tory) which commenced the construction 
of shipping boats and launches for the Navy 
and Shipyard No. 4 (former Wojana Shipyard) 
which repaired barges and river vessels.
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W październiku 1947 r., z połączenia stoczni 
1. i 2., utworzono Stocznię Gdańską, w której 
podjęto seryjną produkcję stalowych kutrów 
rybackich B-368, według polskiego projektu. 
Pracami kierował Jerzy Doerffer, autor nowatorskiej 
techniki montażu kadłuba w obrotowym łożu.

Budowa dużych statków wymagała two-
rzenia zespołów konstruktorskich, których 
w powojennej Polsce działało niewiele. Szybko 
więc zorganizowano specjalistyczne szkolnictwo 
szczebla zawodowego, średniego i wyższego. 
Do opracowywania dokumentacji ZSP powo-
łało (1946 r.) zespół projektantów w ramach 
Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych. 
Po roku CBKO pracowało już nad projektem 
trawlera B-10. Z czasem Stocznia Gdańska 
utworzyła własne biuro konstrukcyjne.

W Stoczni Gdańskiej powstały pierwsze 
statki zbudowane od początku do końca 
w Polsce (3 kwietnia 1948 r. położono stępki 
pod dwa rudowęglowce B-30). W następnym 
roku zakłady rozpoczęły produkcję trawlerów 
B-10. We wrześniu 1950 r. rozpoczął się eksport 
jednostek pływających B-30 do ZSRR.

Podobne procesy przebiegły w Szczecinie. 
W 1947 r., z połączenia stoczni Odra i Gryf, po-
wstały Stocznie Szczecińskie. W tym samym roku 
Polska przejęła od Rosjan tereny stoczni Vulcan, 
w której uruchomiono warsztaty naprawcze. 
Rok później formalnie zatwierdzono nazwę 
Stocznia Szczecińska i rozpoczęto budowę 
statków. Najpierw wykorzystano zalegający 
na pochylni kadłub o nośności 3 tys. TDW. Ten 
statek, jako „Oliwię”, zwodowano dla GAL-u 
(Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe) w 1948 r. 
Było to pierwsze powojenne wodowanie 
w Polsce. Jednostka została ukończona dwa lata 
później w Gdańsku i pod nazwą „Marchlewski” 
przekazana do służby. W 1949 r. podpisano 
umowę z ZSRR na dostawy statków ze Stoczni 
Szczecińskiej, która w 1951 r. przejęła produkcję 
kutrów B-368 (KS-17). 

Rok 1950 przyniósł zmiany organizacyjne 
w stoczniach Gdańska i Gdyni. Stocznię nr 3 
nazwano Stocznią Północną. Pierwszą jej pro-
dukcją było osiem kutrów MIR-20A. W 1949 r. 
położono stępki pod pierwsze lugrotrawlery 
typu B-11. Prototypowy „Kulik” przekazano 
1 maja 1951 r. Dalmorowi. 

Stocznię Gdyńską, mającą budować statki 
dla ZSRR, usamodzielniono w marcu 1950 r. 

Pierwszym eksportowym zadaniem była budowa 
23 małych masowców motorowych B-53. 30 
marca 1951 r. przemianowano zakład na Komuny 
Paryskiej. Już po trzech miesiącach zwodowano 
kadłub pierwszego statku „Melitopol”. Potencjał 
stoczni był wysoki: dziewięć pochylni, dwie 
kadłubownie, dwa doki pływające oraz wiele 
innych urządzeń.

Szybko rozwijała się stocznia w Gdańsku. 
Montowano w niej statki na dziewięciu po-
chylniach, m.in. węglowce B-31 o nośności 
5 tys. ton. W 1951 r. do służby przekazano cztery 
statki, w tym prototypowe: drobnicowiec B-51 
„Nysa” i trawler B-10 „Radunia”. Rozbudowa stoczni 
umożliwiła zainstalowanie w 1951 r. nad pochyl-
niami wydziałów K-3 i K-4 suwnic bramowych 
o udźwigu 40 ton. Były to pierwsze tego typu 
urządzenia do budowy statków na świecie. 
W roku 1952 stocznię opuściło 18 jednostek, 
w tym prototypy drobnicowca B-50 „Nowa 
Huta” i węglowca „Donbas” B-31. W ciągu 10 lat, 
na zamówienie ZSRR, zbudowano ich aż 87.

W latach 1953-1955 Stocznia Gdańska 
podwoiła produkcję: zwodowano 33 kadłuby 
i przekazano armatorom 35 statków. W 1955 r. 
uruchomiono w niej wydział K-5, który dwa 
lata później wdrożył nowe trawlery parowe 
B-14. Od 1960 r. Stocznia Gdańska produkowała 
trawlery motorowe B-15. Rok 1961 w Stoczni 
Gdańskiej był przełomowy, gdyż liczba zbu-
dowanych motorowców przewyższyła liczbę 
oddanych do służby parowców. Unikatową, 
w powojennych dziejach Stoczni Gdańskiej, 
była produkcja zbiornikowców B-70 o nośności 
19 tys. ton. 

Zwiększenie produkcji w Stoczni Gdańskiej 
osiągnięto dzięki modernizacji dziesięciu 
pochylni. Największa z nich 5B miała 277,2 m 
długości. Zwodowanie w 1960 r. 32 kadłubów 
o łącznej nośności 207,2 tys. ton uplasowało 
stocznię na piątym miejscu w świecie.

W latach 1957–1961 w Stoczni Gdynia wy-
produkowano 45 parowych trawlerów B-14. 
Po nich zaczęto montować wyłącznie statki 
motorowe. Pierwszym był trawler B-20 „Miedwie”. 
Sukcesem stoczni był kontrakt na dostawę 
czterech takich jednostek do Francji. Drugą, 
po statkach rybackich, specjalnością Stoczni 
Gdyńskiej w latach 1958-1959 były drobnicowce 
dla PŻM, PLO i Indonezji. Produkcję roku 1962 
zamknęło pięć małych zbiornikowców B-74.

W latach 50. i 60. w Stoczni Szczecińskiej 
produkowano dla Polski i ZSRR parowe ma-
sowce B-32 o nośności 4 tys. ton. Pierwszy 
statek przekazano armatorowi z ZSRR w 1953 r. 
W 1956 r. stocznia przyjęła zamówienie na 
drobnicowce B-55 (6 tys. ton) i zamierzała 
odbudować ze zniszczeń dawną stocznię 
Vulcan. Kolejne typy drobnicowców B-59 
i B-450 wodowano od 1958 r.

W następstwie rozbudowy stoczni powstał 
nowoczesny ośrodek produkcyjny, wyposa-
żony w dwie długie pochylnie (W1 – 208 m; 
W2 – 195 m). Wkrótce przedłużono do 245 m 
kolejne dwie. W 1958 r. rozpoczęto w Szczecinie 
budowę drobnicowców B-54, dwa lata później 
B-516 – w ciągu czterech lat, na życzenie PLO, 
powstało dziewięć takich statków.

W tym czasie Stocznia Północna specjalizo-
wała się w lugrotrawlerach oraz jednostkach 
specjalnych. Na rozwój stoczni duży wpływ miały 
kontrakty z ZSRR, a także pierwsze zamówienia 
z zachodniej Europy (np.: trawlery dla rybaków 
francuskich). Zamówienia na okręty wojenne 
i specjalne wpływały do stoczni z ZSRR i Polski, 
a ich produkcja była utajniona. Projekty tych 
jednostek powstawały od 1952 r. w CBKO nr 2.

Lata 1963-1970. Już tylko motorowce
Wzrost zamówień z ZSRR na dostawy 

długich serii statków wymusił budowę 
silników okrętowych w Stoczni Gdańskiej. 
Wytwarzano je od 1960 r. na licencji firmy 
Burmeister&Wain. Były to maszyny o mocy 
5,4 tys. KM. W ciągu ośmiu lat wyprodukowano 
64 sztuki. W 1971 r. rozpoczęto produkcję 
silników 7-cylindrowych, dostosowanych 
do zdalnego kierowania.

Od 1963 r. główną produkcję Stoczni 
Gdańskiej stanowiły jednostki dla rybo-
łówstwa i drobnicowce (B-44, B-40, B-442). 
Uznaniem cieszyły się bazy rybackie. 
Prototypowy „Pioniersk” (typ B-64) nie miał 
pierwowzorów na świecie, gdyż łączył cechy 
przetwórni, chłodnicowca, zbiornikowca 
i statku pasażerskiego. Ostatnie statki-bazy 
B-69 i B-670 były pływającymi fabrykami. 
W latach 1967-1969 stocznia przekazała 
do Norwegii sześć prototypowych jed-
nostek B-459 „Gdańsk” – paragrafowców, 
dostosowanych do przewozu drobnicy, 
ładunków masowych i drewna. 

In October 1947, Shipyards No. 1 and 2 
merged forming the Gdansk Shipyard, which 
undertook serial production of B-368, steel 
fishing boats designed by Poles. The works 
manager was Jerzy Doerffer, the author of an 
innovative hull mounting technique.

Construction of large ships required assem-
bling teams of designers and there were few 
of them in post-war Poland. Thus, specialist 
vocational, secondary and higher education was 
soon organized. The Union of Polish Shipyards 
appointed (in 1946) a team of designers as the 
Central Ship Design Office to prepare docu-
mentation. After one year, the Office worked 
on the design of the B-10 trawler. With time, the 
Gdansk Shipyard set up its own design office.

The Gdansk Shipyard built the first vessels 
that were made from A to Z in Poland (on 3 April 
1948 keels were laid under two B-30 coal and 
ore freighters). In the following year, it started 
producing B-10 trawlers. In September 1950, 
the export of B-30 vessels to the USSR started.

Similar processes took place in Szczecin. 
In 1947, the Szczecin Shipyards were formed 
from the merger of Odra and Gryf Shipyards. 
In the same year, Poland took over the gro-
unds of Vulcan Shipyard from the Russians 
and set up a repair shop there. After a year, 
it was officially named Szczecin Shipyard and 
started shipbuilding activities. First, the hull 
with 3000 TDW, stored on the slipway, was 
used to build SS Oliwia launched for GAL 
(Gdynia-America Shipping Line) in 1948. 
It was the first launch after the war in Poland. 
The vessel was put into service two years 
later in Gdansk as SS Marchlewski. In 1949, 
a contract was signed with the USSR for de-
liveries of ships from the Szczecin Shipyard 
which in 1951 took over the production of 
B-368 (KS-17) fishing boats. 

In 1950, the shipyards in Gdansk and Gdynia 
were reorganized. Shipyard No. 3 was called 
the Northern Shipyard. First, it produced eight 
MIR-20A fishing boats. In 1949, keels were laid 
for the first B-11 drifter trawlers. The prototype 
“Kulik” was handed over to Dalmor on 1 May 1951. 

The Gdynia Shipyard, which was supposed 
to build ships for the USSR, became indepen-
dent in March 1950. Its first export task was 
the construction of 23 B-53 small motor bulk 
carriers. On 30 March 1951, it was renamed Paris 

Commune Shipyard. After three months, the 
hull of the first ship Melitopol was launched. The 
shipyard had a large potential: nine slipways, 
two hull assembly areas, two floating docks 
and many other facilities.

The shipyard in Gdansk was developing 
fast. It assembled ships on nine slipways, e.g. 
B-31 coal freighters with a deadweight of 
5 000 tonnes. In 1951, four ships were put into 
service, including the prototypes: B-51 general 
cargo ship SS Nysa and B-10 trawler Radunia. 
Due to the expansion of the shipyard, in 1951 
gantry cranes with the lifting capacity of 
40 tonnes were installed over the slipways in 
divisions K-3 and K-4. Those were the first such 
shipbuilding facilities in the world. In 1952, 
the shipyard released 18 vessels, including 
the prototypes of the B-50 general cargo ship 
Nowa Huta and B-31 coal freighter Donbas. 
Over 10 years as many as 87 such ships were 
built to order for the USSR.

In 1953-1955, Gdansk Shipyard doubled its 
production volume: 33 hulls were launched 
and 35 ships were delivered to ship owners. 
In 1955, it opened the K-5 division which two 
years later started building new B-14 steam 
trawlers. From 1960, Gdansk Shipyard produced 
B-15 motor trawlers. A breakthrough year for 
Gdansk Shipyard was 1961 as the number of 
motor ships built exceeded the number of 
steamships put into service. In the post-war 
history of Gdansk Shipyard, the production 
of B-70 tankers with 19 000 tonnes DWT was 
unique. 

The production volume in Gdansk Shipyard 
increased thanks to modernization of ten 
slipways. The largest, 5B slipway, was 277.2 m 
long. In 1960, the shipyard launched 32 hulls 
with 207 200 tonnes DWT in total, which ranked 
it fifth in the world.

In 1957–1961, Gdynia Shipyard built 45 B-14 
type steam trawlers. Afterwards, only motor 
ships were assembled. The first was the B-20 
trawler Miedwie. The shipyard succeeded in 
contracting the delivery of four such vessels 
to France. The second specialization of Gdynia 
Shipyard, after fishing boats, in 1958-1959 was 
general cargo ships for the Polish Shipping 
Company, Polish Ocean Lines and Indonesia. 
The production in 1962 closed with five small 
B-74 tankers.

In the 1950s and 1960s, the Szczecin Shipyard 
produced B-32 steam bulk carriers with 4 000 
tonnes DWT for Poland and the USSR. The first 
ship was delivered to a USSR ship owner in 
1953. In 1956, the shipyard accepted an order 
for B-55 general cargo ships (6 000 tonnes) and 
intended to convert the former Vulcan Shipyard. 
Subsequent types of B-59 and B-450 general 
cargo ships were launched from 1958.

The expansion of the shipyard resulted in the 
emergence of a modern production site with 
two long slipways (W1 – 208 m; W2 – 195 m). 
Soon, two more slipways were extended to 
245 m. In 1958 in Szczecin the construction 
of B-54 general cargo ships started, followed 
by the B-516 two years later – over four years 
nine such ships were built at the request of 
the Polish Ocean Lines.

At that time, the Northern Shipyard became 
specialized in drifter trawlers and special pur-
pose vessels. The development of the shipyard 
was greatly affected by USSR contracts and the 
first orders from Western Europe (e.g. trawlers 
for French fishermen). The shipyard received 
orders for warships and special vessels from 
the USSR and Poland, and their production was 
kept secret. Such vessels were designed by the 
Central Ship Design Office No. 2 from 1952.

Motor ships only (1963-1970)
The increasing number of USSR orders of 

deliveries of a long series of ships necessitated 
the construction of ship engines at the Gdansk 
Shipyard. They were produced from 1960 on 
the licence of Burmeister & Wain. They were 
5 400 HP machines. 64 units were produced over 
8 years. In 1971, the production of straight-seven 
engines adapted for remote control started.

From 1963 the main production of the Gdansk 
Shipyard were fishing vessels and general cargo 
ships (B-44, B-40, B-442). Fishing bases were 
widely acknowledged. The prototype Pioniersk 
(type B-64) was not modelled on any other 
ship in the world because it combined the 
characteristics of a factory ship, reefer, tanker 
and passenger ship. The last ship bases B-69 and 
B-670 were floating factories. In 1967-1969, the 
shipyard delivered six prototype B-459 vessels 
Gdańsk to Norway. Those were paragraph ships 
adapted to the transportation of general cargo, 
bulk cargo and timber. 
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Od 1962 r. w Szczecinie budowano drobni-
cowce B-49 a także masowce B-512, z których 
pierwszy powstał w ośrodku Vulcan. Realizowano 
ponadto okręty pomocnicze dla marynarki 
wojennej ZSRR, okręty oceanograficzne do 
obsługi programu kosmicznego oraz statki 
naukowo-badawcze dla Akademii Nauk ZSRR.

W drugiej połowie lat 60. XX w. w Stoczni 
Szczecińskiej powstały drobnicowce „Mieszko I” 
(18 szt.) oraz drobnicowce B-446 „Zakopane” (6 szt. 
dla PLO i 2 szt. dla Chin). Unikatowymi drobnicow-
cami z tej stoczni były statki szkolno-towarowe 
B-80 o nośności 4,4/5,5 tys. ton. Pierwszy z nich 
ukończono w 1970 r. W sumie zbudowano ich 13.

Od lat 60. XX w. Stocznia Gdyńska budo-
wała w krótkich seriach jednocześnie 6-7 
typów statków. W 1962 r. położono stępkę 
pod prototypowy drobnicowiec B-41. Nowy 
dok w Gdyni umożliwiał montaż jednostek 
o nośności do 100 tys. ton i wprowadzanie 
technologii dotąd niestosowanych w polskim 
okrętownictwie. Niecałe 10 miesięcy później 
odbyło się wodowanie statku „Francesco Nullo”, 
co rozpoczęło nowy okres w dziejach stoczni, 
gdyż jednostka ta była pierwszą w Polsce, 
zbudowaną w suchym doku.

W 1964 r. przejęto ze Stoczni Gdańskiej 
produkcję zbiornikowca B-70. Rozmiary doku 
umożliwiały jednoczesny montaż nawet czterech 
lub pięciu kadłubów mniejszych jednostek, 
co zwiększało potencjał produkcyjny zakładu 
do 1/3 krajowej produkcji. Podejmowano też 
budowę kadłubów w dwóch częściach, a po 
ich wodowaniu łączono w całość. Metodę tę 
opracowali uczeni z Instytutu Okrętowego 
Politechniki Gdańskiej. W doku budowano 
w tym czasie największe w Polsce statki, o no-
śności 23 tys. ton. Oprócz produkcji cywilnej, 
Stocznia Gdyńska budowała okręty dla Marynarki 
Wojennej. W okresie 1956-1967 wykonano 
w niej 24 trałowce bazowe według polskich 
i radzieckich projektów.

W latach 60. XX w. produkcję okrętów na 
większą skalę podjęła Stocznia Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Pierwszym była przebu-
dowa poniemieckiego kadłuba patrolowca 
na okręt dozorowy typu „Oksywie”. W latach 
1965-68 zrealizowano pięć okrętów patrolowych 
i 15 kutrów desantowych.

Współpracę z Marynarką Wojenną Stocznia 
Północna rozpoczęła w 1953 r. budową czterech 
ratowniczych pontonów. Następnie zrealizowano 

okręty ratownicze, 20 małych zbiornikowców 
dla ZSRR, dziewięć okrętów patrolowych, 
a także kutry trałowe (141 szt.) i sanitarne (60 szt.).

Od 1962 r. główną produkcją Stoczni Północnej, 
przez prawie 10 lat, były okręty desantowe dla 
Polski i ZSRR (90 szt.). Równocześnie stocznia 
budowała okręty hydrograficzne. Ważnym 
osiągnięciem zakładu była budowa w 1970 r. 
prototypowego kutra torpedowego typu 664. 

Produkcję dużych zakładów uzupełniały małe 
stocznie, jak np. Stocznia Wisła w Gdańsku czy 
Stocznia Ustka. 

Lata 1971-1989. Rozwój produkcji 
okrętowej

Złagodzenie centralizmu zarządzania gospo-
darką, po buncie robotników w 1970 r., miało 
korzystny wpływ na rozwój samodzielności 
polskich stoczni. Główną ideą przemian w prze-
myśle okrętowym było zapewnienie wzrostu 
produkcji, przy ograniczeniu finansowania jego 
rozbudowy. Postanowiono też, że drobnicowce 
i masowce, których produkcję opanowano pod 
względem technicznym, będą systematycznie 
rozwijane.

W Stoczni Gdańskiej w latach 70. i 80. produ-
kowano trawlery, przetwórnie i bazy rybackie 
oraz sejnery B-415. W 1972 r. Morski Instytut 
Rybacki otrzymał statek naukowo-badawczy 
„Profesor Siedlecki”. W tym czasie Stocznia 
Gdańska plasowała się na drugim miejscu 
w światowej produkcji jednostek rybackich. 
Drugą specjalnością stoczni, stanowiącą niemal 
połowę produkcji, były chłodniowce oraz statki 
do transportu ryb z chłodzonymi ładowniami 
(B-443, B-364). 

Rozwój przewozów towarów w kontene-
rach i na platformach tocznych spowodował 
uruchomienie w 1970 r. produkcji półkonte-
nerowców B-444. Od połowy lat 70. XX w. 
Stocznia Gdańska realizowała zamówienia od 
armatorów z Europy Zachodniej. Prototypowy 
kontenerowiec „Caribia Express” przekazano 
niemieckiemu armatorowi Happag Lloyd 
w 1976 r. Następne odbierali armatorzy 
z Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. W tym 
samym okresie gdańska stocznia budowała 
statki typu ro-ro (9 szt.), które rychło stały się 
specjalnością zakładu. 

Dumą i wielkim osiągnięciem stoczni 
w latach 80. XX w. była budowa żaglowców 
szkolnych i specjalnych. Projektował je zespół 

fot. 1.
Gdańska Stocznia Remontowa, 1967 r.

Gdansk Shiprepair Yard, 1967.
fot. 2-3.

Stocznia Szczecińska Nowa, 1965 r.
New Szczecin Shiprepair Yard, 1965.
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From 1962, B-49 general cargo ships and 
B-512 bulk carriers were built in Szczecin. The 
first one was built at the Vulcan site. In addition, 
ancillary vessels for the USSR navy, oceano-
graphic research vessels for the needs of the 
space programme and scientific research ships 
for the USSR Academy of Sciences were built.

After 1965 the Szczecin Shipyard made gene-
ral cargo ships “Mieszko I” (18 ships) and B-446 
bulk carriers “Zakopane” (six for Polish Ocean 
Lines and two for China). Unique general cargo 
ships built by this shipyard were B-80 training 
and cargo ships with 4400/5500 tonnes DWT. 
The first one was completed in 1970. In total, 
13 such ships were built.

From the 1960s, the Gdynia Shipyard built 
simultaneously 6-7 types of vessels in short 
series. In 1962, the keel was laid for the proto-
type B-41 general cargo ship. The new dock 
in Gdynia facilitated the assembly of vessels 
up to 100 000 tonnes DWT and the use of 
technologies previously not used by the Polish 
shipbuilding industry. Less than 10 months later, 
MV Francesco Nullo was launched giving rise to 
a new period in the shipyard’s history as it was 
the first vessel in Poland built in the dry dock.

In 1964, the production of B-70 tankers 
was taken over from the Gdansk Shipyard. 
The dock was big enough to assemble four 
or five smaller hulls at the same time, which 
increased the production potential of the plant 
by up to 1/3 of national production. In addition, 
the hulls were constructed in two parts and 
after launching, they were put together. This 
method was developed by scientists from the 
Shipbuilding Institute at the Gdansk University 
of Technology. The dock released the then 
largest ships in Poland with 23 000 tonnes 
DWT. In addition to civil production, the Gdynia 
Shipyard built vessels for the Navy. In 1956- 
-1967, it produced 24 base trawlers according 
to Polish and Soviet designs.

In the 1960s, the Naval Shipyard in Gdynia 
took up a larger scale production of vessels. 
The first of them was the conversion of the hull 
of a former German patrol boat into a guard 
boat of the “Oksywie” type. In 1965-68, 5 patrol 
boats and 15 landing craft were built.

The Northern Shipyard started collaboration 
with the Navy in 1953 with the construction of 
four rescue pontoon boats. Next, rescue ships 
were built, along with 20 small tankers for the 

USSR, 9 patrol boats, as well as minesweeping 
trawlers (141) and sanitary ships (60).

From 1962, for nearly 10 years, the main 
produce of the Northern Shipyard was landing 
craft for Poland and the USSR (90 ships). At the 
same time, the shipyard built hydrographic 
survey ships. An important achievement was 
the construction of a prototype 664 type tor-
pedo boat in 1970. 

The production of large shipyards was 
complemented by small shipyards such as 
The Vistula Shipyard in Gdansk and the Ustka 
Shipyard. 

Development of shipbuilding production 
(1971-1989)

Mitigating central management in economy 
after the workers’ revolt in 1970 had a positive 
effect on the development of the autonomy 
of Polish shipyards. The main idea behind the 
transformations in the shipbuilding industry was 
to ensure production growth at limited financial 
expenditure. In addition, a decision was made 
that general cargo ships and bulk carriers for 
which the technical aspects of production were 
mastered would be systematically developed.

In the 1970s and 80s, the Gdansk Shipyard 
produced fishing trawlers, factory ships and 
fishing bases as well as B-415 seiners. In 1972, 
the National Marine Fisheries Research Institute 
received a fishery research ship RV Profesor 
Siedlecki. At that time, the Gdansk Shipyard 
was the number two manufacturer of fishery 
vessels in the world. Another specialty of the 
shipyard, accounting for nearly half of the 
production, was reefers and fish transportation 
vessels with refrigerated holds (B-443, B-364). 

Due to the development of cargo transport 
in containers and on wheeled platforms, in 
1970 the production of B-444 type LCL ships 
commenced. After 1975, the Gdansk Shipyard 
completed orders from ship owners from Western 
Europe. A prototype container ship MS Caribia 
Express was delivered to the German ship owner 
Happag Lloyd in 1976. Next, ships were ordered 
by ship owners from the Netherlands, France 
and the UK. At the same time, the shipyard 
in Gdansk built ro-ro ships (9 units) that soon 
became the specialty of the yard. 

The shipyard took pride in its great achie-
vement of the 1980s, that is, the construction 
of navigation training and special sailing ships. 
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pod kierunkiem mgr. inż. Zygmunta Chorenia. 
Pierwszy żaglowiec, „Pogoria”, przekazano 
w 1980 r. Następne dwa zbudowano w 1982 r. 
– dla Marynarki Wojennej (ORP „Iskra”) i dla 
Bułgarii („Kaliakra”). W tym samym czasie 
skonstruowano duży żaglowiec szkolny „Dar 
Młodzieży” oraz „Oceanię”. 

Łącznie w ciągu 45 lat Stocznia Gdańska 
zbudowała ponad 900 statków, reprezentujących 
niemal wszystkie rodzaje jednostek towarowych, 
rybackich i specjalnych. Uzupełniającą była 
produkcja 122 silników napędu głównego.

Pierwsze nowe statki w Stoczni Szczecińskiej 
w latach 70. to półkontenerowce B-430 dla 
Germanische Lloyd, a także dla PLO. W latach 
1971-1976 Stocznia Szczecińska zrealizowała 
duży kontrakt dla ZSRR, opiewający na dostawę 
17 statków B-46. Powstały także drobnicowce 
B-432 i okręty oceanograficzne. Nienagłaśnianą, 
ale znaczącą produkcją były jednostki specjalne 
dla ZSRR. 

W 1980 r. ukończono w Szczecinie okręt 
szpitalny B-320 – pierwszy wykonany według 
własnej dokumentacji technicznej. W latach 80. 
powstały statki badawcze B-86, geofizyczne 
B-93, masowce, chemikaliowce, produktowce, 
serwisowce do obsługi platform wiertniczych 
a także promy pasażersko-samochodowe. 
Te ostatnie zamówiły PLO, obsługujące linie 
bałtyckie i planujące połączenia do Wielkiej 
Brytanii („Pomerania” – 1978 r.,  „Silesia” – 1979 r.). 
Dwa promy kupił też armator turecki, a sześć 
następnych trafiło do ZSRR.

Stocznia Szczecińska jako pierwsza w Polsce 
podjęła budowę statków do przewozu pro-
duktów chemicznych. Łącznie w latach 1975-
-1977 zbudowano ich 12. Były to najbardziej 
opłacalne statki, jakie powstały w tamtym 
czasie w Polsce. Wśród konstruowanych stat-
ków były także jednostki do obsługi platform 
wiertniczych. Na pionierskie w Polsce holowniki 
dostawcze dokumentację kupiono w Norwegii. 
Zbudowano według niej (1980 r.) jednostki 
„Bazalt” i „Granit”. 

Stocznia Gdyńska była w latach 70. XX w. 
producentem trawlerów, które sprzedawała 
armatorom krajowym i zagranicznym. Istniejący 
od 1976 r. w Stoczni Gdynia drugi, większy dok 
umożliwiał budowę jednostek o nośności do 
400 tys. ton i dlatego jej specjalnością stały 
się statki duże – masowce i zbiornikowce. 
Szlagierem były masowce o nośności 55 tys. ton 

(14 szt.). Jednostki te były pierwszymi na świecie 
samochodowcami.

Pierwszy z czterech statków OBO, określany 
po polsku jako ropo-rudo-masowiec, Stocznia 
Gdynia przekazała w 1975 r. do ZSRR. Rok 
później powstała jednostka OBO dla Norwegii, 
największy statek, jaki powstał w Polsce; miał 
117 tys. ton nośności i 245 m długości. Sukcesem 
gdyńskich stoczniowców było zwodowanie 
w 1976 r. masowca typu panamax, kolejne 
powstawały w następnej dekadzie, na potrzeby 
armatorów z Panamy i Norwegii.

W połowie lat 80. XX w. w suchym doku 
pojawił się kolejny wariant masowca – pakieto-
wiec. Powstały też jednostki o nośności 98 tys. 
ton „Arrow Gdynia” i „Arrow Gdańsk”. Jako jedna 
z nielicznych firm na świecie, stocznia podejmo-
wała się budowy zbiornikowców do transportu 
gazu ciekłego (B-550). Realizowano wówczas także 
zbiornikowce do przewozu ropy i produktów 
ropopochodnych, coraz popularniejsze jednostki 
ro-ro oraz małe drobnicowce „Tergal” B-361. 

W 1987 r. ukończono prom „Stena Germanica”, 
mogący zabrać na pokład 2455 pasażerów, 705 
samochodów osobowych oraz 86 ciężarówek 
z przyczepami. Ostatnim kontraktem stoczni, 
w latach 1988-1991, była dostawa dla ZSRR 
sześciu statków pasażerskich B-961 do obsługi 
platform wiertniczych i wydobywczych.

W latach 1971-1975 miał miejsce trzeci etap 
rozbudowy Stoczni Północnej, której nadano 
imię „Bohaterów Westerplatte”. Wśród montowa-
nych jednostek były trawlery-solarnie, trawlery 
myśliwsko-łowcze B-422, trawlery-przetwórnie, 
sejnery B-406 czy jednostki B-400 dla ZSRR. 
Produkowano też jednostki desantowe oraz 
większe okręty dla ZSRR. W zakładach powstały 
ponadto jednostki szkolne, hydrograficzne 
i ratownicze. W latach 1989-1991 stoczni groziło 
bankructwo i likwidacja. Firma przetrwała kryzys 
dzięki nowym kontraktom, w tym na budowę 
małych trawlerów dla Wysp Owczych.

W Stoczni Marynarki Wojennej od lat 
70. minionego wieku montowano ścigacze 
okrętowe podwodne, poławiacze torped 
„Kormoran”, pływające stacje demagnetyzacyjne, 
kutry patrolowe i desantowe. Nowatorskim 
przedsięwzięciem była w gdyńskiej SMW 
budowa trałowca z laminatów poliestrowych 
(1982 r.). Równolegle wytwarzano jednostki 
stalowe: kutry ratownicze R-30 oraz kurty 
transportowe 716.

They were designed by a team under the su-
pervision of Zygmunt Choreń. The first sailing 
ship STS Pogoria was released in 1980. The next 
two were built in 1982 – for the Navy (ORP Iskra) 
and for Bulgaria (STS Kaliakra). At the same 
time, a large navigation training ship STS Dar 
Młodzieży and RV Oceania were constructed. 

In total, over 45 years, the Gdansk Shipyard 
built more than 900 ships representing nearly 
all types of cargo, fishing and special purpose 
vessels. In addition, 122 main drive engines 
were produced.

The first new ships in the Szczecin Shipyard 
in the 1970s were B-430 type LCL ships for 
Germanische Lloyd and for Polish Ocean Lines. 
In 1971-1976, the Szczecin Shipyard completed 
a large contract for the USSR, comprising the 
delivery of 17 ships of the B-46 type. It also 
produced B-432 general cargo ships and oce-
anographic research vessels. The production 
of special purpose vessels for the USSR was 
significant but it was not publicized. 

In 1980, a large B-320 hospital vessel was 
completed in Szczecin. It was the first one built 
according to the shipyard’s own technical docu-
mentation. In the 1980s, B-86 research vessels, 
B-93 geophysical survey vessels, bulk carriers, 
chemical tankers, product tankers, platform 
supply vessels as well as passenger and car 
ferries were produced. The latter were ordered 
by Polish Ocean Lines which provided services 
on Baltic lines and planned new connections 
to the United Kingdom (MF Pomerania – 1978, 
MF Silesia – 1979). Also, a Turkish ship owner 
purchased two ferries and six were delivered 
to the USSR.

The Szczecin Shipyard was the first in Poland 
to undertake the construction of chemical 
tankers. In total 12 were built in 1975-1977. 
They were the most profitable ships made 
at that time in Poland. The designed ships 
also included platform service vessels. The 
documentation for pioneer in Poland anchor 
handling tug supply ships (AHTS) was bought 
in Norway. It was used to build AHTS Bazalt and 
AHTS Granit (in 1980). 

The Gdynia Shipyard in the 1970s produced 
trawlers sold to domestic and foreign ship 
owners. The second, larger dock, existing 
in the Gdynia Shipyard from 1976, made it 
possible to build vessels with up to 400 000 
tonnes DWT. Hence, large general cargo 

ships and bulk carriers became its specialty. 
A hit was bulk carriers with 55 000 tonnes 
DWT (14 ships). The ships were the first car 
carriers in Poland.

The Gdynia Shipyard delivered the first out 
of four OBO (oil-bulk-ore) freighters to the USSR 
in 1975. One year later an OBO vessel was built 
for Norway. It was the largest ship ever built in 
Poland – 117 tonnes DWT and 245 m in length. 
A success of the shipyard workers from Gdynia 
was the launch of a Panamax bulk carrier in 
1976. Other ships were built in the following 
decade for the needs of ship owners from 
Panama and Norway.

In the mid 1980s, another bulk carrier variant 
appeared in the dry dock. In addition, vessels 
with 98 000 tonnes DWT Arrow Gdynia and 
Arrow Gdańsk were built. The shipyard was 
one of the few companies in the world to build 
liquid gas tankers (B-550). At that time, also oil 
and oil products tankers and the increasingly 
popular ro-ro vessels as well as small general 
cargo ships “Tergal” B-361 were built. 

In 1987 the ferry MF Stena Germanica was 
completed with the capacity for 2455 passengers, 
705 passenger cars and 86 trucks with trailers. 
The last contract of the shipyard, in 1988-1991, 
was the delivery of six B-961 passenger ships 
for oil and gas platform service for the USSR.

In 1971-1975 the third stage of expansion 
of the Northern Shipyard took place. It was 
named the “Westerplatte Heroes” Shipyard. The 
vessels were fishing trawlers, B-422 hunting 
and fishing trawlers, factory trawlers, B-406 
seiners and B-400 vessels assembled for the 
USSR. In addition, landing cruisers and larger 
vessels for the USSR were also produced. The 
yard also built navigation training vessels, 
hydrographic survey vessels and rescue boats. 
In 1989-1991 the shipyard was threatened 
with bankruptcy and liquidation. It survived 
the crisis thanks to new contracts, including 
contracts for the construction of small trawlers 
for the Faroe Islands.

At the Naval Shipyard from the 1970s sub-
marine chasers, “Kormoran” torpedo trials craft, 
deperming ships, patrol boats and landing craft 
were assembled. An innovative undertaking at 
the Gdynia Naval Shipyard was the construction 
of a trawler from polyester laminates (1982). 
In parallel, steel vessels were built: R-30 rescue 
boats and 716 transport boats.
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fot. 1.
Stocznia Szczecińska / Szczecin Shipyard.

fot. 2.
Stocznia Gdańska / Gdansk Shipyard.
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POLSKIE STOCZNIE DZIŚ
Ponad 30 tys. zatrudnionych pracowników, 

najnowocześniejsze statki i okręty wojenne – 
taki jest obecnie krajowy rynek stoczniowy. 
Polską domeną są statki specjalistyczne, 
promy, statki do budowy i obsługi mor-
skich farm wiatrowych, elementy platform 
wiertniczych, holowniki offshore, a nawet 
statki ratownicze szybkiego reagowania. 
W pomorskich stoczniach powstają też 
okręty, które trafiają do Marynarki Wojennej. 
To jest skok technologiczny, który wykonano 
w ciągu ostatnich lat. Jednostki, które są 
produkowane w Polsce, kupują klienci na 
całym świecie. Nasi armatorzy, tacy jak np. 
Polska Żegluga Morska, zamówienia lokują 
w stoczniach chińskich, gdyż krajowy prze-
mysł nie ma szans na konkurowanie z nimi 
pod względem ceny.

Zmiana systemu gospodarczego w Polsce 
po 1989 r. rozpoczęła powolny upadek 
stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, które 
musiały przejść gruntowną restrukturyzację. 
Ich kłopoty wynikały m.in. z utraty zamówień 
z ZSRR, przerostu zatrudnienia, niskiej wydaj-
ności i słabej organizacji pracy. Stocznie te 
przechodziły z rąk państwowych w prywatne 
i… wracały do państwa. Pozwalano im nie 
płacić podatków od nieruchomości, składek 
ZUS, otrzymywały dotacje z państwowej kasy, 
a i tak przynosiły ogromne straty. W 2008 
r. Komisja Europejska uznała, że Stocznia 
Gdynia i Szczecińska dostawały niedozwoloną 
pomoc publiczną, uznając ją za nieuczciwą 
konkurencję, i nakazała likwidację tych spółek. 
W Gdyni zwolniono ponad 5 tys. pracowników, 
a teren po stoczni został sprzedany dziesiąt-
kom mniejszych spółek. Stocznia Gdańska 
uniknęła likwidacji, bo nieco wcześniej kupiło 
ją od państwa ukraińskie ISD (później spółkę 
przejął oligarcha Siergiej Taruta). W tym czasie 
w kłopoty wpadła nawet dobrze zorgani-
zowana prywatna stocznia – Remontowa 
z Gdańska. Spółka zaangażowana była 
w opcje walutowe, które omal jej nie zatopiły.

Państwo inwestuje w stocznie
Po likwidacji stoczni w Gdyni i Szczecinie 

zmieniło się podejście rządu do przemysłu 
stoczniowego i zaprzestano dosypywania 
pieniędzy do nierentownych firm. Zaczął obo-
wiązywać model korporacyjny. Na przełomie 

lat 2010 i 2011 Państwowa Agencja Rozwoju 
Przemysłu powołała fundusz inwestycyjny MARS 
i wniosła do niego udziały w trzech stoczniach 
remontowych w Szczecinie, Świnoujściu 
i Gdyni (Nauta). Fundusz kontrolowany jest 
obecnie przez państwową Polską Grupę 
Zbrojeniową. Przeprowadzono konsolidację, 
aby firmy jednego właściciela nie konkuro-
wały ze sobą, lecz współdziałały. Z czasem 
MARS objął udziały w Energomontażu-Północ 
Gdynia oraz część udziałów w prywatnej 
Stoczni Crist S.A. w Gdyni i w spółce Bilfinger 
Mars Offshore w Szczecinie, która zbudowała 
fabrykę fundamentów do morskich elektrowni 
wiatrowych. 

Po krachu z 2008 r. zatrudnienie ogółem 
w przemyśle stoczniowym i firmach ko-
operujących systematycznie wzrastało, by 
w latach 2014-2015 dojść do 32 tys. osób. 
Rosła produkcja i sprzedaż, firmy zawierały 
już kontrakty nawet z trzyletnim wyprzedze-
niem. Przyczyn prosperity było wiele. Jedną 
z nich był fakt, że polskie firmy przemysłu 
stoczniowego w większości są dobrze zor-
ganizowane i zarządzane, jak również to, iż 
przestawiły się na inny profil produkcji. Nie 
budują już dużych, prostych jednostek, na 
których z racji silnej konkurencji chińskiej 
lub koreańskiej trudno zarobić. Sprzedają 
mniejsze, lecz droższe statki specjalistyczne.

fot. 1-3.
W ostatnich latach w Stoczni Gdańskiej budowane 

były głównie kontenerowce, masowce, statki 
pasażerskie, ro-ro oraz żaglowce.

Recently, the Gdansk Shipyard has built mainly 
container ships, bulk cargo carriers, passenger ships, 

ro-ro vessels and sailing ships.
fot. 4.

ST³ Offshore w Szczecinie.
ST3 Offshore in Szczecin.
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fot. 1-2.
Damen Shipyards Gdynia.

fot. 3.
Statek zasilany LNG ze stoczni 

Remontowa Shipbuilding.
A ship fuelled with LNG from the shipyard

Remontowa Shipbuilding.
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POLISH SHIPYARDS TODAY
More than 30 000 of employees, state-of-the

-art ships and naval vessels – this is what the 
domestic shipbuilding market looks like today. 
The Polish domain is special purpose vessels, 
ferries, ships for construction and service of 
offshore wind farms, elements of oil and gas 
platforms, offshore tugs, and also fast response 
rescue boats. In addition, Pomeranian shipyards 
make vessels delivered to the Navy. This has been 
a recent leap in technology. Vessels produced 
in Poland are bought by customers all over the 
world. Our ship owners, such as, for instance, 
Polsteam, order from Chinese shipyards as the 
domestic industry has no chance of competing 
with them in terms of price.

Economic transformations in Poland after 
1989 gave rise to a slow collapse of the shipyard 
in Gdansk, Gdynia and Szczecin that had to 
undergo thorough restructuring. Their troubles 
resulted from, among other things, the loss 
of contracts from the USSR, overstaffing, low 
efficiency and poor organization of labour. 
The shipyards were transferred from the state 
to private owners and then… back to the 
state. They were exempted from real property 
tax and social insurance contributions. They 
also received grants from the state budget 
but generated huge losses anyway. In 2008 
the European Commission decided that the 
shipyards in Gdynia and in Szczecin received 
illegal public aid which was classified as unfair 
competition and ordered that the companies 
be liquidated. Gdynia laid off more than 5 000 
workers, and the former shipyard grounds 
were sold numerous smaller companies. The 
Gdansk Shipyard escaped liquidation because 
it had earlier been purchased from the state 
by the Ukrainian ISD (later the company was 
acquired by the oligarch Serhij Taruta). At that 
time, even a well-organized privately owned 
shipyard – Remontowa Shipyard from Gdansk 
– was in trouble. The company was involved 
in the FX options trade, which nearly drove it 
to bankruptcy.

State investments in shipyards
After the shipyards in Gdynia and Szczecin 

were liquidated, the government changed its 
approach to the shipbuilding industry and ceased 
injecting money into companies generating 
no return. A corporate model was introduced. 

In 2010-2011 the State Industrial Development 
Agency established the investment fund MARS 
to which it contributed shares in three shipre-
pair yards in Szczecin, Swinoujscie and Gdynia 
(Nauta). At present the fund is controlled by 
the state-owned Polish Armaments Group. 
Consolidation was carried out to prevent compe-
tition between companies owned by the same 
owner and ensure their cooperation. With time, 
MARS subscribed to shares in Energomontaż-
Północ Gdynia and part of the shares in the 
privately owned shipyard Stocznia CRIST S.A. 
in Gdynia and in the company Bilfinger Mars 
Offshore in Szczecin which built the factory 
making foundations for offshore wind farms. 

After the downturn in 2008 the total level of 
employment in the shipbuilding industry and 
cooperating companies systematically increased, 
reaching 32 000 people in 2014-2015. Production 
and sales were growing. Companies concluded 
contracts even three years in advance. There 
were many reasons for the prosperity. One was 
the fact that Polish shipbuilding companies are 
mostly well organized and managed and that 
they changed over to a different production 
profile. They have discontinued building large, 
simple vessels on which it is hard to make profit 
due to strong Chinese or Korean competition. 
They sell smaller but more expensive special 
purpose vessels.
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Remontowa Holding
Grupa Remontowa Holding nie tylko 

poradziła sobie z opcjami walutowymi, ale 
także stała się znaczącym producentem 
na Starym Kontynencie. Obecnie w całej 
Grupie pracuje kilka tysięcy osób. Liderem 
holdingu jest Gdańska Stocznia Remontowa, 
największa w Polsce stocznia tego typu. Grupę 
tworzy blisko 30 spółek, m.in. Remontowa 
Shipbuilding SA, która zajmuje się budową 
statków i okrętów, Fabryka Mebli Okrętowych 
Famos w Starogardzie Gdańskim, Remontowa 
Hydraulic Systems, spółka projektująca 
i budująca kompletne napędy i sterowania 
hydrauliczne, Remontowa LNG Systems 
w Rumii czy Remontowa Lighting Technologies 
SA, przedsiębiorstwo produkujące sprzęt 
oświetleniowy. 

Powstanie pierwszego w Remontowa 
Shipbuilding żaglowca wprowadziło stocznię 
do elitarnego grona budujących nie tylko 
statki innowacyjne, ale również prestiżowe. 
Na przełomie lat 2015 i 2016 spłynęły na 
wodę dwa promy dla estońskiego armatora 
TS Laevad OU. Remontowa Shipbuilding 
ma również na koncie statki typu PSV 
(B856) z napędem gazowym, przeznaczone 
do zaopatrywania platform wiertniczych 
i wydobywczych dla jednego z najwięk-
szych, norweskich operatorów floty offshore.  
W Remontowej powstał także arktyczny statek 
zaopatrzeniowy oraz przekazany Marynarce 
Wojennej w listopadzie 2017 r. poławiacz 
min ORP Kormoran. Trwa budowa sześciu 
holowników B 860 zamówionych przez MW.

W ostatnich latach Gdańska Stocznia 
Remontowa im. Józefa Piłsudskiego wy-
specjalizowała się m.in. w przebudowach 
platform wiertniczych oraz promów. W 2016 r. 
zdobyła kontrakt od kanadyjskiego BC Ferries 
na przeprowadzenie modernizacji mid-life 
upgrade dwóch promów klasy „Spirit”, która 
obejmie przebudowę siłowni na dwupa-
liwową – z możliwością zasilania zarówno 
niskosiarkowym olejem napędowym, jak 
i gazem ziemnym (LNG) jako głównym pali-
wem. Trwa realizacja tego kontraktu o war-
tości 140 mln dolarów. W maju 2017 r. GSR 
rozpoczęła realizację umowy z armatorem 
Finnlines. Kontrakt dotyczy przedłużenia o ok. 
30 m czterech promów – „Finnsky”, „Finnsun”, 

fot. 1.
Gdańska Stocznia Remontowa S.A.

Gdansk Shiprepair Yard Remontowa S.A.
fot. 2-4.

Crist S.A.
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„Finntide” i „Finnwave”. W umowie stocznia 
zobowiązała się, że przebudowa każdego 
promu zajmie mniej niż dwa miesiące. 

Konsorcjum zwyciężyło w grudniu 2017 r. 
w postępowaniu na dostawę, montaż oraz 
integrację systemów uzbrojenia na okrętach 
rozpoznawczych ORP „Hydrograf” i ORP 
„Nawigator” oraz naprawę główną i dokową 
ORP „Hydrograf”.

Biznesowi przyjaciele
Na polskim rynku stoczniowym bardzo 

dobrze radzi sobie firma Crist S.A., jedna 
z największych w Polsce, utworzona w 1990 r. 
przez dwóch inżynierów budowy okrętów: 
Ireneusza Ćwirko i Krzysztofa Kulczyckiego, 
wyspecjalizowana w inżynierii morskiej, 
lądowej i cywilnej. Dotąd zbudowała ponad 
360 różnej wielkości jednostek m.in. statki 
dla wież wiatrowych, ale także konstrukcje 
offshore i konstrukcje stalowe. Jako jedyna 
stocznia w Europie zbudowała trzy jednostki 
do stawiania i serwisowania morskich farm 
wiatrowych. W 2010 r. Crist S.A. kupiła z za-
sobów mienia dawnej Stoczni Gdynia suchy 
dok, największą w rejonie południowego 

Bałtyku suwnicę oraz tereny do prefabrykacji 
kadłubów. Firma z powodzeniem realizuje 
kolejne, coraz bardziej zaawansowane tech-
nologicznie projekty.

W kwietniu 2017 r. firma zawarła kontrakt 
na budowę bloków dwóch ponad 300-metro-
wych wycieczkowców (typu cruiser) dla STX 
France, światowego potentata w budowie 
statków pasażerskich. Budowane jednostki 
mogą zabrać na pokład ponad 5700 pasażerów 
i 1500 członków załogi. W połowie 2017 r. 
Crist S.A. rozpoczęła prace nad budową 
w części wyposażonego promu pasażersko- 
-samochodowego dla armatora norweskiego. 
Jednostka, określana jako największy prom 
z hybrydowym napędem głównym na świecie, 
wejdzie do eksploatacji latem 2019 r. Statek 
o długości 160 m i szerokości ponad 27 m 
zabiera 2 tys. pasażerów oraz 500 pojazdów 
osobowych. 

2

Remontowa Holding
Remontowa Holding Group not only 

successfully handled FX options but it also 
became a major producer in Europe. Currently, 
the whole Group employs several thousand 
people. The leader of the holding is Gdansk 
Shiprepair Yard, the largest such shipyard in 
Poland. The Group consists of nearly 30 com-
panies, including Remontowa Shipbuilding 
SA, which builds ships and vessels, Famos 
Ship Furniture Factory in Starogard Gdański, 
Remontowa Hydraulic Systems, a company 
designing and making complete hydraulic 
drives and control systems, Remontowa LNG 
Systems in Rumia and Remontowa Lighting 
Technologies SA, a manufacturer of lighting 
equipment. 

The first sailing ship built in Remontowa 
Shipbuilding placed the shipyard among 
the elite builders of innovative and presti-
gious ships. In 2015-2016 two ferries were 
launched for Estonian ship owner TS Laevad 
OU. Remontowa Shipbuilding also produces 
gas-fuelled PSVs (B856) for supplying gas and 
oil platforms to one of the largest Norwegian 
offshore operators. Remontowa also built an 

arctic supply vessel delivered to the Navy in 
November 2017 – the mine sweeper ORP 
Kormoran. Six B 860 tugs ordered by MW 
are under construction.

Recently the Józef Piłsudski Shiprepair 
Yard has specialized in conversions of oil 
and gas platforms and ferries. In 2016 it was 
awarded a contract from the Canadian BC 
Ferries for mid-life upgrade of two “Spirit” 
ferries. It comprises the conversion of the 
engine room into a dual fuel one which 
could be fuelled both with low sulphur 
diesel oil and liquefied natural gas (LNG) 
as the main fuel. The contract, currently 
in progress, is worth 140 million dollars. 
In May 2017, the Gdansk Shiprepair Yard 
commenced performance of a contract 
with the ship owner Finnlines. The contract 
concerns the extension of four ferries – 
Finnsky, Finnsun, Finntide and Finnwave 

– by ca. 30 m. In the contract the shipyard 
undertook to complete the works on each 
ferry within less than two months. 

In December 2017 the consortium won 
a tender for the delivery, assembly and 
integration of armaments systems on spy 
ships ORP Hydrograf and ORP Nawigator 
and an overhaul and dock repair of ORP 
Hydrograf.

Business friends
Crist S.A., one of the largest Polish compa-

nies, established in 1990 by two shipbuilding 
engineers: Ireneusz Ćwirko and Krzysztof 
Kulczycki, specializing in marine and civil 
engineering works, has been very successful 
in the Polish shipbuilding market. It has built 
360 vessels of different sizes, including wind 
turbine service vessels, but also offshore 
and steel structures. It is the only shipyard 
in Europe to have built three vessels for the 
installation of wind turbines and service of 
offshore wind farms. In 2010, Crist S.A. used 
the assets of the former Gdynia Shipyard to 
purchase a dry dock, the largest gantry crane 
in the southern Baltic region and grounds 
for the prefabrication of hulls. The company 
successfully completes new projects with 
more and advanced technology.

In April 2017 the company concluded 
a contract for constructing modules of two 
more than 300-metre-long cruisers for STX 
France, the world leader in the construction 
of passenger ships. The ships can accom-
modate more than 5700 passengers and 
1500 crew members. In the middle of 2017, 
Crist S.A. started working on the construc-
tion of a partly equipped passenger and car 
ferry for a Norwegian ship owner. The vessel, 
considered the largest ferry with a hybrid 
main drive in the world, will be put into 
operation in summer 2019. The ferry, 160 m 
long and more than 27 m wide, can board 
2 000 passengers and 500 passenger cars. 
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Nauta znaczy żeglarz
Konieczność dostosowania się w latach 

90. XX w. Stoczni Remontowej Nauta do 
warunków gospodarki rynkowej wyma-
gała gruntownego zrestrukturyzowania 
przedsiębiorstwa. Nastąpiła reorientacja 
sprzedaży na rynki zachodnie. W styczniu 
1996 r. Nauta otrzymała status przedsię-
biorstwa przemysłu obronnego, a ostatnio 
weszła do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. 
To nie był przypadek, gdyż obok produkcji 
cywilnej stocznia już wcześniej wykonywała 
remonty i budowy okrętów wojennych, 
które kontynuuje. W latach 1997-2003 ze 
struktury zakładu wyodrębniono trzynaście 
samodzielnych podmiotów gospodarczych, 
które obecnie są kooperantami, a poprzez 
powiązania kapitałowe wchodzą w skład 
Grupy Nauta.

Przez 82 lata działalności Stocznia 
Remontowa Nauta zaprojektowała i wypro-
dukowała ponad 500 statków, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek takich jak: traw-
lery, statki offshore i badawcze, pożarnicze 
i ratunkowe, holowniki i barki, lodołamacze, 
pogłębiarki. Oprócz kompletnych jednostek 
w stoczni powstają m.in. stalowe kadłuby 
i bloki kadłuba, nadbudówki i inne konstrukcje 
okrętowe. Ponadto Stocznia wyspecjalizowała 
się w skomplikowanych przebudowach. 
W Gdańsku Stocznia Nauta uruchomiła Zakład 
Nowych Budów. Na pochylniach kupionych 
od Stoczni Gdańsk pracę znalazło ponad 500 
osób. Wodowane są m.in. jednostki rybackie 
dla armatorów z Danii i Norwegii.

W Stoczni Gdańsk SA
Od 2008 r. głównym udziałowcem Stoczni 

Gdańsk SA jest spółka Gdańsk Shipyard 
Group, należąca do ukraińskiego przemy-
słowca Siergieja Taruty, a 25% akcji firmy 
ma Agencja Rozwoju Przemysłu. Obecnie 
w stoczni nie produkuje się już kompletnych 
jednostek, lecz tylko wybrane elementy. Na 
terenie firmy wytwarzane są głównie wieże wia-
trowe. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
została właścicielem większości gruntów 
należących do Stoczni Gdańsk, które znajdują 
się na Wyspie Ostrów. Plan restrukturyzacji 
firmy realizowany jest do dziś. Stocznia została 
w znacznej części zmodernizowana. Wspierana 
przez głównego akcjonariusza, przetrwała 

kryzys finansowy i kryzys branży okrętowej. Odzyskała możliwość rozwoju 
i ściśle współpracuje z innymi przedsiębiorstwami w branży oraz z 
Agencją Rozwoju Przemysłu. Obecnie na terenie stoczni działa grupa 
spółek, dla których spółką – matką jest Gdańsk Shipyard Group. 

W związku z rozpoczęciem w październiku 2016 r. produkcji wież do tur-
bin wiatrowych (do 300 sztuk rocznie), na terenie Stoczni Gdańsk powołana 
została Gdańsk Shipyard Group Towers. Firma ma na swoim koncie doświad-
czenie i współpracę z czołowymi światowymi producentami w tej branży 
i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. 

GSG i Grupa Remontowa Holding współpracują od roku 2013. Firmy 
uzgodniły, że w projektach dotyczących budowy statków i konstrukcji 
stalowych GSG będzie się koncentrować na pracach prefabrykacyjnych, 
a Remontowa na montażu. Stocznia Gdańsk SA dysponuje auto-
matyczną linią do prefabrykacji sekcji płaskich oraz mikropaneli 
(automatyczne spawanie konstrukcji 3D), która pozwala na produkcję 
segmentów konstrukcji przestrzennych. 

Ukraińscy właściciele i Agencja Rozwoju Przemysłu porozu-
mieli się co do przyszłości stoczni i spółki produkującej wieże 
wiatrowe. ARP podpisała list intencyjny z Gdańsk Shipyard Group. 
Prawdopodobnym rozwiązaniem jest przejęcie stoczni przez pań-
stwo. Od długiego czasu mówi się o powrocie stoczni w 100% 
do Skarbu Państwa i objęciu większości udziałów w GSG Towers. 
Stocznia jest obecnie jedyną, niegdyś państwową, która należy do 
zagranicznego kapitału. Celem podjętych działań jest m.in. umożli-
wienie długoterminowego rozwoju Stoczni Gdańsk, co jest zbieżne 
z rządowymi planami odbudowy przemysłu stoczniowego.

fot. 1-3.
Stocznia Remontowa NAUTA w Gdyni.

Shiprepair Yard NAUTA in Gdynia.
fot. 4.

Stocznia Gdańsk SA powstała w 1945 r., 
w ciągu swojej działalności zbudowała ponad tysiąc 

w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, m.in.: 
kontenerowców, statków pasażerskich i żaglowców.

Gdansk Shipyard SA was established in 1945
During its operation it built more than a thousand 

of completely outfitted sea-going vessels, including: 
container ships, passenger ships and sailing ships.
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Nauta means sailor
In the 1990s Nauta Shiprepair Yard had to 

be adapted to the market conditions, which 
necessitated its thorough restructuring. 
Sales were reoriented to Western markets. 
In January 1996 Nauta was granted the status 
of a defence industry company and recently 
it has been included in the Polish Armaments 
Group SA. This was not incidental, as in ad-
dition to civil production, the shipyard had 
repaired and built warships before, which 
it has continued to date. In 1997-2003, the 
company was split into thirteen independent 
businesses that now cooperate with one 
another and due to capital links they are 
members of the Nauta Group.

Over its 82 years of activity, Nauta Shiprepair 
Yard has designed and produced more than 
500 ships, and in particular: trawlers, offshore 
and research vessels, fireboats and rescue boats, 
tugs and barges, icebreakers, and dredgers. 
Apart from complete vessels, the shipyard 
also produces steel hulls and hull modules, 
superstructures and other ship structures. 
In addition, the Shipyard specializes in compli-
cated ship conversions. In Gdansk Nauta put 
into operation the New Buildings Department. 
More than 500 people were employed on 
slipways purchased from the Gdansk Shipyard. 
They launch, e.g. fishing vessels for ship owners 
from Denmark and Norway.

Gdansk Shipyard SA
Since 2008 the main shareholder of Gdansk 

Shipyard SA has been Gdansk Shipyard Group, 
a company owned by the Ukrainian industrialist 
Serhij Taruta, while the Industrial Development 
Agency holds 25% of the company’s shares. 
Currently, the Shipyard no longer produces 
complete vessels but only selected elements. 
It mainly manufactures wind turbines. The 
Pomeranian Special Economic Zone owns 
most of the land of the Gdansk Shipyard 
situated in the Ostrów Island. The Gdansk 
Shipyard restructuring plan is underway. The 
shipyard has been considerably modernized. 
With the support of the main shareholder, 
it survived the financial crisis and downturn 
in the shipbuilding industry. It regained the 
ability to develop and has closely cooperated 
with other companies in the industry and the 
Industrial Development Agency. At present, 

a group of companies – Gdansk Shipyard Group being the parent 
– operates within the shipyard’s premises. 

In connection with the production of wind turbines started in 
October 2016 (up to 300 towers a year) Gdansk Shipyard Group 
Towers was established in the Gdansk Shipyard. The company is 
experienced in collaborating with global leading producers in this 
industry and producers of large steel structures. 

GSG and Remontowa Holding Group have worked together 
since 2013. The companies agreed that in projects concerning the 
construction of ships and steel structures, GSG would focus on 
prefabrication works and Remontowa on assembly works. Gdansk 
Shipyard SA has an automated line for prefabrication of flat sections 
and micropanels (automated welding of 3D structures) facilitating 
the production of segments of 3-dimensional structures. 

The Ukrainian owners and the Industrial Development Agency 
made arrangements regarding the future of the shipyard and the 
company producing wind turbines. The Agency signed a memoran-
dum of understanding with Gdansk Shipyard Group. It is likely that 
the shipyard will be taken over by the state. For a long time, there 
have been reports that the shipyard will be returned to the State 
Treasury 100% and most shares in GSG Towers will be subscribed to. 
Now, the shipyard is the only shipyard that was formerly owned by 
the state and is now owned by foreign shareholders. The purpose of 
the activities is, among other things, to enable the long-term deve-
lopment of Gdansk Shipyard, which coincides with the government 
plans for reconstructing the shipbuilding industry.
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fot. 1.
ORP Kormoran.

fot. 2, 5.
Alumare
fot. 3-4.

ST3 Offshore w Szczecinie.
ST3 Offshore in Szczecin. 

fot. 6.
Stocznia Gdańsk S.A.
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W Szczecinie nie było lidera 
W lipcu 2002 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie ogłosił upadłość 

Stoczni Szczecińskiej SA i grupy stoczniowej Porta Holding. 
Był to początek końca wielkiego przemysłu stoczniowego 
w Szczecinie. Potem, z pomocą państwa, jeszcze przez siedem lat 
podtrzymywano produkcję statków w spółce Stocznia Szczecińska 
Nowa, która zbudowała 45 jednostek. Jesienią 2008 r. Komisja 
Europejska uznała, że pomoc udzielana przez rząd stoczniom 
w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna. Był to wyrok bez możliwości 
odwołania. Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano 
w styczniu 2009 r., majątek sprzedano, a pracowników zwolniono.

Po dwóch latach od ogłoszenia upadłości Stoczni Szczecińskiej 
Nowa, 45 ha wyposażonych w infrastrukturę do budowy statków 
kupiła państwowa spółka Silesia, która utworzyła Szczeciński Park 
Przemysłowy. Na terenach wielkiej stoczni powstało kilka mniej-
szych firm, w których pracuje kilka tysięcy osób. Powstają tu np. 
promy na gaz i statki badawcze służące m.in. do poszukiwania 
morskich złóż ropy i gazu. Potencjał szczecińskich firm pozwala 
na budowę kilkunastu statków rocznie. Zwykle są to konstrukcje 
wstępne, ich budowa kończy się na etapie kadłuba, wyposaża-
nie jednostki odbywa się gdzie indziej, na ogół na Zachodzie. 
W Szczecinie brakowało lidera, dużej stoczni, która byłaby głównym 
wykonawcą współpracującym z małymi firmami.

Po ośmiu latach swoistego przestoju, w styczniu 2017 r. Stocznia 
Szczecińska (na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego) 
wróciła do gry: ma inwestora, będzie budować duże statki 
i okręty. Fundusz Inwestycyjny MARS, zależny od Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, kupił stocznię za 101,5 mln zł. W połowie roku po-
łożono stępkę pod budowę pierwszego, dwupaliwowego promu 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Promy mają być jednostkami typu 
ro-pax o długości ponad 220 m i szerokości około 30 m. Koszt 
budowy takiej jednostki to około 450 mln zł. Statki mają zabierać 
na pokład 900 pasażerów. Na tym nie koniec. W grudniu 2017 r. 
w Szczecińskim Parku Przemysłowym podpisano list intencyjny 
z armatorem niemieckim, dotyczący możliwej budowy czterech 
małych, 90-metrowych, rzeczno-morskich statków wielozadanio-
wych (z opcją na cztery kolejne). Mają to być uniwersalne mini-
-masowce, określane także jako riversea/coaster, przystosowane 
m.in. do przewozu kontenerów.

Dziś stocznia jest konglomeratem partnerów zrzeszonych 
w Szczecińskim Konsorcjum Okrętowym, czyli 80 firm nie tylko 
z Polski, ale też z Danii, Szwecji i Niemiec. Zakład wymaga milio-
nowych inwestycji, w tym m.in. w zespół maszyn i urządzeń do 
spawania blach, w specjalistyczne oprzyrządowanie wodowania, 
w ciężki transport. W styczniu 2018 r. Szczeciński Park Przemysłowy 
zmienił nazwę na Stocznia Szczecińska.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w następstwie 

połączenia dwóch zakładów w Szczecinie i Świnoujściu, które od 
września 2013 r. stanowią jeden organizm. Początki tej stoczni 
w Szczecinie to lata 50. poprzedniego wieku, natomiast zakład 

w Świnoujściu uruchomiono w roku 1968. 
Stocznia remontuje, przebudowuje, a także 
buduje nowe jednostki. Od ponad 15  lat 
jest również producentem konstrukcji sta-
lowych offshore.

Zaplecze techniczne Gryfii pozwala 
na kompleksowe remonty i przebudowy 
zarówno dużych statków handlowych, jak 
i promów pasażerskich oraz specjalistycz-
nych jednostek wielozadaniowych. Zakład 
w Szczecinie jest wszechstronnie i dobrze 
wyposażonym przedsiębiorstwem, oferującym 
pełną obsługę statków morskich wszelkich 
typów i wielkości do panamaxów włącznie.

Natomiast stocznia w Świnoujściu po-
łożona jest bezpośrednio przy wejściu 
z otwartego morza, dzięki czemu stanowi 
dogodną lokalizację dla wszystkich armato-
rów, którzy chcą maksymalnie skrócić czas 
wejścia statku na dok. Hale produkcyjne oraz 
rozległe place montażowe przystosowane 
są do prefabrykacji i montażu wielkogaba-
rytowych konstrukcji przeznaczonych dla 
branży offshore.

MSR Gryfia S.A. dysponuje łącznie sze-
ścioma dokami pływającymi w Szczecinie 
i Świnoujściu, w tym jednym z najnowszych 
i największych w Polsce – dokiem nr 5 
o nośności 17 tys. ton, który pozwala na 
dokowanie statków do 40 tys. DWT. Remonty 
mniejszych statków wykonywane są na 
trzech pontonach. 

We wrześniu 2017 r. Polska Grupa 
Zbrojeniowa poinformowała, że Gryfia 
zbuduje cztery lodołamacze przeznaczone 
do pracy na Dolnej Wiśle. Jednostki mają 
trafić do służby pod koniec 2021 r. Miesiąc 
później, w październiku, Polska Żegluga 
Bałtycka oraz MSR podpisały zlecenie wy-
konania projektu technicznego nowego 
promu. Jednocześnie został odebrany przez 
armatora projekt kontraktowy jednostki. 
Budowa promu dla PŻB jest przedsię-
wzięciem, którego w Polsce do tej pory 
w branży stoczniowej nie realizowano. 
Jednostka będzie promem samochodo-
wo-pasażerskim, czyli typu ro-pax, pomie-
ści 165 samochodów ciężarowych oraz 
50 samochodów osobowych, 400 pasażerów 
oraz 71 osób załogi. W 2019 r. jednostka 
będzie gotowa do zwodowania, a na po-
czątku 2020 r. do przekazana PŻB. 

fot. 1-2.
Morska Stocznia Remontowa Gryfia.

Maritime Shiprepair Yard Gryfia.
fot. 3.

Stocznia Szczecińska / Szczecin Shipyard.
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No leader in Szczecin 
In July 2002, the District Court in Szczecin announced the 

bankruptcy of Szczecin Shipyard SA and the shipyard group Porta 
Holding. It was the beginning of the end of the large shipbuil-
ding industry in Szczecin. Afterwards, with state support, the 
production of ships was maintained for seven more years in the 
New Szczecin Shipyard which built 45 vessels. In autumn 2008, 
the European Commission decided that support provided by 
the government to shipyards in Gdynia and Szczecin was illegal. 
No appeals could be made against that decision. Production in 
New Szczecin Shipyard was discontinued in January 2009. The 
assets were sold and the employees were laid off.

Two years after the declaration of bankruptcy of Nowa 
Szczecin Shipyard, the state-owned company Silesia bought 
45 ha of land with shipbuilding infrastructure and used it to set 
up the Szczecin Industrial Park. A number of smaller companies 
employing several thousand people were formed within the 
extensive shipyard grounds. This is where gas-fuelled ferries 
and survey vessels used for prospecting marine reserves of oil 
and gas are built. Thanks to the potential of the companies from 
Szczecin, more than ten ships can be built every year. Normally, 
these are partial structures – comprising the hull only, and the 
vessel is generally outfitted in the West. There was no leading 
large shipyard in Szczecin that could be a general contractor 
cooperating with small companies.

After eight years of outage, in January 2017, Szczecin Shipyard 
(within the Szczecin Industrial Park) was back in the game: it has 
found an investor and it will build large ships and vessels. The 
Investment Fund MARS, dependent on the Polish Armaments 
Group, bought the shipyard for PLN 101.5 million. In the middle of 
the year the keel was laid for the construction of the first, dual-fuel 
ferry for the Polish Baltic Shipping Company. The ferries will be 
ro-pax vessels more than 220 m long and about 30 m wide. The 
cost of building such a vessel is about PLN 450 million. The ships 
will take 900 passengers aboard. This is not the end. In December 
2017, in the Szczecin Industrial Park, a memorandum of under-
standing was signed with a German ship owner regarding the 
possible construction of four small, 90-metre river-sea multipur-
pose vessels (with an option of building four more). They will be 
universal mini bulk carriers also referred to as river-sea/ coasters, 
adapted among other things to the transportation of containers.

Nowadays, the shipyard is a conglomerate of partners 
associated in the Szczecin Shipbuilding Consortium, that is, 
80 companies not only from Poland but also from Denmark, 
Sweden and Germany. It requires investments worth millions, 
including in metal sheet welding machinery and equipment, 
specialist launching appliances, and heavy transport. In January 
2018, Szczecin Industrial Park was renamed Szczecin Shipyard.

Gryfia Shiprepair yard 
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. was established by 

the merger of two yards in Szczecin and in Swinoujscie into one 

entity in September 2013. Origins of that 
shipyard in Szczecin date back to the 1950s, 
whereas the yard in Swinoujscie was put 
into operation in 1968. The shipyard repairs, 
rebuilds and builds new vessels. For more 
than 15 years it has also manufactured 
steel offshore structures.

The technical facilities of Gryfia ena-
ble the performance of comprehensive 
repairs and rebuilding of both large 
commercial vessels and passenger ferries 
and specialist multipurpose vessels. The 
yard in Szczecin is a universally and well 
equipped company offering full service 
for sea vessels of all types and sizes inc-
luding Panamax ships.

On the other hand, the shipyard in 
Swinoujscie is located directly at the 
entrance to the open sea, so it makes 
a convenient location for all ship owners 
who want to maximally reduce the time of 
the ship’s entry into the dock. Production 
halls and extensive assembly yards are ada-
pted for the prefabrication and assembly of 
large structures for the offshore industry.

MSR Gryfia S.A. has six floating docks 
in Szczecin and Swinoujscie, including 
one of the newest and largest in Poland 
– dock no. 5 with 17 000 tonnes DWT 
where ships up to 40 000 tonnes DWT 
can dock. Smaller ships are repaired on 
three pontoons. 

In September 2017, the Polish Armaments 
Group informed that the Shiprepair 
Yard Gryfia would build four icebre-
akers to operate on the Lower Vistula. 
The vessels will be put into service at 
the end of 2021. One month later, in 
October, Polish Baltic Shipping Company 
and Gryfia signed an order for making 
a technical design of a new ferry. At the 
same time, the contracted design of the 
vessel was accepted by the ship owner. 
Building a ferry for the Polish Baltic Shipping 
Company has been a unique undertaking 
in Poland. It will be a car and passenger 
ferry, that is, a ro-pax ship with a capacity 
of 165 trucks and 50 passenger cars, 400 
passengers and 71 crew members. In 2019, 
the ferry will be ready for launch and at 
the beginning of 2020 – for delivery to the 
Polish Baltic Shipping Company. 
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Partner Stocznia
Budowanie statków/kadłubów czy bloków kadłubów jednostek 

morskich i śródlądowych na nabrzeżach w Skolwinie i Policach zostało 
podyktowane długoletnim doświadczeniem i nietuzinkową historią ludzi 
na rynku okrętowym. Zaowocowało to np. wejściem na rynek niemiecki 
i holenderski. W Partner Stoczni powstają m.in. cementowce (4-5 tys. ton) 
i wielozadaniowce przeznaczone do przewożenia ładunków ciężkich, a także 
frachtowce uniwersalne – również do transportu kontenerów. Odrębną 
kategorię jednostek pływających stanowią bliźniacze barki sprzęgalne 
o długości 90 m, zaprojektowane z myślą o różnorodnych operacjach 
transportowych. Cała produkowana flota dostarczana jest w stanie komplet-
nie wyposażonego kadłuba bądź statku. Aktywność na rynkach Niemiec 
i Holandii umożliwia proponowanie klientom szerokiego wachlarza usług okrę-
towych. Począwszy od prac montersko-spawalniczych, spółka świadczy usługi 
malarskie oraz wyposażeniowe. Partner wykonuje kontrakty w stoczniach 
i zakładach na terenie Niemiec w ramach umów o dzieło, a także usługi 
w dowolnej konstelacji w stoczniach holenderskich.

Partner Stocznia
The building of ships/hulls or hull modules of sea and inland watercraft 

on the wharves in Skolwin and Police was dictated by the long-term 
experience and unusual stories of people in the shipbuilding market. 
As a result, the company entered the German and Dutch market.

Partner Stocznia builds, among other things, cement carriers 
(4-5 000 tonnes) and multipurpose heavy cargo carriers and uni-
versal freighters – also for the transportation of containers. A se-
parate category of vessels is twin-barges 90 m in length, designed 
for various transport operations. The whole fleet is delivered as 
a completely outfitted hull or ship. Activities in the German and 
Dutch markets facilitate offering a wide range of shipbuilding 
services to customers. Starting with assembly and welding works, 
the company provides painting and outfitting works. It carries 
out contracts in shipyards and factories in Germany under fee
-for-task agreements and provides services in any combination 
in Dutch shipyards.

Kluczowym celem i główną misją przed-
siębiorstwa Partner Stocznia jest zagwaran-
towanie stabilnej pozycji stronie kupującej 
na szczecińsko-polickim rynku okrętowym – 
głównie klientom holenderskim i niemieckim.

Budowanie statków/kadłubów czy bloków 
kadłubów jednostek morskich i śródlądo-
wych zostało podyktowane długoletnim 
doświadczeniem i nietuzinkową historią osób 
zarządzających na rynku okrętowym, w ide-
alnie zlokalizowanym geograficznie regionie. 
Doświadczenie jest również przenoszone na 
rynki zagraniczne Niemiec i Holandii.

Firma zrzesza najlepiej wykwalifikowaną 
i doświadczoną okrętową kadrę roboczą, sku-
piając pracowników polskich i zagranicznych. 
Z przedsiębiorstwem współpracują również 
liczni, sprawdzeni podwykonawcy, świadczący 
usługi najwyższej jakości, dostosowane do 
bieżących potrzeb i oczekiwań klientów.

Partner Stocznia działa w oparciu o płaską 
strukturę modelu zarządzania bezpośred-
niego, powierzając realizacje najbardziej 
zaawansowanych technologicznie zadań 
firmom wysoce specjalistycznym.

W spółce realizowana jest polityka bezpo-
średniej odpowiedzialności za wytwarzaną 
jakość, co przekłada się bezpośrednio na 
pracowników nadzoru.

Zarząd przedsiębiorstwa oferuje usługi okrę-
towe na najwyższym, zachodnioeuropejskim 
poziomie, w cenach środkowoeuropejskich.

The key goal and main mission of the 
company Partner Stocznia is to guaran-
tee a stable position to the buyer in the 
Szczecin-Police shipbuilding market – 
mainly to Dutch and German customers. 
Building of ships/hulls or hull modules of 
sea and inland watercraft was dictated by 
the long-term experience and unusual 
stories of shipbuilding market managers, 
in a region with an ideal geographical 
location. Experience is also transferred 
to foreign markets in Germany and the 
Netherlands. 

The company brings together the best 
qualified and experienced shipbuilding 
workers, both from Poland and other co-
untries. It also works with many verified 
subcontractors providing the highest 
quality services adapted to the current 
needs and expectations of customers.

Partner Stocznia operates based on 
a flat structure of the direct management 
model, commissioning the performance of 
the most technologically advanced tasks 
to highly specialized companies. 

The company pursues a policy of direct 
responsibility for the quality of products 
controlled directly by supervision workers. 

The management of the company offers 
ship services at the highest level matching 
western European standards for a price 
appropriate in Central Europe.

72-010 Police, ul. Jasienicka 5a
tel. +48 91 317 24 81
fax +48 91 317 24 84
e-mail: zarzad@partnerstocznia.pl
www.partnerstocznia.pl

PARTNER STOCZNIA Sp. z o.o.

fot. 1.
Acta Orion.

fot. 2.
Abis Dunkerque. 

fot. 3
Ina Lehmann.

fot. 4
Mirva VG.

1

2

3

4

Acta Orion.
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Polski offshore       
Polish offshore industry  
Od kilku lat rynek europejskiej energetyki wiatrowej rozwija się stabilnie. Rekordowy był rok 
2017 – w morskich farmach wiatrowych zainstalowano bowiem aż 3 GW mocy. 
W Polsce w branży offshore działa obecnie około 80 przedsiębiorstw, które realizują głównie 
zlecenia na eksport. Potencjał tego rozwijającego się sektora gospodarki dostrzegają 
przedstawiciele rządu oraz branżowi eksperci. Ich zdaniem zwiększenie konkurencyjności 
i innowacyjności polskich podmiotów na międzynarodowym rynku offshore będzie możliwe 
wówczas, gdy powstanie silny rynek wewnętrzny.

For several years the European wind energy market has experienced stable development. 
2017 was a record-breaking year when as much as 3 GW of power was installed in offshore 
wind farms. In Poland, offshore industry is represented by about 80 companies dealing 
mainly with export contracts. The potential of this developing sector of economy is seen by 
the representatives of the government and industry-specific experts. In their opinion, Polish 
entities in the international offshore market will be more competitive and innovative when 
a strong internal market is established.

Coraz realniej rozważa się zatem budowę morskich farm wiatro-
wych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, co wzmocniłoby 
nie tylko polski sektor offshore, wpłynęłoby na rozwój innych branż, 
w tym energetycznej, ale także zapewniłoby powstanie kilkudziesięciu 
nowych miejsc pracy. Wymierne korzyści odniosłaby również cała 
polska gospodarka morska. 

Polskie przedsiębiorstwa offshorowe oferują obecnie szeroki 
wachlarz produktów i usług, począwszy od projektowania i plano-
wania instalacji offshore, poprzez produkcję i instalację elementów 
elektrowni oraz infrastruktury przyłączeniowej, aż po eksploatację 
i utrzymanie farm na morzu.

Do liderów polskiego sektora offshore zalicza się prężnie działa-
jąca firma ST3 Offshore (dawniej Bilfinger Mars Offshore), która pod 
koniec lutego 2018 r. wykonała ogromne fundamenty turbin mor-
skich elektrowni wiatrowych (tzw. jackety) dla duńskiego koncernu 
energetycznego Ørsted (dawniej Dong Energy Wind Power). Każdy 
z elementów miał 60 m wysokości i ważył około 700 t, co oznacza, 
że łączna waga konstrukcji wyniosła prawie 2,2 tys. t. Fundamenty 
zostaną zainstalowane na farmie Borkum Riffgrund 2. Kontrakt zawarty 
z duńską firmą zakłada, że w 2018 r. ze Szczecina wypłynie jeszcze 
6-7 transportów, które przewiozą 20 kratownicowych podstaw do 
morskich elektrowni wiatrowych. 

To już drugi kontrakt ST3 Offshore z Ørsted. Pierwszy, podpisany 
w 2015 r., obejmował produkcję platform pośrednich, które trafiły już 
do odbiorcy. W sumie powstało 91 platform, o łącznej wadze około 
30 tys. t i długości ponad 2 tys. m. Platformy montowane są na morskiej 
farmie wiatrowej Race Bank, zlokalizowanej u wybrzeży brytyjskiego 
hrabstwa Norfolk, której moc wyniesie 550 MW. Zakończenie budowy 
przewidziano w 2018 r. 

Thus, construction of offshore wind farms in the Polish Exclusive 
Economic Zone is taken into account as a reasonable solution, which 
not only would enhance the Polish offshore sector and stimulate the 
development of other industries, including the energy industry, but 
would also create several dozen new job opportunities. Also, it would 
also generate measurable benefits for the entire maritime economy. 

At present, Polish offshore companies offer a wide range of pro-
ducts and services, from designing and planning offshore installations, 
through production and installation of elements of wind turbines 
and the connection infrastructure to operation and maintenance of 
wind farms at sea.

Leaders of the Polish offshore sector include a thriving company 
ST3 Offshore (former Bilfinger Mars Offshore) which at the end of 
February 2018 produced huge jacket foundations for offshore wind 
turbines for a Danish energy concern Ørsted (former Dong Energy 
Wind Power). Each element was 60 m tall and weighed about 700 ton-
nes, so the total weight of the structure was nearly 2200 tonnes. The 
foundations will be installed on the Borkum Riffgrund 2 farm. The 
contract with the Danish company assumes that in 2018 Szczecin 
will release 6-7 more transports to carry 20 jacket foundations for 
offshore wind farms. 

This is the second contract between ST3 Offshore and Ørsted. 
The first, signed in 2015, comprised production of transition pieces 
that have been already delivered to the customer. Overall, 91 tran-
sition pieces weighing about 30 000 tonnes in total and exceeding 
a length of 2 000 m were built. They are installed on the offshore 
wind farm Race Bank at the coast of the British county of Norfolk 
with the projected capacity of 550 MW. The construction is planned 
to be completed in 2018. 

Fabryka platform wiatrowych w Szczecinie.
Wind platforms factory in Szczecin.

Piotr Frankowski
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Fabryka elementów morskich elektrowni 
wiatrowych ST3 Offshore, której głównym 
udziałowcem jest obecnie polska państwowa 
grupa MARS Shipyards & Offshore, powstała 
w szczecińskim oddziale Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Mielec, na po-
wierzchni 20 ha, w północnej części wyspy 
Gryfia na Odrze. Kosztowała 500 mln zł, 
z czego 123 mln zł to unijna pomoc z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Zakład został zaprojektowany specjalnie 
pod kątem produkcji seryjnej, co oznacza, 
że wielkogabarytowe konstrukcje stalowe do 
morskich wież wiatrowych będą wytwarzane 
w systemie ciągłym. Zdolność produkcyjna 
fabryki szacowana jest na około 120 tys. t 
stali rocznie. Na jej terenie możliwe będzie 
składowanie gotowych elementów, w ilości 
nieprzekraczającej 50% rocznej produkcji. 

Zakład dysponuje główną halą produkcyjną 
o powierzchni prawie 30 tys. m², wewnątrz 
której zamontowane zostały suwnice porusza-
jące się na wysokości 21 m i 31 m nad ziemią 
(w hali głównej jest ich sześć, w małej – pięć 
i jedna w malarni). Malarnia ma powierzchnię 
4,2 tys. m². Przygotowano również place skła-
dowe i manewrowe, które mają 79,2 tys. m² 
powierzchni i umożliwiają składowanie oraz 
transport wielkogabarytowych konstrukcji 

ważących 1 tys. t. Fabryka korzystać będzie 
z wyremontowanych nabrzeży: Mazowieckiego, 
Kaszubskiego i Łańcuchowego; przy dwóch 
ostatnich powstaną krótkie pirsy (po dwa 
przy każdym nabrzeżu), na których ułożone 
zostaną tory umożliwiające transport goto-
wych konstrukcji na barki.

ST3 Offshore może pochwalić się największą 
w Polsce i jedną z największych w Europie 
suwnicą bramową do obsługi elementów 
wież wiatrowych. Urządzenie ma 120 m 
wysokości i 1400 t udźwigu.

Morskie technologie
Z Grupą MARS związana jest także, posia-

dająca wysokie uznanie zagranicznych kon-
trahentów, trójmiejska spółka Energomontaż-
Północ Gdynia (EPG). Była ona zaangażowana 
w produkcję konstrukcji stalowych na pole 
wydobywcze Johan Sverdrup, jedno z naj-
większych złóż na szelfie norweskim. Trafiły 
tam elementy o masie 2,5 tys. t, wykonane 
na zlecenie konsorcjum K2JV ANS (joint ven-
ture Kvaerner Stord i Kellog Brown & Root). 
Kontrakt realizowany był w latach 2016-2017. 
Ponadto EPG zbudował moduł mieszkalny 
o masie 570 t, który trafi do duńskiego Maersk 
Drilling, oraz cztery dźwigi statkowe dla 
Palfinger Dreggen Poland. 

fot. 1-2.
Hala produkcyjna firmy VISTAL.

Production floor of VISTAL.

Z kolei Lotos Petrobaltic zamówił w EPG 
moduły dla bałtyckiej platformy wydobyw-
czej Petrobaltic. Zlecenie to było jednym 
z elementów, wciąż w pełni nierozpoczętej 
(ze względu na zbyt niskie ceny nafty), przebu-
dowy obiektu na morskie centrum produkcji 
ropy naftowej, które będzie pracowało na 
złożu B8. EPG wykonał konstrukcję stalową 
modułu produkcyjnego oraz konstrukcję dla 
modułu turbogeneratora. Pierwszy z zamó-
wionych elementów służy do separacji ropy. 
Zostanie dostarczony w kilku częściach, co 
ułatwi transport konstrukcji. Z kolei moduł 
turbogeneratora składa się z czterech pokła-
dów i będzie ważył 176 t. Po wyposażeniu 
w urządzenia i instalacje, całość zostanie 
zamontowana w części rufowej platformy. 

Dodatkowo w 2017 r. firma dostarczyła 
30 platform zewnętrznych dla farmy wiatro-
wej Arkona, o łącznej wadze 720 t. Zlecenie 
realizowane było dla Bladt Industries AS. 
W poprzednich latach podobne platformy 
zewnętrzne spółka wykonała na farmy 
Baltic 2, Butendiek oraz Gwynt y Môr. Jednym 
z ciekawszych zleceń EPG w dziedzinie 
morskiej energetyki wiatrowej była także 
budowa konstrukcji trafostacji na duńską 
farmę Rodstand. Firma jest też jednym 
z dostawców konstrukcji na farmę Borkum 
Riffgrund 2. Na zlecenie fabryki ST3 Offshore 
w Gdyni powstaje 13 platform pośrednich 
o wadze 150 t każda. 

1 2

The factory producing elements of of-
fshore wind farms, ST3 Offshore, whose main 
shareholder is now a Polish state-owned 
group, MARS Shipyards & Offshore, was 
established in the Szczecin division of the 
Special Economic Zone Euro-Park Mielec, 
within an area of 20 ha, in the northern part 
of Gryfia Island on the Oder. Its cost, i.e. PLN 
500 million, is partially covered by a PLN 
123 million EU grant under the Operational 
Programme Innovative Economy. The works 
were designed especially for the needs of 
serial production, meaning that large steel 
structures for offshore wind towers will be 
produced continuously. The production 
capacity of the factory is estimated at ca. 
120 000 tonnes of steel a year. It will be 
capable of storing the finished elements 
in an amount not exceeding 50% of the 
annual production volume. 

The works have a main production floor 
with an area close to 30 000 m². Inside, 
overhead cranes travelling 21 m and 31 m 
above the ground are installed (six in the 
main hall, five in the small hall and one in 
the paint shop). The paint shop covers an 
area of 4200 m². In addition, 79 200 m² of 
yards were prepared where large structures 
weighing 1000 tonnes can be stored and 

handled. The factory will make use of the 
renovated wharves: Masovian, Kashubian 
and Chain Wharf; short piers will be built 
at the latter two (two for each wharf ) on 
which tracks will be laid for transportation 
of the finished structures onto barges.

ST3 Offshore can take pride in the largest 
in Poland and one of the largest in Europe 
gantry cranes used for handling elements 
of wind towers. The crane is 120 m tall and 
can lift 1400 tonnes.

Maritime technologies
MARS Group is also connected with 

a company from the Tri-City, Energomontaż-
Północ Gdynia (EPG) that is recognized by 
foreign contracting parties. It was involved in 
the production of steel structures for Johan 
Sverdrup – one of the largest oil fields on 
the Norwegian continental shelf. Elements 
weighing 2500 tonnes, produced to the 
order of the consortium K2JV ANS ( joint 
venture of Kvaerner Stord and Kellog Brown 
& Root) were delivered to Johan Sverdrup. 
The contract was carried out in 2016-2017. 
Furthermore, EPG built a housing module 
weighing 570 tonnes, to be delivered to 
Maersk Drilling in Denmark, and four ship 
cranes for Palfinger Dreggen Poland. 

In turn, Lotos Petrobaltic ordered modules 
for the Baltic oil platform Petrobaltic from 
EPG. The contract was one of the elements 
of the still not fully commenced (due to 
insufficient prices of petroleum) conversion 
of the facility into an offshore oil production 
site to work on B8 reserve. EPG built the steel 
structure of the production module and the 
turbine generator module structure. The 
first of the elements will be an oil separator. 
It will be delivered in several parts, which 
will facilitate structure transportation. In 
turn, the turbine generator module consists 
of four decks and it will weigh 176 tonnes. 
Fitted with equipment and installations, 
the whole will be mounted at the stern of 
the platform. 

In addition, in 2017 the company delivered 
30 outer platforms for Arkona wind farm, 
weighing 720 tonnes in total. The order was 
completed for Bladt Industries AS. In previous 
years, the company built similar outer plat-
forms for wind farms Baltic 2, Butendiek and 
Gwynt y Môr. An interesting contract of EPG 
related to offshore wind energy generation 
was the construction of a transformer station 
structure for the Danish wind farm Rodstand. 
The company is also one of the suppliers 
of structures for the wind farm Borkum 
Riffgrund 2. Thirteen transition pieces weighing 
150 tonnes each were supplied to the order 
of ST3 Offshore in Gdynia. 
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EPG może poszczycić się nowoczesną 
halą produkcyjną, która powstała na terenie 
upadłej Stoczni Gdynia. Wartość inwestycji 
wyniosła 65 mln zł. Fabryka, o powierzchni 
2,4 tys. m², wyposażona jest w maszyny 
sterowane numerycznie, które umożliwiają 
produkcję nie tylko elementów dla offshore, 
ale także dla energetyki i lotnictwa. Pracuje 
tam największa obrabiarka w basenie Morza 
Bałtyckiego, zdolna kształtować elementy 
ważące do 120 t. Przedsiębiorstwo dysponuje 
również nowoczesnym urządzeniem zintegro-
wanym z robotem do przestrzennego cięcia 
i spawania elementów rurowych, zdolnym 
obrabiać rury o średnicy do 1,2 m. Maszyna 
jest szczególnie przydatna przy wytwarzaniu 
elementów stalowych dla branży offshore. 

Wśród projektów zrealizowanych do tej 
pory przez EPG, znalazły się m.in.: wieża do 
interwencji w odwiertach, będąca elemen-
tem wyposażenia platformy serwisowej 
Helix koncernu National Oilwell Varco (NOV), 
sekcje platformy wydobywczo-procesowej 
dla norweskiej firmy Edvard Grieg czy wy-
ciągarki AHC (Active Heave Compensation) 
dla Aker Egersund, TTS Offshore Handling 
Equipment i NOV. Firma zbudowała także 
elementy wyposażenia statków pomocniczych 
dla offshore typu AHTS (Anchor Handling Tug 
Supply) i PSV. Dochodzi do tego produkcja 
elementów farm wiatrowych, głównie części 
fundamentów, oraz stacji transformatorowych. 
W tym segmencie EPG wykonała pokłady 
trafostacji dla farmy wiatrowej Nordsee Ost 

blach. Całość, warta 160 mln zł, umożliwia 
zwiększenie produkcji w skali rocznej do 
poziomu 300 wież o średnicy do 8 m oraz 
wytwarzanie wież z blachy o grubości do 
120 mm i długości pojedynczej sekcji do 50 m. 

Inni też potrafią
W produkcji konstrukcji stalowych dla 

branży offshore specjalizuje się także dy-
namicznie rozwijające się przedsiębiorstwo 
Cermar Industry ze Szczecina. Firma oferuje 
ponadto konstrukcje ogólnobudowlane 
i mostowe, konstrukcje rurociągów oraz pieców 
dla hutnictwa i energetyki. Aby zwiększyć 
gabaryty produkowanych wyrobów, spółka 
przeniosła produkcję do hal znajdujących 
się nad Odrą, z bezpośrednim dostępem do 
nabrzeża. Pozwala to na wykorzystanie trans-
portu morskiego w realizacji dostaw na cały 
świat. Obecnie główną specjalizacją firmy jest 
produkcja konstrukcji typu offshore ze stali 
węglowych, jak również ze stali nierdzewnych 
z uwzględnieniem stali typu Duplex. Wśród 
zrealizowanych ostatnio projektów znalazły 
się m.in.: ramy offshore do zabezpieczania 
konstrukcji (o wadze 210 t), kontenery offsho-
re (o wadze 250 t), urządzenia na platformy 
wiertnicze czy suwnica do podawania rur na 
platformę. Ponadto Cermar zrealizował takie 
przedsięwzięcia jak: konstrukcje budynków 
na lotnisko, rampy promowe, wieże do ramp 
kolejowych, konstrukcję stalową mostu 
drogowego, konstrukcję stalową hali czy 
estakadę przy ul. Struga w Szczecinie.

i konstrukcje zabezpieczające elementy fun-
damentów farm wiatrowych. Oba zlecenia 
realizowano dla Bladt Industries.

Na europejskim rynku offshorowym prężnie 
działa również trójmiejska spółka GSG Towers, 
producent wież do turbin wiatrowych, wcho-
dzący w skład Gdańsk Shipyard Group, której 
przejęciem zainteresowana jest państwowa 
Agencja Rozwoju Przemysłu. Firma podpisała 
w 2016 r. kontrakty z firmą Bladt Industries 
na budowę trzech połówek trafostacji, słu-
żących do obsługi największej na świecie 
morskiej farmy wiatrowej Hornsea. Każda 
z produkowanych w Gdańsku części waży 
536 t. Końcowym klientem jest duński kon-
cern Ørsted. Dwa dolne pokłady – main deck 
i utylity deck firma wykonała wiosną 2017 r. 
Wcześniej firma produkowała wieże wiatrowe 
dla odbiorców duńskich (m.in. Vestas Wind 
System) oraz dla czołowych producentów 
turbin wiatrowych (m.in. Nordex i Siemens).

W 2016 r. GSG Towers oddała do użytku 
nową halę produkcyjną LKM-2, w której znaj-
dują się cztery komory, gdzie wieże wiatrowe 
poddawane są zaawansowanym procesom 
technologicznym. Zbudowana od podstaw 
hala LKM-2 to tylko część inwestycji. Obok 
znajduje się gruntownie zmodernizowana 
hala LKM-1 z komorami do metalizacji, połą-
czona z nią systemem transportu szynowego. 
Trzecia część, obok zainstalowanej wcześniej 
super-zwijarki, umożliwiającej zwijanie blach 
o grubości do 120 mm i 8 m średnicy, to osiem 
nowo zakupionych linii montażowych w dużej 
hali K1, wyposażonych w tzw. słupo-wysię-
gniki, służące do automatycznego spawania 

fot. 1.
VISTAL. 

fot. 2.
Energomontaż – Północ Gdynia.

fot. 3.
Cermar Industry.
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EPG can take pride in a state-of-the-art 
production floor within the premises of the 
bankrupt Gdynia Shipyard. The value of the 
project was PLN 65 million. The factory, cove-
ring an area of 2400 m², is equipped with NC 
machinery used for manufacturing elements 
for the offshore but also for the energy and 
aviation industry. This is where the largest 
machining centre in the Baltic Sea basin 
operates. It can shape elements weighing 
up to 120 tonnes. The company also has 
a state-of-the-art machine for 3D cutting and 
welding of pipe elements integrated with 
a robot, capable of machining pipes up to 
1.2 m in diameter. The machine is especially 
useful for making steel elements for the needs 
of the offshore industry. 

The projects already completed by 
EPG include but are not limited to: well 
intervention stack forming an element of 
equipment of Helix service platform owned 
by National Oilwell Varco (NOV ), sections 
of a production and processing platform 
for the Norwegian company Edvard Grieg 
and AHC (Active Heave Compensation) 
winches for Aker Egersund, TTS Offshore 
Handling Equipment and NOV. The com-
pany also built elements of equipment 
for ancillary offshore vessels of the AHTS 
(Anchor Handling Tug Supply) and PSV 
type. It also makes elements of wind farms, 
and mainly the foundation components 
and transformer stations. In this segment 
EPG made transformer station decks for 

the wind farm Nordsee Ost and structures 
securing the elements of wind farm foun-
dations. Both contracts were carried out 
for Bladt Industries.

Another successful company in the European 
offshore market is GSG Towers from the Tri-
City – a producer of wind turbine towers and 
a member of Gdańsk Shipyard Group which 
the state Industrial Development Agency is 
interested in acquiring. In 2016, the com-
pany signed contracts with Bladt Industries 
for the construction of the components of 
three substations for Hornsea – the largest 
wind farm in the world. Each component 
produced in Gdansk weighs 536 tonnes. The 
end customer is the Danish concern Ørsted. 
Two lower decks – the main deck and utility 
deck – were built in spring 2017. Previously, 
the company built wind towers for Danish 
customers (e.g. Vestas Wind System) and for 
the leading producers of wind turbines (e.g. 
Nordex and Siemens).

In 2016, GSG Towers commissioned a new 
production floor LKM-2 consisting of four 
chambers in which wind towers undergo 
advanced technological processes. The LKM-2 
hall, built from scratch, is only a part of the 
project. It is situated next to a thoroughly 
modernized LKM-1 hall with metal coating 
chambers. The two halls are connected by 
transport rails. The third part, in addition to 
the super-winder for winding up to 120 mm 
thick sheet metal with a diameter of 8 m, com-
prises eight newly purchased assembly lines 
in the large K1 hall, equipped with column 
and boom automated welding machines. 

The whole, worth PLN 160 million, makes it 
possible to increase the annual production 
volume to 300 towers up to 8 m in diameter 
and make towers from up to 120 mm thick 
sheet metal with a single section up to 50 m 
in length. 

Others can too 
A dynamically developing company from 

Szczecin, Cermar Industry, also specializes 
in the production of steel structures for 
the offshore industry. In addition, it offers 
general building and bridge structures, 
pipeline and furnace structures for the 
metallurgy and energy industry. In order 
to increase the size of its products, the 
company transferred the production to halls 
situated by the Oder, with direct access to 
the wharf. Thus, it can use maritime trans-
port for worldwide deliveries. Currently, 
the main specialization of the company 
is the production of offshore structures 
from carbon steel as well as from stainless 
steel, including Duplex type steel. Recently 
completed projects include: offshore fra-
mework for securing the structures (210 
tonnes), offshore containers (250 tonnes), 
flares for oil platforms and a overhead cra-
ne for loading pipes onto the platform. In 
addition, Cermar has completed projects 
such as: airport building structures, ferry 
ramps, railway ramp towers, steel road 
bridge structure, steel hall structure and 
a flyover at Struga Street in Szczecin.
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W połowie 2015 r. nową fabrykę konstrukcji stalowych dla offshore 
uruchomiła w Szczecinie belgijska spółka Teleyard, należąca do firmy 
Teleskop (część koncernu Henschel Engineering). Zakład umiejscowio-
no w dzielnicy Skolwin, na terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zajmuje on 38 ha, na których powstały 
hale spawalnicze i centrum lakiernicze. Przedsiębiorstwo ma dostęp 
do nabrzeża nad Odrą, przystosowanego do załadunku konstrukcji 
stalowych o wadze do 650 t. Położenie zakładu nad brzegiem rzeki 
nie jest przypadkowe, gdyż atutem jest dostęp do nabrzeży oraz 
możliwość doprowadzenia tam torów. Pozwoli to na dostarczenie 
ładunków ciężkich nad rzekę, a stamtąd wysłanie ich transportem 
wodnym. Koszt inwestycji wyniósł około 30 mln zł. Docelowo Belgowie 
planują budowę kolejnych hal i nabrzeża. Warunkiem jest jednak do-
bra koniunktura w branży. Od 2000 r. Teleskop prowadzi działalność 
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych konstrukcji z wysokiej 
jakości stali odpornej na ścieranie, w tym dźwigów teleskopowych. 

W budowie dużych konstrukcji stalowych specjalizuje się również 
spółka Stalkom z Polic. Urządzenia wyprodukowane przez tę firmę 

pracują w portach, elektrowniach i kopalniach 
na całym świecie, m.in. w Australii, Kanadzie, 
Meksyku, Chile, Mauretanii oraz w niemal 
każdym państwie europejskim. Jeśli zaś 
chodzi o konstrukcje dla offshore, to firma 
wykonała m.in. ważącą 650 t trafoplatformę 
z przeznaczeniem na platformę wydobywczą, 
pracującą na Morzu Północnym. 

Bezspornym liderem w produkcji dla 
sektora offshore w głębi kraju jest grupa 
Zamet z Piotrkowa Trybunalskiego, która 
współpracuje przede wszystkim z odbiorcami 
norweskimi, głównie z grupą Aker Solutions. 
Wśród zamówień realizowanych dla tego 
odbiorcy znalazły się podwodne elementy 
konstrukcji do wydobycia ropy i gazu, które 
zostały użyte przez Norwegów do eksplo-
atacji złóż w Afryce (projekt Moho Nord 
w Republice Kongo i złoża Kaombo w Angoli). 

W 2017 r. firma podpisała ważny kontrakt 
z Bladt Industries na wykonanie dwóch 
mostków oraz 64 zestawów elementów fun-
damentów wież wiatrowych także dla farmy 
wiatrowej Hornsea. Ponadto Zamet wykonał 
elementy platformy służącej do eksploatacji 
pola naftowo-gazowego Gina Krog na Morzu 
Północnym. W 2014 r. udziały w złożu nabyła 
polska firma PGNiG Upstream Norway, zaś 
operatorem koncesji jest Statoil Petroleum. 

fot. 1-3.
Energomontaż - Północ Gdynia realizuje m.in. 

przebudowy specjalistycznych jednostek 
obsługujących morskie farmy wiatrowe oraz morski 

przemysł wydobywczy.
Energomontaż - Północ Gdynia carries out 

reconstructions of specialist service vessels for wind 
farms and offshore industry.
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In the middle of 2015, a Belgian company Teleyard owned by 
Teleskop (a member of Henschel Engineering concern) opened 
a new factory of steel structures for the offshore industry in Szczecin. 
The works are located in the district of Skolwin, within a subzone 
of the Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone. It occupies 38 ha 
where welding shops and a paint shop were erected. The compa-
ny has access to the wharf on the Oder, adapted to loading steel 
structures weighing up to 650 tonnes. The location of the works on 
the river bank is not incidental because access to wharves and the 
possibility of reaching them by track is an advantage. It will facilitate 
transporting heavy loads to the river and shipping them by water. 
The project cost about PLN 30 million. Ultimately, the Belgians plan 
to build more halls and another wharf. However, it depends on the 
prosperity in the industry. Since 2000, Teleskop has operated in the 
Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone. It specializes in the ma-
nufacture of state-of-the-art structures made from high quality steel 
resistant to abrasion, including telescopic cranes. 

Another company specializing in the construction of large steel 
structures is Stalkom from Police. Equipment produced by the 

company operates in ports, power plants and 
mines worldwide, e.g. in Australia, Canada, 
Mexico, Chile, Mauretania and in nearly every 
European state. As regards structures for 
offshore industry, the company built a 650 
tonne transformer platform for a production 
platform operating in the North Sea. 

An unquestionable leader in the produc-
tion for the offshore sector in the mainland 
is Zamet group from Piotrków Trybunalski. 
It mainly works with Norwegian customers, 
and mainly with Aker Solutions group. 
Contracts with that customer included 
submersible elements of oil and gas rig 
structures used by Norwegians for the 
exploitation of reserves in Africa (Moho 
Nord project in the Republic of Congo and 
Kaombo reserves in Angola). 

In 2017, the company signed an important 
contract with Bladt Industries concerning 
the construction of two bridges and 64 sets 
of elements of the foundations of wind to-
wers, also for Hornsea wind farm. In addition, 
Zamet produced elements of a platform for 
the operation of Gina Krog oil and gas field 
in the North Sea. In 2014, Polish company 
PGNiG Upstream Norway acquired interests 
in the reserve and the licence operator is 
Statoil Petroleum. 
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W 2014 r. Zamet przejął, będący w upadłości, 
Mostostal Chojnice, firmę specjalizującą się 
w budowie konstrukcji stalowych, w tym: elemen-
tów platform wiertniczych, wież wiertniczych, 
mostów czy zadaszenia stadionów. Potencjał 
Mostostalu w zakresie konstrukcji stalowych 
sięga kilkunastu tysięcy ton rocznie, co znacznie 
zwiększyło możliwości produkcyjne Zametu. 

Stalowe pęknięcie
Trudna sytuacja w branży offshore oil & gas 

oraz wstrzymywanie inwestycji przez koncerny 
naftowe skomplikowało sytuację niektórych 
polskich firm, w tym niedawnego lidera seg-
mentu offshore Vistal Gdynia. Pod koniec wrze-
śnia 2017 r. gdyńska spółka złożyła w Sądzie 
Rejonowym w Gdańsku wniosek o ogłoszenie 
upadłości wraz z wnioskiem o postępowanie 
sanacyjne, który został przyjęty. Oznacza to 
odbudowę potencjału firmy.

Wcześniej Vistal mógł pochwalić się naj-
większą w basenie Morza Bałtyckiego halą do 
produkcji wielkogabarytowych konstrukcji 
stalowych, głównie dla segmentu offshore 
i marine, którą wybudowała w 2015 r. Obiekt 
o powierzchni 12 tys. m² powstał na Nabrzeżu 
Indyjskim w porcie gdyńskim. Inwestycja kosz-
towała 102 mln zł. Ogromna hala umożliwia 
jednoczesną budowę pod dachem dwóch 
jednostek pomocniczych do obsługi platform 
wiertniczych typu PSV (Platform Supply Vessel). 
Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne Vistalu 
wzrosły z 20 tys. t do 30 tys. t stali rocznie. 

Wartościowym kontraktem podpisanym 
przez Vistal w dziedzinie offshore jest umowa 
z norweską firmą Aibel, w sprawie budowy 
platformy wiertniczej na polu Johan Sverdrup. 
Obiekt będzie eksploatowany przez koncern 
Statoil, a rozpoczęcie wydobycia zaplanowa-
no na 2019 r. Wartość umowy to 75,5 mln zł. 
Gdyńska spółka wykonała m.in. części modułu 
wiertniczego, który był drugim, pod względem 
wielkości, z trzech modułów składających się 
na platformę. 

Pod specjalnym nadzorem
Produkowane w naszym kraju komponenty 

dla branży offshore, zanim trafią do odbiorcy 
i zostaną zamontowane, np. na platformach 
wydobywczych, muszą przejść stosowną certy-
fikację na zgodność z wymaganiami zlecenio-
dawcy i odpowiednich regulacji w tym zakresie.

Highland Chieftain - wielozadaniowy statek typu PSV, 
obsługujący platformy wiertnicze i wydobywcze.

Highland Chieftain – multi-task PSV for oil rigs and 
production platforms.

In 2014, Zamet acquired Mostostal Chojnice 
– a company in bankruptcy specializing in the 
construction of steel structures, including: 
elements of oil platforms, drilling rig towers, 
bridges and stadium roofs. The potential of 
Mostostal in the area of steel structures is several 
thousand tonnes a year, which considerably 
increased the production capacity of Zamet. 

Steel fracture
The difficult situation in the offshore 

oil & gas industry and suspending of investments 
by oil concerns complicated the situation of 
some Polish companies, including the recent 
leader in the offshore segment – Vistal Gdynia. 
At the end of September 2017, the company 
from Gdynia filed a petition for bankruptcy 
and a petition for opening a restructuring 
(sanation) procedure with the District Court 
in Gdansk. The petition was accepted. This 
means that the potential of the company 
can be restored.

Previously, Vistal could take pride in the 
large size steel structures production hall being 
the largest such facility in the Baltic Sea basin. 
It was built in 2015 and produced mainly for 
the offshore and marine segment. The facility 
covering an area of 12 000 m² was built on 
the India Wharf in the port of Gdynia. The cost 
of the investment was PLN 102 million. The 
huge hall enables simultaneous production 
of two ancillary PSVs (Platform Supply Vessel) 
under one roof. This investment increased 
Vistal’s annual production capacity from 
20 000 to 30 000 tonnes of steel. 

Vistal signed a valuable offshore contract 
with a Norwegian company Aibel. It concerns 
the construction of an oil platform in Johan 
Sverdrup oil field. The facility will be operated 
by Statoil concern from 2019. The value of the 
contract is PLN 75.5 million. The company 
from Gdynia produced, among other things, 
parts of a drilling module that was the second 
largest of three modules making the platform. 

Under special supervision
The components for the offshore industry 

produced in Poland, before they are delivered 
to the customer and are mounted, e.g. on oil 
platforms, must undergo relevant certification 
confirming compliance with the principal’s 
requirements and respective regulations.
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REMONTOWA HOLDING to: dwie stocznie, biuro 
projektowe oraz kilkadziesiąt firm z sektora 

okrętowego i offshore.
REMONTOWA HOLDING comprises two shipyards, 

a design office and several dozen companies from the 
shipbuilding and offshore sector.

fot. 1.
Stocznia remontowa Nauta.

Shiprepair Yard Nauta.
fot. 2.

Platforma Safe Bristolia.
Safe Bristolia platform.

fot. 3.
Statek typu Heavy Lift Jack up Vessel.

Heavy Lift Jack Up Vessel.
fot. 4.

Jednostka Ceona Amazon.
Ceona Amazon.
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Dlatego warto podkreślić działalność towarzystw klasyfikacyjnych, 
które – oprócz swoich standardowych obowiązków, czyli nadzoru 
nad bezpieczeństwem statków morskich – zajmują się również 
kontrolą procedur w zakresie projektów offshore. Jedną z takich 
firm jest Polski Rejestr Statków (PRS), który był zaangażowany 
w ocenę dokumentacji technicznej przebudowy platformy 
Petrobaltic z obiektu wiertniczego na centrum produkcyjne. Niestety, 
w związku ze spadającymi cenami ropy inwestycja jest cały czas 
w fazie wstępnej. Nadzorem PRS – zarówno nad infrastrukturą 
wydobywczą, czyli nad platformami wiertniczymi i produkcyj-
nymi, jak i rurociągami podwodnymi, bojami przeładunkowymi 
oraz jednostkami pomocniczymi, czyli statkami obsługującymi 
platformy – objęte są też inne obiekty spółki Lotos Petrobaltic, jak 
np. platforma Baltic Beta czy bezobsługowa, głowicowa platforma 
wydobywcza PG1. 

Nadzorem nad produkcją dla branży offshore zajmuje się również 
polskie biuro norweskiej firmy Det Norske Veritas GL (DNV GL), 
największego na świecie towarzystwa klasyfikacyjnego. Polska ma 
bardzo duży udział w produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji 
stalowych, jak np. moduły platform wiertniczych, które bardzo 
często są już w pełni wyposażone. Jednak wszystkie komponenty 
wyprodukowane przez polskie spółki muszą spełniać wymagania 
określone zarówno przez dokumentację techniczną projektu, jak 
i regulacje, które dla obiektów offshore ustaliły władze danego 
kraju (przykładowo: na Norweskim Szelfie Kontynentalnym Morza 
Północnego obowiązują standardy Norsok, opracowywane przez 
norweski przemysł naftowy). Niekiedy podwykonawcy mają 
zapisane w kontrakcie, że firmą odpowiedzialną za certyfikację 
wszystkich elementów jest DNV GL. Wtedy zleceniodawca określa 
wymagania, jakie powinien spełniać dany komponent, a jego 
producent musi uzyskać świadectwo gwarantujące dopełnienie 
wszystkich ustaleń. 

Audyt DNV GL dotyczy zarówno struktury organizacyjnej pro-
ducenta, jak i jego możliwości technologicznych (dokumentacja 
projektowa, poszczególne etapy produkcji). Na tej podstawie 
przedstawiane są wyniki wraz z informacją, czy wszystkie warunki 
– określone przez zleceniodawcę – zostaną spełnione lub, czy 
niezbędne jest poprawienie niektórych procedur. Bywa również 
tak, że zleceniodawca nie wyznacza firmy, która powinna doko-
nać certyfikacji, lecz jedynie wymagania, jakie ma spełniać dany 
element. Jeśli komponenty wytwarzane są w Polsce, to producent 
ma obowiązek dostarczyć wykonany segment obiektu offshore 
razem z certyfikatem zgodności z odpowiednimi przepisami. 

DNG GL nadzoruje w Polsce również produkcję specjalistycznych 
kontenerów dla offshore, których nasz kraj jest jednym z najwięk-
szych wytwórców na świecie. Powstają one w takich firmach 
jak: Zremb Chojnice, Marine Technologies Miastko, Remprodex 
Człuchów, Elstar Elbląg, Cemet Gdańsk czy Seemann Kobylnica. 
Są to pojemniki używane przy obsłudze platform wiertniczych za 
pośrednictwem statków PSV, jak również do odbioru wszelkiego 
rodzaju chemikaliów stosowanych w procesach technologicznych.

Thus, the activity of classification societies is worth empha-
sizing. Apart from their standard duties, that is, supervising 
the safety of sea vessels, they also take care of controlling 
procedures related to offshore projects. One such company is 
the Polish Register of Shipping (PRS) which was involved in the 
assessment of technical documentation related to conversion 
of the Petrobaltic platform from a drilling rig into a production 
platform. Unfortunately, in connection with decreasing oil 
prices, the investment has remained at the initial stage. The 
supervision of PRS – both over oil infrastructure such as drilling 
rigs and production platforms, as well as submarine pipelines, 
handling buoys and ancillary vessels, that is platform support 
vessels – also extends to other facilities of Lotos Petrobaltic 
such as the Baltic Beta platform or maintenance-free PG1 
production platform. 

Also, a Polish office of Det Norske Veritas GL (DNV GL) – 
a Norwegian company which is the largest classification society 
in the world – supervises production for the offshore industry. 
Poland has a large share in the production of steel structures of 
various types, such as, offshore platform modules that are very 
often fully outfitted. However, all components produced by 
Polish companies must satisfy the requirements of the project’s 
technical documentation and the specific state’s regulations 
applicable to offshore structures (for instance: the Norwegian 
Continental Shelf in the North Sea is subject to Norsok standards 
developed by the Norwegian petroleum industry). Sometimes 
contracts with subcontractors contain a provision that all ele-
ments must be certified by DNV GL. Then, the principal sets 
out the requirements to be satisfied by the specific component 
and its producer must obtain a certificate of compliance with 
all the requirements. 

Audits by DNV GL refer both to the manufacturer ’s organi-
zational structure and its technological capabilities (design 
documentation, respective stages of production). On these 
grounds results are presented together with information on 
whether all the conditions determined by the principal will be 
met or whether any procedures must be revised. Sometimes, the 
principal does not indicate the certification company but only 
presents the requirements to be met by the specific element. 
If the components are manufactured in Poland, the producer is 
required to deliver the finished segment of an offshore struc-
ture accompanied by a certificate of compliance with relevant 
regulations. 

In Poland, DNG GL also supervises the production of special 
purpose containers for the offshore industry ; Poland is one of 
the largest producers of such containers in the world. They 
are made by: Zremb Chojnice, Marine Technologies Miastko, 
Remprodex Człuchów, Elstar Elbląg, Cemet Gdańsk and Seemann 
Kobylnica. These are tanks used for the service of oil platforms 
by means of PSVs, as well as receptacles for all chemicals used 
in technological processes.

71-642 Szczecin, ul. Antosiewicza 1 bud. W 132 A
tel. +48 91 489 45 67, fax +48 91 489 44 71

tel. kom. +48 516 179 263
e-mail: office@cermar.com.pl

www.cermar.com.pl

Misją przewodnią naszej działalności jest 
pełne zaangażowanie się w to, co wykonuje się 
dla klientów, łącząc techniczne zasoby, zaawanso-
wane wytwarzanie i niezawodność, po angielsku  
Combined Engeering Resources Manufacturicg 
Advanced Reliabity for Industry, stąd z pierw-
szych liter powstała nazwa Cermar Industry.

Firma powstała w 1993 r. i specjalizuje się w wy-
konywaniu i projektowaniu  konstrukcji stalowych 
typu offshore, konstrukcji ogólnobudowlanych 
i mostowych, a także w konstrukcjach rurociągów 
oraz pieców dla hutnictwa i energetyki.

Oferta spółki obejmuje: zbiorniki ciśnieniowe 
oraz rurociągi (wg norm EN PED, DNV - GL, LR, BV, 
Norsok, RINA);  obrotowe wysięgniki pokładowe 
(wg norm PRS, DNV - GL, Norsok); urządzenia typu 
offshore: wysięgniki, konstrukcje stalowe, moduły 
kontenerowe, elementy wiertni na platformach 
wiertniczych (LR, DNV - GL, Norsok standards); 
urządzenia pokładowe statków (DNV - GL, 
NORSOK standards, JACS); wyciągarki, wyciągarki 
dźwigowe dla kopalni i na statki; konstrukcje 
ogólnobudowlane i mostowe; elementy zakładów 
przemysłowych; piece dla górnictwa i energetyki; 
projektowanie koncepcyjne oraz końcowy wy-
bór opcji projektowej z jej pełnym inżynierskim 
zaplanowaniem; wykonanie dokumentacji 
warsztatowej metodami CAD, Solidworks; analizy 
urządzeń mechanicznych i konstrukcji stalowych 
dla różnych zastosowań metodami elementów 
skończonych (FEA) w celach optymalizacyjnych 
oraz kontroli wytrzymałości.

 Cermar Industry Sp. z o. o. posiada szereg 
certyfikatów, świadczących o wykonywalności 
usług na jak najwyższym poziomie: System 
Zarządzania Jakością 9001:2015 certyfikowany 
przez DNV - GL; System Zarządzania Higieną 
i Bezpieczeństwem Pracy OHSAS 18001:2007 
certyfikowany przez DNV - GL; Spawanie 
Konstrukcji Stalowych GSI SLV zgodnie z normą 
EN 3834-2 i PN - EN 1090-2; Uprawnienia do 
Wystawienia Deklaracji Zgodności CE zgodnie 
z normą PN -EN 1090-1; Uprawnienia Spawalnicze 
zgodnie z przepisami i normami określony-
mi przez DNV – GL, BV, i TUV; Uprawnienia 
Malarskie Systemu NORSOK M-501 wydane 
przez Jotun Świadectwo Kwalifikacji do Budowy 
Mostów wydane przez Komisję Kwalifikacyjną 
Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje 
Mostowe Uprawnienia do Budowy Zbiorników 
Ciśnieniowych Klasy I & II wydane przez DNV – GL 
i RINA Uprawnienia do Badań Nieniszczących NDT.

The mission of our company is Combined 
Engineering Resources Manufacturing 
Advanced Reliability for Industry, the first 
letters of which gave rise to the name 
Cermar Industry. 

The company was established in 1993 
and specializes in the construction and 
design of steel offshore structures, general 
building and bridge structures as well as 
pipelines and furnaces for the steelworking 
and energy industry. 

The offer of the company includes: 
pressurized vessels and pipelines (according 
to EN PED, DNV – GL, LR, BV, Norsok, RINA); 
onboard slewing jib cranes (according to 
PRS, DNV – GL, Norsok); offshore equipment: 
jibs, steel structures, container modules, 
elements of oil rigs on production platforms 
(LR, DNV – GL, Norsok standards); onbo-
ard ship equipment (DNV – GL, NORSOK 
standards, JACS); winches, crane winches 
for mines and ships; general building and 
bridge structures; elements of industrial 
plants; furnaces for the mining and energy 
industry; conceptual designs and selec-
tion of the final project option including 
full engineering planning; preparation 
of workshop documentation using CAD, 
Solidworks; finished element analyses of 
mechanical equipment and steel structures 
for different applications for optimisation 
and strength control purposes.

Cermar Industry Sp. z o.o. holds many 
certificates testifying that it provides a su-
perior level of services: Quality Management 
System 9001:2015 certified by DNV – GL; 
Occupational Health and Safety Management 
System OHSAS 18001:2007 certified by 
DNV – GL; Steel Structures Welding GSI 
SLV according to EN 3834-2 and PN – EN 
1090-2; Authorisation to Issue CE Conformity 
Declarations according to PN -EN 1090-1; 
Welding Licence according to regulations 
and standards of DNV – GL, BV, and TUV; 
NORSOK M-501 System Painting Licence 
issued by Jotun; Bridge Construction 
Qualification Certificate issued by the 
Qualification Committee of Steel Bridge 
Structures Builders; Class I & II Pressurized 
Vessel Construction Licence issued by DNV 
– GL and RINA; Non-Destructive Testing 
(NDT ) Licence.

BURNER BOOMS AND PEDESTALS – waga 35 ton.
BURNER BOOMS AND PEDESTALS – weight 35 tonnes.

Most – Fv 44 Flekkefjord bybru – waga 187 ton .
Bridge – Fv 44 Flekkefjord bybru – weight 187 tonnes.

Wysięgnik na dźwig statkowy – waga 40 ton.
Onboard crane jib – weight 40 tonnes.

Lifting Bucket – waga 32 ton.
Lifting Bucket – weight 32 tonnes.

Most – Gangbru Nygardstangen –  waga 144 ton.
Bridge – Gangbru Nygardstangen – weight 144 tonnes.

„...Global Engineering Solution Partner”
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Rybołówstwo morskie 
i przemysł rybny         
Maritime fishing
and fish processing industry        
Podstawowymi gatunkami ryb, poławianymi przez rybołówstwo bałtyckie, są: dorsz, 
śledź, szprot, stornia, łosoś, troć i gładzica, a także gatunki słodkowodne, żyjące w wodach 
zalewów: Szczecińskiego, Wiślanego, Kurońskiego, zatokach, np. Puckiej czy Botnickiej, 
a także w północno-wschodniej części Morza Bałtyckiego. Z tych gatunków warto wymienić 
przede wszystkim sandacza, okonia, leszcza i sieję. 

The main species of fish caught by Baltic fisheries are: cod, herring, sprat, European flounder, 
salmon, trout and European plaice, as well as freshwater species living the waters of: 
Szczecin, Vistula and Curonian Lagoons,  the Bay of Puck or the Gulf of Bothnia, as well as in 
the north eastern part of the Baltic Sea. The species that are worth mentioning are sander, 
bass, bream and whitefish. 

Rodzaje rybołówstwa
Rybołówstwo bałtyckie można podzielić 

na dwie podstawowe grupy: przybrzeżne 
i kutrowe. W praktyce rozróżnienie to sprowa-
dza się do podziału ze względu na używane 
narzędzia połowowe. W państwach Unii 
Europejskiej przyjęło się, że obejmuje ono 
jednostki pływające o długości do 12 m, 
łowiące sprzętem stawnym (np. nety, haki, 
żaki). Jednostki te pracują głównie w pasie do 
12 mil morskich (morze terytorialne), a więc 
w strefie zarządzanej przez państwo nadbrzeż-
ne. Łodzie przybrzeżne prowadzą połowy 
na bardzo niewielką skalę, zwykle w rejsach 
jednodniowych (wystawienie sieci jednego 
dnia, zebranie następnego), obsługiwane 
są najczęściej przez dwóch-trzech rybaków. 
Natomiast rybołówstwo kutrowe obejmuje 
jednostki o długości powyżej 12 m, o wyższej 
dzielności morskiej, poławiające głównie 
narzędziami ciągnionymi, czyli włokami 
dennymi i pelagicznymi na całym Bałtyku. 
Kutry wychodzą w morze na kilka dni, mają 
bardziej zaawansowany sprzęt do połowów 
i skomplikowaną (w porównaniu z łodziami) 
obsługę statku. Na pokładzie kutrów pracuje 
od trzech do ośmiu członków załogi.

Ostatnio szybko rozwija się w Polsce nowa 
gałąź rybołówstwa – połowy (wędkarstwo) 
rekreacyjne. Forma ta jest szczególnie popularna 
w przypadku połowów dorszy. Ten rodzaj dzia-
łalności okołorybackiej nabiera coraz większego 
znaczenia zarówno dla rybaków komercyjnych, 
świadczących dodatkowo usługi wędkarskie, 
jak i dla gospodarki nadmorskiej (turystyki, ho-
telarstwa, gastronomii, itd.). Roczne przychody 
z wędkarstwa rekreacyjnego w Polsce, według 
szacunku Morskiego Instytutu Rybackiego – 
Państwowego Instytutu Badawczego, wynoszą 
średnio około 30 mln zł, co w 2015 r. stanowiło 
blisko połowę wartości przychodów z rybo-
łówstwa komercyjnego dorszy. 

Types of fishing
Baltic fishing can be split into two basic 

types: inshore fishing and offshore fishing. 
In practice, the differentiation comes down 
to the division in terms of fishing gear used. 
In the states of the European Union the 
first type utilizes up to 12 m long water-
craft catching fish by means of stationary 
gear (e.g. nets, hooks and lines, fish traps). 
The watercraft works mainly within up to 
12 nautical miles (territorial sea) from the 
shore, that is, in the zone managed by the 
coastal state. Inshore fishing boats catch 
fish on a very small scale, normally during 
one-day trips (the nets are set one day and 
they are collected on the following day). 
They are usually operated by two or three 
fishermen. On the other hand, offshore 
fishery utilizes watercraft longer than 12 m, 
of higher seaworthiness, from which fish are 
caught mainly by trawling, that is, by means 
of bottom otter and mid-water otter trawls 
throughout the Baltic. The cutter boats take 
out to sea for a few days. They have more 
advanced fishing gear and their operation is 
more complicated (in comparison to inshore 
fishing boats). They are operated by three 
to eight members of crew.

Recently, a new branch of fishery – re-
creational fisheries (angling) – has been 
rapidly developing in Poland. It is especially 
popular in the case of cod fisheries. This type 
of fishery-related activity has significance 
both for commercial fishermen, who in 
addition provide angling services, and for 
the economy in seaside areas (tourism, ho-
spitality, catering etc.). As estimated by the 
National Marine Fisheries Research Institute, 
the annual revenue from recreational an-
gling is about PLN 30 million, which in 2015 
accounted for nearly half of the revenues 
from commercial cod fisheries. 

fot. 1-4.
Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim umożliwia 

rozwój rybołówstwa i przemysłu rybnego.
Fishery and fish processing industry can develop 

thanks to the location of Poland on the Baltic Sea.
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dr Emil Kuzebski



M  a  r  i  t  i  m  e    P  o  l  a  n  d

  Gospodarka  z widokiem na morze economy  with a sea view Rybołówstwo morskie Maritime fishing138 139

M  o  r  s  k  a    P  o  l  s  k  a

Narzędzia połowowe i statki rybackie
Głównymi narzędziami połowowymi, uży-

wanymi przez większość jednostek rybackich 
na Morzu Bałtyckim, są narzędzia stawne 
(bierne), takie jak: nety, pławnice, sznury 
haczykowe, żaki i inne, wystawiane zarów-
no w toni wodnej, jak i na dnie. Narzędzia 
stawne stosowane są przede wszystkim 
przez rybołówstwo przybrzeżne. Z kolei 
rybołówstwo kutrowe stosuje, w znakomitej 
większości, narzędzia ciągnione, czyli włoki, 
które mają zdecydowanie wyższą od narzędzi 
stawnych efektywność połowową. Mimo że 
ogólna liczba jednostek używających takiego 
sprzętu jest znacząco mniejsza od poławia-
jących narzędziami stawnymi, to wielkość 
uzyskiwanych połowów jest zdecydowanie 
wyższa. W 2015 r. odłowiono przy ich użyciu 
około 90% ogólnej wielkości połowów. Włoki 
stosowane przez rybaków kutrowych można 
podzielić na pelagiczne (używane głównie 
w toni wodnej do łapania szprotów i śledzi) 
oraz włoki denne, ciągnione przez statek po 
dnie morza do połowu dorszy oraz ryb pła-
skich, takich jak stornie (popularnie nazywane 
flądrami), skarpie (turboty) oraz gładzice.

Flota rybacka państw bałtyckich składa się 
przede wszystkim z niewielkich jednostek, 
łodzi rybackich do 12 m, poławiających 
w strefie przybrzeżnej. We flocie polskiej 
również dominujący udział mają takie właśnie 
jednostki – około 80%. Największy statek, na-
leżący do polskiej floty rybackiej i prowadzący 
połowy na Bałtyku, ma nieco ponad 40 m. 

fot. 1-6.
Rozwój rybołówstwa pociąga za sobą całą machinę 
zależności: od połowów do przetwórstwa rybnego, 
poprzez przemysł stoczniowy.
The development of fishery entails a whole range of 
relationships: from fishing to fish processing, through 
shipbuilding.
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Fishing gear and fishing vessels
The main fishing gear used by most 

fisheries in the Baltic Sea is stationary 
(passive) gear such as: nets, driftnets, 
longlines, fish traps and other gear set 
both in mid-water and on the bottom of 
the sea. Stationary gear is mainly used by 
inshore fisheries. In turn, offshore fisheries 
in the vast majority make use of dragged 
gear, that is, trawl nets that have unqu-
estionably higher catch effectiveness than 
stationary gear. Despite the fact that the 
overall number of fisheries using such gear 
is considerably smaller than those using 
stationary gear, the catch rate is defini-
tely higher. In 2015, their use accounted 
for about ninety per cent of the overall 
catch rate. Trawl nets used by offshore 
fisheries can be split into mid-water otter 
trawls (used mainly in pelagic waters for 
catching sprats and herrings) and bottom 
otter trawls dragged by the ship on the 
seabed, used for catching codfish and 
flatfish such as European flounder, turbot 
and European plaice.

The fishing fleet of the Baltic countries 
consists mainly of small watercraft – fishing 
boats up to 12 m long catching fish in 
the coastal zone. Such watercrafts also 
have a predominant share in the Polish 
fleet – about eighty per cent. The largest 
ship owned by the Polish fishing fleet 
and catching fish on the Baltic is slightly 
longer than 40 m. 
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Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (maj 2004 r.) nasza flota uległa 
znacznej redukcji w wyniku wprowadzenia programu złomowania, 
mającego na celu dostosowanie liczby poławiających statków do 
wielkości zasobów. W wyniku stanowczych działań zarówno liczba 
jednostek rybackich, jak i ich potencjał (mierzony tonażem i kW) 
zmniejszyły się bardzo. W latach 2004-2013 wycofano z eksploatacji 
479 statków, co oznaczało redukcję potencjału wyrażonego w GT 
(wg pojemności) o 61% lub 54% liczonego w kW (moc silników). 
Zgodnie z przepisami UE złomowanych jednostek rybackich nie 
wolno zastępować nowymi, bowiem ogólna wielkość flot łowczych 
państw UE jest z góry określona i nie wolno jej zwiększać.

Według raportu GUS w 2016 r. polska flota rybacka liczyła 843 
jednostki (o 3,7% mniej niż w 2015 r.), o łącznej pojemności brutto 
(GT) wynoszącej 34,9 tys. (o 1,9% więcej niż w 2015 r.) oraz o mocy 
83,2 tys. kW (wzrost o 2,0% w porównaniu z 2015 r.). W skład pol-
skiej floty dalekomorskiej wchodziły cztery trawlery, 126 kutrów 
i 713 łodzi rybackich.

Zarządzanie rybołówstwem 
Do czasu wejścia Polski, Litwy, Łotwy i Estonii 

do Unii Europejskiej, zarządzanie rybołów-
stwem bałtyckim opierało się na doradztwie 
naukowym Międzynarodowej Rady Badań 
Morza (ICES) i decyzjach Międzynarodowej 
Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego 
(MKRMB), ustanowionej w myśl tzw. kon-
wencji gdańskiej z 1973 r. Po roku 2004, 
gdy Morze Bałtyckie stało się w zasadzie 
wewnętrznym morzem UE (strefa ekono-
miczna Rosji obejmuje tylko niewielką część 
Bałtyku), zarządzanie rybołówstwem na tym 
akwenie przejęła Komisja Europejska, przy 
zachowaniu doradztwa naukowego ICES, 
będącego wypadkową informacji zebranych 
przez instytuty naukowe wszystkich państw 
bałtyckich. W Polsce za zbieranie danych 
odpowiedzialny jest Morski Instytut Rybacki – 
Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni. ICES 
corocznie rekomenduje Komisji Europejskiej 
poziom eksploatacji poszczególnych stad 
ryb przemysłowych (dorsz, śledź, szprot, 
łosoś, gładzica) w Bałtyku, czyli wielkość 
kwot połowowych w roku. Rekomendacja 
ICES jest przedmiotem dyskusji i oceny przez 
wewnętrzny organ doradczy KE – Naukowy, 
Techniczny i Ekonomiczny Komitet Rybacki 
(STECF). 

O ile wielkość kwot połowowych po-
szczególnych gatunków jest przedmiotem 
negocjacji, o tyle podział uzgodnionych kwot 
na poszczególne państwa jest automatyczny 
i opiera się na tzw. relatywnej stabilności, 
czyli udziale procentowym określonego kraju 
w połowach danego gatunku, zapisanym 
w traktacie akcesyjnym. 

Za zarządzanie rybołówstwem w na-
szym kraju odpowiedzialny jest Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
(wraz z podległym mu departamentem) 
oraz okręgowe inspektoraty rybołówstwa 
morskiego. Bałtyckie państwa UE zarządzają 
swoją kwotą narodową na podstawie in-
dywidualnych koncesji/kwot połowowych 
lub kwot wspólnych, które funkcjonują 
głównie w rybołówstwie przybrzeżnym. 
W Polsce wielkość przydzielanych rybakom 
limitów indywidualnych uzależniona jest 
od wielkości statku rybackiego lub praw 
historycznych (wielkości połowów w latach 
wcześniejszych).

fot.
Kutry rybackie dzielą się na: małe (13-15 m), 

średnie (17 m) i superkutry (24 m).
Fishing boats can be split into: small (13-15 m), 

medium size (17 m) and super fishing boats (24 m).

After Poland joined the European Union (May 2004), its fleet was 
considerably reduced as a result of the scrapping programme aiming to 
align the number of fishing vessels and with the amount of resources. 
The introduction of firm measures led to a considerable decrease both 
in the number of fishing watercraft and their potential (measured by 
tonnage and kW). In 2004-2013, 479 vessels were decommissioned, which 
resulted in a reduction of the potential expressed in GT (according to 
loading capacity) of 61% or of 54% for potential expressed in kW (engine 
power). In compliance with EU regulations, scrapped fishing watercraft 
cannot be replaced with new ones because the overall size of fishing 
fleets in EU member states is predefined and it must not be increased.

As reported by the Central Statistical Office, in 2016 the Polish fishing 
fleet consisted of 843 vessels (3.7% less than in 2015), with the total gross 
tonnage (GT) of 34 900 tonnes (1.9% more than in 2015) and with the 
power of 83 200 kW (2.0% growth in comparison to 2015). The Polish 
seagoing fleet consisted of 4 trawlers, 126 fishing cutter boats and 
713 fishing boats.

Fishery management 
Before Poland, Lithuania, Latvia and 

Estonia joined the European Union, Baltic 
fishery management was based on the 
scientific advice of the International 
Council for the Exploration of the Sea 
(ICES) and decisions of the International 
Baltic Sea Fishery Commission (IBSFC) 
established according to the so-called 
Gdansk Convention from 1973.  After 2004, 
when the Baltic Sea in fact became the 
EU’s inland sea (the Russian economic zone 
covers only a small part of the Baltic), fishery 
management in that water body was taken 
over by the European Commission, still 
using the scientific advice of ICES based 
on information gathered by the scientific 
institutes of all the Baltic states. In Poland 
data is collected by the National Marine 
Fisheries Research Institute in Gdynia. 
Every year, ICES makes a recommendation 
to the European Commission regarding 
the level of catching respective stocks of 
industrial fish (cod, herring, sprat, salmon, 
European plaice) in the Baltic, that is, the 
fishing quotas in a specific year. The re-
commendation of ICES is discussed and 
assessed by an internal advisory body of 
the European Commission – the Scientific, 
Technical and Economic Committee for 
Fisheries (STECF). 

Insofar as the fishing quotas for respective 
species is subject to negotiation, the share 
of respective member states in the agreed 
quotas is determined automatically based 
on relative stability, that is, the percentage 
share of the specific member state in the 
catch rate of the specific species recorded 
in the accession treaty. 

Fishery management in Poland is the 
responsibility of the minister of maritime 
economy and inland navigation (together 
with the respective ministerial department) 
and of the district inspectorates of marine 
fisheries. EU member states from the Baltic 
area manage their national quotas based 
on individual licences/fishing quotas or 
shared quotas applicable mainly to in-
shore fishery. Individual limits granted to 
fishermen in Poland depend on the size 
of the fishing vessel or on historical rights 
(catch rates in previous years).
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Wielkości połowów
Życie w Bałtyku jest w dużym stopniu uzależnione od wlewów 

zasolonych i natlenionych wód atlantyckich. Ma to poważny wpływ 
na stan zasobów ryb, a tym samym na wielkość kwot połowowych. 
Istotne znaczenie mają również współzależności pomiędzy dorszem 
a rybami pelagicznymi. Śledzie i szproty, które obok organizmów 
dennych stanowią pokarm dorszy, jednocześnie żerują na ich ikrze. 

Ponad 90% połowów bałtyckich zapewniają cztery podstawowe 
gatunki: dorsz, śledź, szprot i stornia. Przez wiele lat najważniejszym, 
z ekonomicznego punktu widzenia, gatunkiem ryb poławianym przez 
polskich rybaków był dorsz. Od 2012 r. gatunkiem równie istotnym 
jest szprot oraz śledź.

Ryby poławiane przez polskich rybaków dostarczane są do ponad 
60 portów i przystani rybackich, a naj-
większe z nich to Hel i Kołobrzeg. Ważną 
rolę, zwłaszcza w odbiorze połowów 
ryb pelagicznych (przede wszystkim 
szprotów, przeznaczonych do produkcji 
mączki rybnej), odgrywają również porty 
zagraniczne, głównie na duńskiej wyspie 
Bornholm. To właśnie w nich wyładowa-
no niemal 20% ryb, złowionych przez 
polskich rybaków w 2015 r. 

Od kilku lat największym portem 
wyładunkowym szprotów jest Hel, któ-
ry przyjmuje ich 27 tys. ton, następnie 
Kołobrzeg (7,5 tys. ton) i Władysławowo 
(5,5 tys. ton). Najwięcej śledzi przyjmuje 
kołobrzeski port – 12 tys. ton, co stanowi 
30% ogólnej wielkości wyładunków tych 
ryb przez polskie jednostki rybackie. 
W pozostałych portach wielkości te 
są zauważalnie niższe. Połowy dorszy 
koncentrują się w czterech portach – we 
Władysławowie (4 tys. ton), Kołobrzegu 
(3 tys. ton), Ustce (1,5 tys. ton) oraz Łebie 
(1 tys. ton). Najwięcej storni przyjmuje 
Kołobrzeg – 5 tys. ton, a wyładunki w Ustce 
i Dziwnowie nie przekraczają 800 ton. 

Cechą charakterystyczną połowów 
polskiego rybołówstwa jest sezonowość, będąca konsekwencją 
naturalnych przemieszczeń koncentracji stad rybnych, zmienności 
fizycznych cech ryb (np. zawartości tłuszczu w tkance) lub przepisów 
ochronnych, zabraniających połowów w okresie tarła. 

 Najwięcej ryb poławia się w okresie wiosennym. Jest to czas bardzo 
wzmożonej aktywności dużych jednostek pelagicznych, łowiących 
szproty zarówno w celach konsumpcyjnych, jak i paszowych. Duża 
zawartość tłuszczu w tkance tych ryb powoduje, że są one w tym 
czasie poszukiwanym przez przetwórstwo surowcem. Wiosna to rów-
nież czas obfitych połowów śledzi, wpływających masowo na tarło 
do wód Zalewu Wiślanego. Z kolei latem duża część floty rybackiej 
stoi w portach, z uwagi na okres ochronny dorszy.

fot. 1-2.
Ze względu na stosunkowo niewielkie odległości łowisk 

od portów wyładunku, ryby dostarczane są w postaci 
świeżej – schładzane lodem lub wodą morską.

With regard to the relatively small distance between 
fisheries and unloading ports, fish are supplied fresh – 

cooled with ice or sea water.
fot. 3.

Kutry rybackie na gdyńskim brzegu.
Fishing boats on the shore in Gdynia.

fot. 4.
Naprawa sieci rybackich / Fishing nets repair.

1 2

3

4

Catch rates
Life in the Baltic is largely determined by the influx of salty and 

oxidized waters from the Atlantic. It has a major impact on the status 
of fish resources and hence on the fishing quotas. Also, relationships 
between codfish and mid-water fish are very significant. Herrings and 
sprats that, next to seabed organisms, are food for codfish, at the same 
time eat codfish spawn. 

Four basic species account for more than 90% of the Baltic fisheries. 
These are: cod, herring, sprat and European flounder. For many years, 
from an economic point of view, codfish was the most important species 
of fish caught by Polish fishermen. Since 2012, sprat and herring have 
been equally significant.

Fish caught by Polish fishermen are supplied to more than 60 fishing 
ports and harbours, the largest of them 
being Hel and Kołobrzeg. Foreign ports, 
mainly those on the Danish Bornholm, 
also play an important role, in particular 
in receiving the caught mid-water fish 
(mostly sprats, used in the production 
of fish meal). It is where nearly 20% of 
fish caught by Polish fishermen were 
unloaded in 2015. 

For several years Hel has been the lar-
gest unloading port for sprats – receiving 
27 000 tonnes. It is followed by Kołobrzeg 
(7500 tonnes) and Władysławowo (5500 
tonnes). The port in Kołobrzeg receives 
the largest amount of herrings – 12 000 
tonnes, which corresponds to 30% of 
the overall amount of herring fish being 
unloaded by Polish fisheries. In other 
ports these amounts are clearly lower. 
Cod fisheries are concentrated in four 
ports – in Władysławowo (4000 tonnes), 
Kołobrzeg (3000 tonnes), Ustka (1500 
tonnes) and Łeba (1000 tonnes). Kołobrzeg 
receives the highest amount of European 
flounders – 5000 tonnes, while the loads of 
such fish received in Ustka and Dziwnów 
do not exceed 800 tonnes. 

A characteristic feature of Polish fisheries is their seasonality as 
a consequence of natural migrations of fish stocks, changes in the 
physical properties of fish (e.g. body fat) or protective regulations that 
ban fishing in the spawning season. 

 The largest amounts of fish are caught in spring. It is a time of greatly 
increased activity of large mid-water fishing vessels catching sprats both 
for human consumption and animal feed. This species of fish is rich in 
body fat, which at that time makes them a valuable raw material for the 
fish processing industry. Spring is also a time when large numbers of 
herring copiously entering the waters of the Vistula Lagoon are caught. 
In turn, in summer a part of the fishing fleet remains in ports due to the 
codfish closed season.
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fot 1-10.
Miejscowości, w których mieszkańcy utrzymywali się 

głównie z połowu ryb: Puck (1), Hel (2, 3, 4, 5, 8, 10), 
Gdańsk (6), Jastarnia (7, 9).

Fishery was the main source of income for the 
inhabitants of: Puck (1), Hel (2, 3, 4, 5, 8, 10), 

Gdańsk (6), and Jastarnia (7, 9).
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fot. 1.
Suszenie fląder na Helu.

Drying of flounders in Hel.
fot. 2-3.

Sprzedaż ryb wędzonych, Hel 1932 r.
Selling smoked fish, Hel 1932.

fot. 4.
Wędzarnia ryb w Jastarni.

A fish smokehouse in Jastarnia.
fot. 5.

Wędzarnia ryb, Hel.
A fish smokehouse, Hel.
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Przeznaczenie połowów
Ze względu na stosunkowo niewielkie odległości łowisk od portów 

wyładunku, całość połowów ryb bałtyckich, przeznaczanych na cele 
spożywcze, dostarczana jest w postaci świeżej – schładzana lodem 
lub wodą morską. Dorsze najczęściej są patroszone, czasami też 
odgłowione; ryby płaskie dostarczane są w całości lub patroszone, 
a śledzie i szproty – zawsze całe. 

W rybołówstwie pelagicznym w ostatnich latach wprowadzono 
schładzanie ryb w oziębionej wodzie morskiej i wyładunek za pomocą 
pomp. Pozwala to na uzyskanie znakomitej jakości surowca do prze-
twórstwa śledzi i szprotów na cele spożywcze, a także przyspiesze-
nie wyładunku. Poławiane przez polskich rybaków szproty i śledzie 
przeznaczone są przede wszystkim do produkcji konserw. Szproty 
stanowią ważny surowiec do wytwarzania wędzonek, a śledzie do 
marynat i różnych sałatek albo świeżych płatów. 

Istotne znaczenie w rybołówstwie bałtyckim mają połowy szprotów 
z przeznaczeniem na cele paszowe. Wynika to z braku możliwości 
przetworzenia całości połowów na atrakcyjne produkty spożywcze, 
które byłyby zaakceptowane przez konsumentów. Większość mączki 
rybnej i oleju, uzyskana z połowów paszowych, trafia do hodowli 
pstrągów i łososi. Połowy paszowe, podobnie jak te przeznaczone 
na cele spożywcze, prowadzone są w ramach kwot przyznanych 
danemu państwu. 

Dorsz i stornia wyładowywane są z przeznaczeniem na sprzedaż 
w postaci świeżej lub do dalszego przetwórstwa. 

Przetwórstwo
Przetwórstwo ryb jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 

branż przemysłu spożywczego w Polsce. Przystąpienie do UE było 
wyraźnym bodźcem, wpływającym na poprawę sytuacji ekonomicz-
no-finansowej krajowych producentów żywności. Przychody firm 
branży spożywczej w latach 2003–2007 rosły w tempie około 10% 
rocznie, osiągając 150 mld zł po trzech latach. Wartość przychodów 
tych przedsiębiorstw była w 2007 r. wyższa, w stosunku do średniej 
z lat 2002-2003, o 53%. W tym samym okresie obroty handlowe za-
kładów przetwórstwa rybnego wzrosły aż o 124%, a w 2015 r. były 
już ponad cztery razy wyższe niż w roku 2003. 

Na rozwój zakładów przetwórstwa ryb miały wpływ i fundusze 
pomocowe, i otwarcie się rynków UE. Realizowane przez przetwórnie 
inwestycje korzystały z dofinansowania w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-
-2006” oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
Ukierunkowane były na działania modernizacyjne, dostosowujące 
zakłady do standardów wymaganych przez prawo europejskie. 
Później zdecydowana większość nakładów dotyczyła wzrostu mocy 
produkcyjnych przez rozbudowę lub budowę nowych przetwórni. 
W 2015 r. wielkość produkcji przetwórstwa rybnego (w zakładach 
zatrudniających ponad 50 osób), wyniosła około 390 tys. ton, co 
miało wartość niemal 10 mld zł. Dominujący udział w wielkości tej 
produkcji miały: ryby marynowane – 22%, ryby wędzone – 21% oraz 
konserwy i prezerwy rybne – 20%. Z kolei w ujęciu wartościowym 

zdecydowanie największy udział, około 
40%, należy do ryb wędzonych, głównie 
produktów z łososia.

Zakłady przetwórstwa rybnego rozmiesz-
czone są na obszarze Polski nieregularnie, 
a większość z nich znajduje się w dwóch 
województwach – pomorskim i zachodnio-
pomorskim. Gdy zakłady te powstawały, brano 
pod uwagę odległość od portów wyładunko-
wych. Mniejszy dystans wpływał na świeżość 
dostarczanego surowca i oszczędność na 
kosztach transportu. Obecnie uzasadnieniem 
umiejscowienia zakładów w pasie nadmorskim 
jest bliskość portów handlowych, ponieważ 
zdecydowana większość surowców rybnych 
(ponad 80%) jest do Polski importowana, 
głównie drogą morską. W 2016 r. na tere-
nie kraju były 263 zakłady przetwarzające 
ryby, mające uprawnienia do handlu w UE. 
W regionie nadmorskim znajdowało się 139 
z nich, w tym 74 w województwie pomorskim 
i 65 w zachodniopomorskim, czyli 53% 
wszystkich przetwórni w kraju. 

Eksport ryb i produktów rybnych z Polski, 
w latach 2004-2015, zwiększył się czterokrotnie 
(z 356 mln EUR do 1,6 mld EUR). Największym 
odbiorcą polskich wyrobów rybnych, od wielu już 
lat, są państwa UE. Głównym klientem naszych 
przetworów są Niemcy. W 2015 r. eksport do 
tego kraju wyniósł 863 mln EUR, co stanowiło 
54% wartości sprzedanych ryb i produktów 
rybnych z Polski poza granice. Drugim odbiorcą 
naszych towarów rybnych jest Francja – 520 
mln zł, potem Dania – 95 mln zł, Wielka Brytania 
– 94 mln zł oraz Włochy 74 mln zł. 

fot. 1-3.
Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej 

rozwijających się sektorów spożywczych.
Fish processing is one of the fastest developing food 

processing sectors.
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Use of fish
With regard to the relatively small distance between fisheries 

and unloading ports, all Baltic fish caught for consumption are 
supplied fresh – cooled with ice or sea water. Codfish are most 
often gutted, and sometimes their heads are cut off. Flatfish 
are supplied as whole fish or gutted carcass, and herrings and 
sprats are always intact. 

Recently, mid-water fisheries have practised cooling the fish 
in cold water from the sea and unloading them using pumps. 
This provides excellent quality raw material for processing her-
rings and sprats for consumption, and accelerates unloading. 
Sprats and herrings caught by Polish fishermen are mainly used 
for the production of canned fish. Sprats are an important raw 
material for smoked fish products, and herrings are excellent for 
fish marinades and different salads or as fresh lobes. 

Sprat fisheries for animal feed production have a significant 
share in the Baltic fishing. This is due to the impossibility of 
processing all fish caught into attractive foodstuffs acceptable 
to consumers. Most fish meals and oils produced from fish 
caught for animal feed production are delivered to codfish and 
salmon farms. Fish for animal feed production and those for 
human consumption are caught under quotas allocated to the 
specific member state. 

Codfish and European flounder are unloaded for sale as fresh 
fish or for further processing. 

Fish processing
Fish processing is one of the most dynamically developing 

branches of food industry in Poland. Accession to the EU was 
a clear stimulus enhancing the economic and financial status of 
the domestic producers of foodstuffs. Revenues of companies 
representing the food industry in 2003–2007 increased about 10% 
a year, and after 3 years reached PLN 150 billion. In 2007, the value of 
their revenues was 53% higher than the average value in 2002-2003. 
At the same time, the sales of fish processing plants grew by 124%, 
and in 2015 they were more than four times higher than in 2003. 

The development of fish processing plants was also stimulated by 
the aid funds and opening of the EU markets. The plants completed 
the projects using grants under the Sectoral Operational Programme 
“Fisheries and Fish processing 2004-2006” and the Operational 
Programme “Sustainable Development of the Fisheries Sector and 
Coastal Fishing Areas 2007-2013”. They were oriented at modernization 
measures adapting the plants to standards of the European law. Later, 
a definite majority of expenditure related to increasing the production 
capacity through the expansion of the existing or construction of new 
fish processing plants. In 2015, the fish processing production volume 
(in plants employing more than 50 people), was about 390 000 tonnes, 
which corresponded to nearly PLN 10 billion. A predominant share 
in the production volume was that of: marinated fish – 22%, smoked 
fish – 21% and canned and preserved fish – 20%. In turn, with regard 
to value, definitely the highest share, about 40%, is that of smoked 
fish, and particularly salmon products.

Fish processing plants are distribu-
ted throughout Poland in an irregular 
pattern. Most of them are located in 
two voivodeships – Pomeranian and 
West Pomeranian. In constructing tho-
se plants the distance from unloading 
ports was taken into account. Smaller 
distance guaranteed that the fish was 
supplied fresh and made it possible to 
reduce the cost of transport. At present, 
the proximity of commercial ports is 
a reason for locating the plants on the 
coast, because a clear majority of raw fish 
(more than 80%) are imported to Poland 
mainly by sea. In 2016, Poland had 263 
fish processing plants l icensed to trade 
in the EU. 139 such plants, that is,  53% 
of all f ish processing plants in Poland, 
were situated at the seaside, including 
74 in the Pomeranian voivodeship and 
65 in the West Pomeranian voivodeship. 

Exports of fish and fish products from 
Poland in 2004-2015 increased four fold 
(from EUR 356 million to EUR 1.6 bill ion). 
For many years, the largest buyer of Polish 
fish products has been EU member sta-
tes. Poland’s main customer is Germany. 
In 2015, exports to Germany reached EUR 
863 million, which accounted for 54% 
of the value of fish and fished products 
sold from Poland abroad. Another buyer 
of Polish fish goods is France – PLN 520 
million, followed by Denmark – PLN 95 
mill ion, the United Kingdom – PLN 94 
mill ion and I taly – PLN 74 mill ion. 
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Widoczną zmianą w strukturze gatunkowej rodzimego eksportu 
rybnego, po wejściu do UE, był dynamiczny wzrost sprzedaży łososi. 
Wynikał on z szybkiego rozwoju mocy produkcyjnych zakładów 
przetwórstwa tych ryb, chłonnego rynku zbytu oraz wysokiej poda-
ży surowca na świecie (głównie z hodowli norweskich). Tendencja 
zwyżkowa zaczęła się w 2003 r. W ciągu czterech lat ponad pięcio-
krotnie wzrosła sprzedaż za granicę tych ryb – z 5,2 tys. ton o wartości 
172 mln zł do 31 tys. ton (1 mld złotych). W 2015 r. Polska wyekspor-
towała ponad 80 tys. ton łososia o wartości 3,5 mld zł (52% ogólnej 
wartości eksportu rybnego). W zdecydowanej większości były to ryby 
wysoko przetworzone, najczęściej wędzone, stąd wysoka ich wartość. 
Głównym rynkiem zbytu polskich przetworów z łososia są Niemcy, 
w znacznie mniejszym: Dania, Włochy i Francja. Już niespełna rok po 
przystąpieniu do UE, Polska zdobyła 80% udziału w ogólnej wartości 
dostaw z zagranicy wędzonych łososi do Niemiec. 

Tak dynamiczny rozwój przetwórstwa łososia nie byłby możliwy 
bez zapewnienia odpowiedniej ilości dostaw surowca z importu. 
W 2016 r. do Polski sprowadzono aż 159,8 tys. ton tych ryb. Zestawiając 
te wielkości z połowami ryb łososiowatych (łososi i troci) przez polskich 
rybaków, które nie przekraczają w ostatnich latach 150 ton (tysiąc razy 
mniej niż import!), widać w jak dużym stopniu krajowe przetwórnie 
uzależnione są od dostaw z zagranicy. Przed dwoma laty sprowa-
dzono do Polski 564 tys. ton ryb, owoców morza i ich przetworów 
o wartości około 8,62 mld zł. Głównym krajem eksportującym ryby 
do Polski jest Norwegia. 
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A clear change in the structure of domestic fish exports according to 
species, after accession to the EU, was a dynamic growth in the sales of 
salmon. This was a result of the rapid development of the production 
capacity of salmon processing plants, an absorptive selling market and 
high supply of the raw material in the world (mainly from Norwegian 
farms). An upward trend appeared in 2003. Over 4 years the sale of 
salmon to foreign customers increased more than fivefold – from 
5200 tonnes worth PLN 172 million to 31 000 tonnes (PLN 1 billion). 
In 2015, Poland exported more than 80 000 tonnes of salmon worth 
PLN 3.5 billion (52% of the overall value of fish exports). They were 
mostly highly processed fish, most often smoked, which made their 
value so high. Processed salmon is mainly sold in the German market, 
and to a considerably smaller extent in Denmark, Italy and France. Less 
than one year after accession to the EU, Poland acquired an 80% share 
in the overall value of smoked salmon supplies imported to Germany. 

But for sufficient supplies of imported raw material, such a dynamic 
development in the salmon processing industry would have been im-
possible. In 2016, as many as 159 800 tonnes of salmon was imported 
to Poland. Comparing these volumes with the volume of salmonids 
(salmon and trout) caught by Polish fishermen, that recently have not 
exceeded 150 tonnes (a thousand times less than imported volumes!), it 
is noticeable that domestic fish processing plants are largely dependent 
on imported supplies. Two years ago, 564 000 tonnes of fish, seafood and 
their products worth about PLN 8.62 billion were imported to Poland. 
The main exporter of fish to Poland is Norway. 

fot. 1-4.
Największym odbiorcą polskich wyrobów rybnych,

od wielu już lat, są państwa UE.
For many years, the largest buyer of Polish fish products 

has been EU member states.
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Konsumpcja ryb
Wraz ze wstąpieniem Polski do UE za-

czął się systematyczny wzrost spożycia ryb. 
Zlikwidowanie barier celnych wpłynęło na 
istotny wzrost importu ryb i tzw. owoców 
morza. Polscy przetwórcy znakomicie potrafili 
wykorzystać fundusze unijne, jeszcze w okresie 
przedakcesyjnym, i wprowadzili na rynek sporo 
nowych wyrobów. Przede wszystkim dotyczy-
ło to śledzi, które są gatunkiem najbardziej 
popularnym, konkurującym nawet z rybami 
białymi, np. mintajem czy morszczukiem. Te 
ostatnie występują głównie w postaci mrożo-
nek, takich jak kostki lub paluszki rybne, filety 
i gotowe dania z ryb. 

Polska należy do krajów o niskim spożyciu ryb. 
Według danych FAO (2011 r.), ich konsumpcja 
jest u nas ponad 1/3 niższa niż przeciętna na 
świecie (19 kg) i niemal o połowę mniejsza niż 
średnia w krajach UE, gdzie wynosi 23 kg na 
mieszkańca. Spożycie ryb w Polsce (13,1 kg) 
jest zbliżone do średniego poziomu w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Jemy porów-
nywalne ilości ryb z Austriakami (13,3 kg) 
i Słoweńcami (11,2 kg) oraz niewiele mniej 
niż Niemcy (14,2 kg) i Estończycy (14,7 kg), 
a więcej niż mieszkańcy Czech (9,5 kg), Słowacji 
(8,1 kg), Bułgarii (6,6 kg) czy Rumunii (6,1 kg). 
Pod względem konsumpcji ryb niekwestiono-
wanym liderem jest Portugalia (57 kg).

W 2016 r. szacunkowe spożycie ryb w Polsce 
wyniosło 13,1 kg na osobę. Największy udział 
w strukturze konsumpcji ma mintaj (2,8 kg). 
Jest to ryba dorszowata poławiana na Pacyfiku, 
importowana do nas głównie w postaci mro-
żonych filetów. Podstawową jej zaletą jest 
konkurencyjna wobec dorsza atlantyckiego 
cena. Pojawił się na naszym rynku w drugiej 
połowie lat 80. XX w., gdy polska flota daleko-
morska rozpoczęła połowy mintaja na Morzu 
Beringa. Drugim najpopularniejszym u nas 
gatunkiem ryb są śledzie (2,7 kg). Przetwory ze 
śledzi w większości wytworzone są z surowców 
importowanych, które – z uwagi na walory 
technologiczne, w tym zawartość tłuszczu 
– bardziej nadają się do produkcji wyrobów 
solonych i marynowanych niż śledzie bałtyckie. 
Do pozostałych gatunków ryb, odgrywających 
ważna rolę w diecie Polaków, należy zaliczyć 
dorsze (głównie pochodzące z krajowych 
połowów), łososie (norweskie) oraz makrele 
(z Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii).  

Fish consumption
Upon the accession of Poland to the EU, 

fish consumption levels started growing 
systematically. Elimination of customs barriers 
significantly contributed to an increase in 
imports of fish and seafood. Polish processing 
plants succeeded in using EU grants before 
the accession and they put a lot of new 
products on the market. In the first place, 
this was the case of herring, which is the 
most popular species, competitive even to 
whitefish such as pollock or hake. The latter 
is mainly supplied as frozen fish bars or sticks, 
fillets and ready meals. 

Poland is a country where fish consumption 
rates are low. According to FAO (2011), the 
consumption of fish in Poland is on avera-
ge more than 1/3 lower than in the world 
(19 kg) and nearly half lower than the ave-
rage in EU member states, that is, 23 kg 
per capita. Consumption of fish in Poland 
(13.1 kg per capita) is close to the average 
level in the countries of Central and Eastern 
Europe. Poles eat fish in amounts com-
parable to those consumed by Austrians 
(13.3 kg) and Slovenians (11.2 kg) and slightly 
less than Germans (14.2 kg) and Estonians 
(14.7 kg), but more than Czechs (9.5 kg), Slovaks 
(8.1 kg), Bulgarians (6.6 kg) or Romanians 
(6.1 kg). The unquestionable leader in fish 
consumption is Portugal (57 kg).

In 2016, the estimated consumption of 
fish in Poland was 13.1 kg per capita. The 
highest share in the structure of consumption 
was that of pollock (2.8 kg). It is a gadid fish 
caught in the Pacific and imported to Poland 
mainly in the form of frozen fillets. Its main 
advantage is its competitive price to Atlantic 
codfish. It appeared in our market after 1985 
when the Polish seagoing fleet started pollock 
fisheries in the Bering Sea. The second most 
popular species of fish in Poland is herring 
(2.7 kg). Herring products are mostly made 
from imported raw materials that – due to 
their process values, including fat content – 
are more suitable for the production of fish 
in brine and marinade than Baltic herrings. 
Other species of fish playing an important 
role in the diets of Poles include codfish 
(mainly from domestic fisheries), salmon 
(Norwegian) and mackerel (from Norway, 
Iceland and the United Kingdom).  
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fot. 1-3.
W ciągu minionych 50 lat konsumpcja ryb na osobę 

wzrosła dwukrotnie. Średnie spożycie w Europie 
to 23 kg na osobę, a w Polsce tylko 13 kg.                

Over the past 50 year the consumption of fish per 
capita has doubled. On average Europeans consume 

23 kg of fish per capita, while Poles only 13 kg.

fot. 1, 3.
Kutry rybackie spółki „Szkuner”.

Fishing boats owned by “Szkuner”.
fot. 2.

Stocznia „Szkuner” / “Szkuner” Shipyard.
fot. 4.

Port rybacki we Władysławowie.
Fishing port in Władysławowo.

Połowy i przetwórstwo ryb stanowią 
podstawowy obszar działalności spółki. 
Firma „Szkuner” jest armatorem pięciu kutrów 
rybackich typu B-280 i B-410.

Na terenie portu znajduje się zakład 
produkcyjny, co znacznie skraca czas od 
złowienia ryb do ich zagospodarowania po 
rozładunku. Ładunek transportowany jest 
do chłodni, a następnie przetwarzany na 
liniach produkcyjnych. Firma oferuje szeroki 
asortyment produktów zarówno świeżych, 
jak i mrożonych.

Stocznia „Szkuner” zajmuje się moderni-
zacją małych statków i kutrów rybackich, 
wykonuje remonty jednostek do 220 t i dłu-
gości 30 m. Posiada rusztowania oraz pełny 
dostęp do mediów. Spełnia wszelkie normy 
bezpieczeństwa. Firma świadczy również 
usługi w zakresie: opracowania dokumentacji 
wykonawczej, cięcia stali, obróbki termicznej 
oraz mechanicznej, piaskowania i malowania 
jednostek, prac izolatorskich, stolarskich, 
elektrycznych oraz spawalniczych. Posiadane 
warsztaty produkcyjne stanowią idealną bazę 
do wykonywania wszelkich prac związanych 
z remontem i przebudową statków, a także 
budową nowych jednostek. Możliwości stoczni 
pozwalają również na produkcję konstrukcji 
stalowych i aluminiowych.

Port powstał w 1938 roku i jest on naj-
większym polskim portem rybackim. Pełni 
także funkcję rekreacyjną i od 1994 roku jest 
otwarty dla turystów. Poza zwiedzaniem, 
istnieje możliwość odbycia rejsu po morzu 
jednym z  kilku kutrów rybackich przysto-
sowanych do przewozów turystycznych. 
To miejsce szczególnie uczęszczane przez 
wędkarzy, a w wędkarstwie morskim specja-
lizuje się kilkadziesiąt jednostek. Do portu 
mogą wpływać jednostki do 70 m długości 
i 4 m zanurzenia. Obiekt posiada certyfikat 
bezpieczeństwa wydany przez Urząd Morski 
w Gdyni, co oznacza, że spełnia on wymogi 
Konwencji Solas i Kodeksu ISPS.

Fishery and fish processing is the core 
business activity of the company. “Szkuner” 
is the operator of five B-280 and B-410 
type fishing boats.

The production plant is situated within 
the port premises, which considerably 
reduces the time from catching to mana-
ging the fish after unloading. The cargo 
is transported to cold stores and then 
processed on the production lines. The 
company offers a wide range of products, 
both fresh and frozen.

“Szkuner” Shipyard deals with the mo-
dernization of small ships and fishing 
boats, repairs of vessels with tonnage up 
to 220 t and length up to 30 m. It is equip-
ped with scaffoldings and has full access 
to utilities. It satisfies all safety standards. 
The company also provides services such 
as: preparation of detailed documenta-
tion, steel cutting, heat treatment and 
mechanical working, sand blasting and 
painting of vessels, insulation works, wo-
odworking, electrical wiring and welding. 
Its production workshops provide an ideal 
base for all works related to the repair and 
reconstruction of ships, and construction 
of new vessels. The shipyard can also make 
steel and aluminium structures.

The port was built in 1938 and is now 
the largest fishing port in Poland. It is 
also used for leisure purposes; since 1994 
it has been open to tourists. Apart from 
sightseeing, sea cruises are offered on 
a fishing boat adapted for the needs of 
tourism. This is a place particularly po-
pular among anglers; and several dozen 
vessels specialize in sea angling. The port 
can receive vessels that are up to 70 m 
long and have a 4 m draft. The facility 
has a safety certificate issued by the 
Maritime Office in Gdynia, which means 
it complies with the requirements of the 
Solas Convention and ISPS Code.

84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22
tel. +48 58 677 75 55, fax +48 58 674 12 94
e-mail: szkuner@szkuner.pl
www.szkuner.pl

„Szkuner” Sp. z o.o.
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Rozwój szkolnictwa 
i badań morskich         
Development of maritime
education and research        
Kształcenie kadr na potrzeby gospodarki morskiej, zwłaszcza floty morskiej, charakteryzowało 
się zawsze określoną specyfiką, która wynikała z konieczności spełniania standardów 
międzynarodowych na każdym etapie szkolenia. Wiedza oraz umiejętności zawodowe były 
ponadto zawsze weryfikowane w bezpośrednim kontakcie z osobami i firmami działającymi 
w innych systemach ekonomicznych i organizacyjnych, zatrudniających kadrę kształconą 
w uczelniach zagranicznych.

Training of human resources for the needs of the maritime economy, and in particular the 
maritime fleet, has always been peculiar due to the need for compliance with international 
standards at every stage of training. In addition, because professional skills have always 
been verified in direct contact with people and businesses operating in other economic and 
organisational systems employing staff educated at foreign universities.

OŚRODKI AKADEMICKIE
Dla absolwentów wyższych uczelni morskich wolny rynek i glo-

balizacja nie stanowiły nowego wyzwania w kwestii kształcenia kadr 
na tych kierunkach.

 Edukowanie kadr morskich w systemie studiów wyższych rozpo-
częto w Polsce dopiero w 1969 r. Na wyższych uczelniach morskich 
od 12 lat stosuje się jednolity system studiów dwustopniowych: 
czteroletnie studia inżynierskie oraz pięcioletnie studia magisterskie. 

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną 

podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Jest kontynuatorką tradycji oświatowej szkół morskich działających 
w Szczecinie od 1947 r., a jej głównym celem jest kształcenie wysoko 
wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, 
odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej 
i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich 
i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły, kształcącej kadry 
dla potrzeb gospodarki morskiej, powstała już w grudniu 1945 r. 
Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie 
Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej z Gdyni do 
Szczecina. W ciągu sześciu lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej 
wypromowano 492 absolwentów, wśród nich wielu cenionych ofice-
rów i kapitanów floty handlowej. W 1968 r. Państwowa Szkoła Morska 
została przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: 
nawigacyjnym i mechanicznym. Działalność dydaktyczną rozpoczęła 
w roku akademickim 1969-1970. Do roku 1974 prowadzono w niej 
studia inżynierskie, w latach 1974-1989 jednolite magisterskie, a od 
roku 1989 dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie.

Na uczelni funkcjonują obecnie: Wydział Nawigacyjny (kierunki: geodezja 
i kartografia, informatyka, nawigacja i transport), Wydział Mechaniczny 
(kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika) oraz Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (kierunki: logistyka, transport, 
zarządzanie i inżynieria produkcji). Uczelnia posiada dwa domy stu-
denckie Korab i Pasat oraz Osiedle Akademickie. Prężnie działają tu 
liczne koła naukowe, m.in. Studenckie Naukowe Koło Innowatora 
„Ordo ex Chao”, Koło Naukowe Informatyki, Koło Naukowe Systemów 
Dynamicznego Pozycjonowania, Koło Naukowe Offshore, Koło Naukowe 
Hydrografii Morskiej, Koło Naukowe Badań Siłowni Okrętowych i Koło 
Naukowe Żeglugi Śródlądowej.

ACADEMIC CENTRES
For graduates of maritime universities free market and globalization 

were not new challenges in respect of educating human resources 
at such faculties.

 Higher education for maritime human resources in Poland only 
started in 1969. For 12 years maritime universities have used a uniform 
system of two-level studies: four-year engineer’s degree studies and 
five-year master’s degree studies. 

Maritime University of Szczecin
The Maritime University of Szczecin is a state-owned technical 

university reporting to the Ministry of Maritime Economy and Inland 
Navigation. It has continued the teaching tradition of maritime schools 
operating in Szczecin since 1947. Its main objective is educating 
highly skilled officers: navigators and marine engineers, meeting the 
requirements of the present-day transport and fishing fleet, as well as 
educating ship owners and port services of the maritime and inland fleet.

The proposal to set up a school training human resources for the 
needs of maritime economy in Szczecin emerged in December 1945. 
Among many concepts, the transfer of the Faculty of Navigation 
from the State Maritime School in Gdynia to Szczecin was found to 
be the most feasible. Over 6 years, the Maritime School released 492 
graduates many of whom were valued officers and captains of the 
commercial fleet. In 1968, the State Maritime School was transfor-
med into the Maritime University with two faculties: navigation and 
marine engineering. It started its teaching activity in the academic 
year 1969-1970. Until 1974 it provided engineer’s degree studies, in 
1974-1989 uniform master’s degree studies and from 1989 two-level: 
engineer’s and master’s degree studies.

The university houses: the Faculty of Navigation (specialties: surveying 
and cartography, information technology, navigation and transport), 
the Faculty of Marine Engineering (specialties: mechanical and ma-
chine engineering, mechatronics) and the Faculty of Engineering and 
Economics of Transport (specialties: logistics, transport, production 
management and engineering). The university has two student dorms, 
Korab and Pasat, and the Campus. Numerous student research groups 
operate here, such as Scientific Student Innovator Group ‘Ordo ex Chao’, 
Information Technology Student Research Group, Dynamic Positioning 
Systems Student Research Group, Offshore Student Research Group, 
Maritime Hydrography Student Research Group, Ship Engine Houses 
Student Research Group and Inland Navigation Student Research Group.

fot. 1.
Nawigator – statek instrumentalny Wyższej Szkoły 

Morskiej w Szczecinie, lata 1966-1972.
MS Nawigator –  a training ship of the Maritime 

University of Szczecin, 1966-1972.                
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W 2010 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie 
zostało utworzone Centrum Transferu 
Technologii Morskich (CTTM), które było 
odpowiedzią na potrzebę komercjalizacji wy-
ników badań naukowych i prac rozwojowych 
powstałych na uczelni. CTTM koncentruje 
się głównie na branży morskiej, w tym na 
działaniach na rzecz macierzystej uczelni.

Obsługa i eksploatacja terminalu LNG 
w Świnoujściu wymaga najwyższej klasy 
specjalistów, pracujących zarówno w części 
lądowej, jak i morskiej. W związku z tym, już 
w 2010 r., w Akademii Morskiej w Szczecinie 
powstało Europejskie Centrum Szkolenia LNG 
(ECSLNG), które tworzy unikalne w Europie 

logistyczne połączenie czterech symulatorów 
nowej generacji. Pierwszym z nich jest symulator 
mostków nawigacyjnych (w istniejącym już 
w Akademii Morskiej w Szczecinie Centrum 
Inżynierii Ruchu Morskiego). Centrum umożliwia 
szkolenie kadr o unikalnych kwalifikacjach, 
zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej, 
oraz pozwala na pełne dostosowanie poziomu 
kształcenia do międzynarodowych konwencji 
– STCW, SOLAS oraz MARPOL. 

W 2012 r. na Wydziale Mechanicznym 
Akademii Morskiej w Szczecinie otwarto pra-
cownię komputerowego Symulatora Badania 
i Obsługi Układów Hydraulicznych. Jest to 
unikalny pakiet oprogramowania przeznaczony 
do projektowania, symulacji i animacji złożo-
nych układów mechatronicznych, mających 
zastosowanie w dziedzinie hydrauliki siłowej 
oraz automatyki. Laboratorium umożliwia stu-
dentom Wydziału Mechanicznego poszerzanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie 
projektowania, a także pozwala sprawdzić 
skuteczność i efektywność własnych, racjo-
nalizatorskich pomysłów, dzięki możliwości 
symulacji pracy zaprojektowanych układów 
hydraulicznych.

W 2012 r. Akademia Morska w Szczecinie zosta-
ła wpisana na listę członków Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich. Tym samym 
znalazła się w gronie podmiotów, które or-
ganizują kursy m.in. na sternika jachtowego, 
skippera czy członka załogi jachtu morskie-
go, a ich dyplomy i patenty są honorowane 
w Europie, USA, Australii i Nowej Zelandii.

W 2016 r. na Wydziale Nawigacyjnym 
Akademii Morskiej w Szczecinie została 
otwarta Katedra Oceanotechniki i Budowy 
Okrętów. Podstawowe założenia nowej 
katedry to działalność naukowo-badawcza, 
kształcenie studentów w kierunku projekto-
wania i budowy jednostek: od statków, przez 
jachty po jednostki offshore, a także otwarcie 
na współpracę biznesową. Naukowe zainte-
resowania jej pracowników obejmują m.in. 
właściwości morskie statków, projektowanie 
jachtów i statków morskich, stateczność stat-
ków i wytrzymałość kadłubów okrętowych, 
ale także tematy ważne w kontekście ochrony 
środowiska, jak np. minimalizacja zużycia 
paliwa i emisji spalin. fot. 1-5.

Akademia Morska w Szczecinie.
Maritime University of Szczecin.
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In 2010, the Maritime University of Szczecin 
established the Centre for Maritime Technology 
Transfer (CMTT) in response to the need for 
commercialization of the university’s results 
of scientific research and development 
works. CMTT mainly focuses on the maritime 
industry, including activities in favour of the 
home university.

The operation and use of the LNG termi-
nal in Swinoujscie requires the highest class 
experts working both in the onshore and 
offshore sector. Therefore, as early as 2010, the 
Maritime University in Szczecin established 
the European LNG Training Centre which 
creates a logistic combination of four new 

generation simulators that is unique in Europe. 
The first is the Full Mission Bridge Simulator 
(in the Maritime Traffic Engineering Centre 
existing at the Maritime University). The Centre 
provides training to human resources with 
unique skills according to the needs of the 
maritime economy at a level fully adapted 
to international conventions – STCW, SOLAS 
and MARPOL. 

In 2012, the Faculty of Maritime Engineering 
of the Maritime University of Szczecin launched 
a computer-assisted Liquid Cargo Handling 
Simulator. This is a unique software package 
for the design, simulation and animation 
of complex mechatronics systems used in 
power hydraulics and automatic control 
engineering. Thanks to the lab, students 
of the Faculty of Maritime Engineering can 
improve their theoretical knowledge and 
practical skills related to design as well as 
check the efficiency and effectiveness of 
their own ideas thanks to the possibility 
of simulating the operation of designed 
hydraulic systems.

In 2012, the Maritime University in Szczecin 
was entered onto the list of members of the 
International Sailing Schools Association. Thus, 
the university entered the group of entities 
organizing courses, e.g. for yacht helmsmen, 
skippers or crew members of a marine yacht, 
and their diplomas and certificates are ack-
nowledged in Europe, the USA, Australia and 
New Zealand.

In 2016, the Chair of Ocean Engineering 
and Naval Architecture opened at the Faculty 
of Navigation of the Maritime University 
of Szczecin. The basic assumptions of 
the new chair include scientific research, 
educating students in the design and 
construction of watercraft: from ships, 
and yachts to offshore vessels, as well 
as opening to business cooperation. The 
scientific interests of the chair ’s workers 
include maritime properties of vessels, 
design of yachts and seagoing vessels, 
ship stability and strength of hulls, but also 
topics that are important in the context 
of environmental protection, such as, for 
instance, reducing fuel consumption and 
emissions to a minimum. 
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Akademia Morska w Gdyni
Gdyńska uczelnia kształci wysoko wykwa-

lifikowane kadry na potrzeby gospodarki 
morskiej, a w szczególności przyszłych ofi-
cerów marynarki handlowej – specjalistów 
w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, 
eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki 
i elektrotechniki okrętowej, a także eksplo-
atacji portów i logistyki, eksploatacji lądo-
wych systemów technicznych i remontów, 
specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz 
kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw 
lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Historię Akademii Morskiej w Gdyni, 
pierwszej polskiej szkoły morskiej, zapocząt-
kował podpisany 17 czerwca 1920 r. rozkaz 
gen. Józefa Leśniewskiego, powołujący do 
życia Szkołę Morską w Tczewie. W 1930 
r. podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły 
do Gdyni. Osiem lat później powstał Wydział 
Transportu i Administracji Morskiej. Pod 
koniec lat 60. ubiegłego wieku utworzono 
nowe wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny 
i Administracyjno-Gospodarczy. W 1958 r. 
Państwowa Szkoła Morska otrzymała status 
pomaturalnej uczelni technicznej. W owym 
czasie uczelnia dysponowała możliwościami 
kształcenia studentów na czterech wydzia-
łach, w szesnastu specjalnościach. W latach 
1967-1968 włączono w skład Państwowej 
Szkoły Morskiej w Gdyni Państwową Szkołą 
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Ujednolicono 
strukturę obu szkół na wydziałową, taką jaka 
była w PSM, przeprowadzono odpowiednie 
działania w zakresie dostosowania kwali-
fikacji kadry wykładowców do wymogów 
prawnych, obowiązujących w szkolnictwie 
wyższym, a także zatrudniono liczną kadrę 
o wyższych kwalifikacjach naukowych. W roku 
1968 przekształcono Państwową Szkołę 
Morską w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. 
Jako WSM uczelnia rozpoczęła działalność 
dydaktyczną z nowym rokiem akademickim, 
w październiku 1969 r. Po 42 latach, w 2001 r., 
uczelnia otrzymała status akademii i zmieniła 
nazwę na Akademia Morska w Gdyni.

Studenci spełniający odpowiednie wy-
magania mogą liczyć na stypendia socjalne, 
z kolei studenci, którzy uzyskują wyróżniające 
oceny, mogą otrzymać stypendium rektora 
za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za 
wysokie wyniki sportowe.

fot.
Akademia Morska w Gdyni: nauka wiązania 

węzłów (1), zajęcia w kuźni (2), zajęcia z fizyki (3), 
zajęcia warsztatowe (4-5), naprawa żagli (6), 

lata 1930-1939.
Gdynia Maritime University: knot tying classes (1), 

forge classes (2), physics classes (3), workshop 
activities (4-5), sails repair (6), years 1930-1939.
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Gdynia Maritime University
The university of Gdynia has been pre-

paring highly skilled human resources for 
the needs of the maritime economy, and in 
particular future officers on board merchant 
marine vessels – experts in navigation and 
operation of ships, operation of ship engine 
rooms, ship electronic and electrical en-
gineering systems, as well as operation of 
ports and logistics, operation and overhauls 
of land-based technical systems, experts in 
maritime economy and managerial resources 
for maritime hinterland companies.

The history of the Maritime University 
in Gdynia, the first Polish maritime school, 
started on 17 June 1920 with the order of 
Gen. Józef Leśniewski in which he esta-
blished the Maritime School. In 1930, the 
decision was made to transfer the school 
from Tczew to Gdynia. Eight years later 
the Faculty of Maritime Transport and 
Administration was established. At the end 
of the 1960s, new faculties were created: 
the Faculty of Navigation, Faculty of Marine 
Engineering and Faculty of Administration 
and Economics. In 1958, the State Maritime 
School was granted the status of a post-
graduate technical university. At that time, 
the university offered sixteen study spe-
cialities at four faculties. In 1967-1968, the 
State School of Maritime Fishery in Gdynia 
was incorporated into the State Maritime 
School in Gdynia, the structures of both 
schools were made uniform and split into 
faculties equivalent to those at the State 
Maritime School. Relevant measures were 
taken to align the qualifications of lecturers 
with regulatory requirements applicable to 
universities and numerous well-qualified 
academic teachers were employed. 

In 1968, the State Maritime School was 
transformed into the Higher Maritime School 
in Gdynia.

 The Higher Maritime School started te-
aching in the new academic year, in October 
1969. After 42 years, in 2001, it was granted 
the status of university and was renamed the 
Gdynia Maritime University.

Eligible students can receive grants. 
Outstanding performers can receive the 
rector’s scholarship for academic, artistic 
and sports achievements.
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Ponadto studenci mogą mieć przyznane 
stypendium ministerialne, o ile osiągnię-
cia w nauce lub sporcie zostaną uznane 
za wyjątkowe. Do dyspozycji przyszłych 
„wilków morskich” spoza Trójmiasta i oko-
lic oddano 893 miejsca w Studenckich 
Domach Marynarza AM w Gdyni. Uczelnia 
zapewnia też młodzieży akademickiej do-
bre warunki do rozwoju naukowego oraz 
podnoszenia sprawności fizycznej, dzięki 
prężnie działającym sekcjom sportowym 
i kołom naukowym, jak np.: Naukowe 
Koło Jakości „Quality Team”, Naukowe Koło 
Badań Podwodnych „Sea Quest”, Naukowe 
Koło Akademickie Klub Żeglarski czy Koło 
Naukowe Nawigator. 

W roku akademickim 2009-2010 na Wydziale 
Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni, 
na kierunku transport uruchomiona została 
nowa specjalność: transport i logistyka. 
Studia inżynierskie I stopnia trwają siedem 
semestrów.

W 2010 r. doszło do podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu przebudowy 
parterowego obiektu administracyjno-ma-
gazynowego, przylegającego do budynku 
planetarium. Projekt obejmował nadbudowę 
kondygnacji z przeznaczeniem na cztery 
sale wykładowe i jedną salę konferencyj-
ną oraz wykonanie tarasu do obserwacji 

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
jest kontynuatorką, utworzonej w 1922 r., 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z sie-
dzibą w Toruniu. Akademia, będąca publiczną, 
akademicką uczelnią wyższą, służy obronności 
i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, 
gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz 
nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój 
kadry i prowadzenie badań naukowych. 
Wypełniając swoją misję, Akademia Marynarki 
Wojennej kształtuje poczucie godności, pa-
triotyzmu i honoru oraz odpowiedzialności 
za losy ojczyzny i spraw morskich.

Odrodzona w 1918 r. Polska musiała tworzyć 
od podstaw morskie szkolnictwo wojskowe. 
Organizacja i rozwój sił morskich w kraju, już 
od początku, wymagały stałego zwiększania 
liczby oficerów – specjalistów morskich. Wiosną 
roku 1920 w Toruniu zainaugurowano pierwszy 
Kurs dla Oficerów Flotylli Rzecznej, a w roku 
następnym rozpoczęto szkolenia oficerów na 
Tymczasowych Kursach Instruktorskich dla 
oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, które 
miały stanowić bazę dla utworzenia, w 1922 r., 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) 
z siedzibą w grodzie Kopernika. Pierwszy nabór 
do OSMW przeprowadzono latem 1923 r., a już 
trzy lata później powołano do życia Szkołę 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Od 1948 r. 
podjęto starania o utworzenie Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej w Gdyni, zakładając, że 
uczelnia ta będzie stopniowo przekształcać się 
w akademię, która przejmie na siebie obowiązek 
przygotowywania wyższej kadry dowódczej 
dla Polskiej Marynarki Wojennej. 11 czerwca 
1955 r. przeorganizowano Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej w Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej (WSMW). Na mocy ustawy sejmowej 
o szkolnictwie wojskowym, 1 października 
1987 r. WSMW została przemianowana na 
Akademię Marynarki Wojennej (AMW). 

astronomicznych. W ramach projektu istnie-
jące planetarium, o 44 miejscach i średnicy 
kopuły 8 m, zostało wyposażone w nowy 
teleskop do obserwacji nieba, komputer 
z oprogramowaniem do symulacji zjawisk 
astronomicznych oraz projektor multime-
dialny. Rozbudowa planetarium znacząco 
wpłynęła na poprawę warunków zajęć 
z astronawigacji.

Również w 2010 r. podpisano umowę na 
dofinansowanie projektu „Przebudowa i wy-
posażenie pomieszczeń Akademii Morskiej 
w Gdyni w istniejącym obiekcie przy al. Jana 
Pawła II 3 na cele dydaktyczne”, w wyniku 
której przebudowano budynek sali gimna-
stycznej oraz przylegający do niej Ośrodek 
Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni.

Akademia Morska w Gdyni w 2012 r. zna-
lazła się w rankingu CSIC (Najwyższej Rady 
Badań Naukowych w Madrycie). W swoich 
badaniach scjentometrycznych CSIC wzięła 
pod uwagę ponad 20 tys. szkół wyższych 
na świecie. W gronie polskich publicznych 
szkół wyższych, na co najmniej średnim 
światowym poziomie naukowym, w rankingu 
CSIC znalazła się Akademia Morska w Gdyni, 
która awansowała z 47 na 42 miejsce.

Rok 2015 przyniósł szereg przedsięwzięć 
i pozytywnych zdarzeń w życiu uczelni. Do 
najważniejszych należy zaliczyć: zbudo-
wanie i uruchomienie zespołu unikalnych 
laboratoriów dydaktycznych dla Wydziałów 
Mechanicznego i Elektrycznego, moder-
nizację kubryków studenckich na statku 
szkolnym „Dar Młodzieży”, podpisanie 
umowy, w wyniku której Akademii Morskiej 
w  Gdyni i SDK AMG zostało powierzone 
zadanie zrealizowania szkolenia załogi 
dla żaglowej fregaty Marynarki Wojennej 
Algierii „El Mellah” („Navigator”), wodowa-
nej jesienią 2015 r. w stoczni Remontowa 
Shipbuilding S.A. 

Ważnym wydarzeniem w 2015 r. było 
również wprowadzenie Akademii Morskiej 
w Gdyni jako partnera Instytutu Autostrada 
Technologii i Innowacji (IATI), który skupia 
szereg dużych firm oraz uczelni, przyjęcie 
członkostwa w Radzie Instytutu oraz utwo-
rzenie w strukturze IATI centrum kompetencji 
„Technologie przyjaznego środowisku trans-
portu wodnego”, którego liderem została 
własnie gdyńska uczelnia. 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
Polish Naval Academy in Gdynia.

In addition, students can be awarded 
a ministerial scholarship in recognition of 
their academic or sports achievements. 
Future ‘sea wolves’ who did not live in 
and near the Tri-City were offered 893 
beds in the Sailor Student Dorms of the 
Gdynia Maritime University. The univer-
sity provides academic youth with good 
conditions for academic development 
and improving their physical abilities, 
thanks to resilient sports sections and 
student research groups such as : Student 
Research Group “Quality Team”, Student 
Underwater Research Group “Sea Quest”, 
Academic Research Group Sailing Club 
and Student Research Group Navigator. 

In academic year 2009-2010, at the 
Faculty of Navigation of the Gdynia Maritime 
University, the faculty of transport launched 
a new specialty: transport and logistics. 
Engineer’s degree studies take seven terms.

In 2010, a contract was signed for financing 
of the project of reconstruction of a ground-
floor administration and storage building 
adjoining the planetarium. It comprised 
construction of the first floor where four 
lecture rooms and one conference room 
would be arranged and construction of an 
astronomical observation deck. The project 
furnished the existing planetarium (44 seats 

and 8 m dome) with a new telescope for 
observation of the sky, a computer with 
software for simulating astronomical phe-
nomena and a multimedia projector. The 
expansion of the planetarium significantly 
improved the conditions for astronavigation 
classes.

Also in 2010 a contract was signed for 
the financing of the project “Reconstruction 
and furnishing the premises of the Gdynia 
Maritime University in the existing building 
at Al. Jana Pawła II 3 Street for teaching 
purposes”. As a result, the sports hall and 
the adjoining Sailing Centre of the Gdynia 
Maritime University were reconstructed.

In 2012, the Gdynia Maritime University 
was included in the ranking of CSIC (the 
Spanish National Research Council in Madrid). 
In its scientometric research CSIC took into 
account more than 20 000 universities from 
all over the world. The Gdynia Maritime 
University was included in the CSIC ranking 
among Polish public universities with at 
least average scientific level in the world 
and rose from 47th to 42nd place.

In 2015, a number of undertakings and 
positive events in the life of the Gdynia 
Maritime University occurred. The most 
important ones were: building and com-
missioning of a set of unique teaching 
laboratories for the Faculty of Marine 
Engineering and the Faculty of Electrical 
Engineering, modernisation of student 
forecastles on the training ship STS Dar 
Młodzieży, signing an agreement as a result 
of which the Gdynia Maritime University 
and SDK AMG were commissioned with 
the task of organizing training for the 
sailing crew of the frigate of the Algerian 
Navy El Mellah (“Navigator”), launched in 
autumn 2015 at the shipyard Remontowa 
Shipbuilding S.A. 

An important event in 2015 was the intro-
duction of the Gdynia Maritime University 
as the partner of the Highway of Technology 
and Innovation Institute (IATI), associating 
a number of large businesses and schools, 
acceptance of membership in the Institute 
Council and creating an IATI competence 
centre “Environment-friendly technologies 
in water transport” with the Gdynia Maritime 
University as the leader. 

Polish Naval Academy
of the Heroes of Westerplatte in Gdynia

The Polish Naval Academy in Gdynia has 
continued the tradition of the Navy Officers 
School established in 1922 in Toruń. As 
a public academic higher school it serves 
the defence and security of the Republic 
of Poland, national economy, society and 
science through educating students, de-
veloping academic staff and carrying out 
scientific research. Fulfilling its mission, the 
Polish Naval Academy has been shaping the 
feeling of dignity, patriotism and honour 
as well as responsibility for the fate of its 
homeland and for maritime affairs.

Poland, revived in 1918, had to create its 
naval education system from scratch. The 
organization and development of naval 
forces in Poland from the start required 
a continuous increase in the number of 
officers – naval specialists. In spring 1920 in 
Toruń the first Course for Officers of the River 
Flotilla was organized, and in the following 
year training in the Provisional Instructor 
Courses for the officers of the Polish Navy 
began. They provided the foundations 
for the Naval Officers School established 
in Toruń in 1922. The first recruitment to 
the Naval Officers School took place in 
summer 1923 and 3 years later the Navy 
Midshipmen School was put into operation. 
Starting from 1948 there were attempts to 
create a Naval College in Gdynia, assuming 
that the School would gradually change 
into a college with the rights of an aca-
demy which would take over the duties 
of preparing the commanding personnel 
for the Polish Navy. On 11 June 1955, the 
Naval Officers School was reorganized into 
the Naval College. Pursuant to the act on 
military education, on 1 October 1987, 
the Naval College was renamed the Polish 
Naval Academy. 
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Obecnie Akademia Marynarki Wojennej, 
oprócz kandydatów na żołnierzy zawodo-
wych (podchorążych), kształci również stu-
dentów cywilnych na Wydziałach: Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno- 
-Elektrycznym, Dowodzenia i Operacji Morskich 
oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. 
W ramach Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego działa Instytut Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej oraz Instytut Uzbrojenia 
Okrętowego i Informatyki. Natomiast Wydział 
Mechaniczno-Elektryczny składa się z Instytutu 
Budowy i Eksploatacji Okrętowej oraz Instytutu 
Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. 
Przeciętnie, w każdym roku akademickim, 
na uczelni szkoli się około 8 tys. studentów, 
kursantów i oficerów. Do dyspozycji studentów 
są m.in. symulatory: GMDSS, nawigacji, siłowni 
okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Bazę 
dydaktyczną uzupełniają nowoczesne, mul-
timedialne sale wykładowe, hala sportowa 
i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. 
Studenci wojskowi kształcą się na czterech 
kierunkach technicznych: nawigacji, mecha-
nice i budowie maszyn, mechatronice oraz 
informatyce. W Ośrodku Szkoleniowym AMW 
uczelnia organizuje kursy (zgodnie z konwen-
cją STCW 78/95), w tym kursy kwalifikacyjne 
i specjalistyczne dla działów pokładowego 
i mechanicznego, zatwierdzone przez IMO. 

 W 2010 r. w Akademii Marynarki Wojennej 
została podpisana umowa pomiędzy uczelnią 
a firmą „Warbud” na budowę biblioteki aka-
demickiej, która została oddana do użytku 
1 października 2012 r. Cały kompleks zawiera bi-
bliotekę oraz centrum audytoryjno-informacyjne. 

W 2011 r. na fundamentach przy uczel-
ni stanął okręt typu Kobben o wadze 
370 ton, długości 45,5 m, szerokości 4,6 m 
i wysokości 8,9 m. Wewnątrz kadłuba okrętu 
zbudowane zostały specjalistyczne laboratoria, 
obejmujące między innymi: laboratorium na-
wigacji podwodnej, laboratorium uzbrojenia 
torpedowego, laboratorium siłowni okrętowych 
oraz inne stanowiska badawcze, np. obrony 
przeciwawaryjnej. Laboratoria zostały zinte-
growane z istniejącymi i budowanymi w AMW 
symulatorami, a głównie z Zespołem Morskich 
Symulatorów Nawigacyjno-Manewrowych 
Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej. 
Oprócz prowadzenia badań naukowych, 
prac rozwojowych i działalności dydak-
tycznej, jednostka wykorzystywana jest do 
promowania problematyki morskiej i zadań 
popularnonaukowych, a także udostępniana 
zainteresowanym ośrodkom badawczym 
i uczelniom.

W 2014 r. w Akademii Marynarki Wojennej 
powstał pierwszy w województwie pomor-
skim oddział Polskiego Towarzystwa Badań 
Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej, które 
działa w ramach Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich – SIMP. 
Powstanie oddziału pozwala na realizację 
już wcześniej zgłaszanych postulatów przez 
PTBNiDT SIMP. 

W 2015 r. powstał nowy, międzyuczelniany, 
interdyscyplinarny oraz unikatowy kierunek 
studiów II stopnia w Polsce – technologie 
kosmiczne i satelitarne. Kierunek jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie – powstających 
w kraju i na Pomorzu nowoczesnych firm 
z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, 
jak również powołanej w Gdańsku Polskiej 
Agencji Kosmicznej (POLSA) – na specjalistów 
zdolnych sprostać wszelkim wyzwaniom, 
związanym z rozwojem tego sektora. 

W 2015 r. uczelnia poszerzyła swoją bazę 
o nowe symulatory broni podwodnej, uzbroje-
nia artyleryjskiego, identyfikacji obiektów oraz 
łączności. Multimedialny System Identyfikacji 
Obiektów Powietrznych, Morskich i Naziemnych 
generuje animacyjne zobrazowanie sylwetek 
obiektów powietrznych i sylwetek obiektów 
nawodnych oraz ruchomych, zarówno wojsko-
wych, jak i cywilnych, w skali odpowiadającej 
warunkom zbliżeniowym i oddalającym, 
charakterystycznym dla danego obiektu.

fot. 1-4.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Polish Naval Academy in Gdynia.
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4At present, the Polish Naval Academy, apart 
from candidate professional soldiers (midship-
men), it also teaches civil students at the faculties 
of: Navigation and Naval Weapons, Mechanical 
and Electrical Engineering, Command and Naval 
Operations and Humanities and Social Studies. 
A subdivision of the Faculty of Navigation and 
Naval Weapons is the Institute of Navigation 
and Marine Hydrography and the Institute of 
Naval Weapons and Information Technology. 
In turn, the Faculty of Mechanical and Electrical 
Engineering consists of the Institute of Naval 
Architecture and Operation and the Institute 
of Naval Automatic Control Engineering. On 
average, every academic year the Academy 
educates about 8 000 students, course 
participants and officers. Students have the 
following simulators at their disposal: GMDSS, 
navigation, ship engine rooms, underwater 
weapons and artillery. The teaching base 
is supplemented by state-of-the-art, mul-
timedia lecture rooms, sports hall and the 
most modern library in Pomerania. Military 
students are taught in four technical fields: 
navigation, mechanical engineering and 
machine engineering, mechatronics and 
information technology. In its Training Centre 
the Academy organizes courses (according 
to STCW 78/95 convention), including quali-
fication and specialist courses for the deck 
division and mechanical engineering division, 
approved by IMO. 

 In 2010, the Polish Naval Academy signed 
an agreement with the company “Warbud” 
for the construction of an academic library 
that was commissioned on 1 October 2012. 

The whole complex comprises a library and 
an auditorium and information centre. 

In 2011, a Kobben type vessel weighing 
about 370 tonnes, 45.5 m in length, 4.6 m 
in width and 8.9 m high was put on the 
foundations by the school. Inside the hulk 
specialist laboratories were built, including: 
a laboratory of submarine navigation, labo-
ratory of torpedo weapons, a laboratory of 
ship engine rooms and other test stations, 
e.g. for damage control. The laboratories 
are integrated with the simulators already 
existing at the Polish Naval Academy or 
under construction, and mainly with the 
Group of Naval Navigation and Manoeuvres 
Simulators of the Institute of Navigation and 
Marine Hydrography. In addition to scientific 
research, development works and teaching 
activities the ship is used for promoting ma-
ritime issues and popular science tasks and 
it is made available to interested research 
centres and schools.

In 2014, the Polish Naval Academy ope-
ned the first Division of the Polish Society 
for Non-Destructive Testing and Technical 
Diagnostics in Pomeranian voivodeship, 
operating as a part of the Polish Society of 
Mechanical Engineers and Technicians (SIMP). 
Thanks to the establishment of the division, 
the previous postulates of the Polish Society 
for Non-Destructive Testing and Technical 
Diagnostics SIMP can be fulfilled. 

In 2015, a new interuniversity, interdisciplinary 
and unique faculty of master’s degree studies 
was formed in Poland – “space and satellite 
technologies”. The faculty is a response to the 
requirement for specialists capable of meeting 
all challenges related to the development of 
the space and satellite engineering sector. 
Such specialists are required by high-tech 
companies representing this sector in Poland 

and in Pomerania and by the Polish Space 
Agency (POSLA) established in Gdansk. 

In 2015, the school extended its facilities 
with simulators of submarine weapons, 
artillery, identification of objects and com-
munications. The Multimedia Identification 
System of Airborne, Sea and Ground Objects 
generates animated images of airborne and 
waterborne objects and moving objects, 
both military and civil, with the possibility 
of zooming in and zooming out.
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Politechnika Gdańska kształci okrętowców
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej jest jedynym wy-
działem okrętowym w Polsce, kształcą-
cym – nieprzerwanie od 1945 r. – inży-
nierów w specjalnościach okrętowych. 
Uznanie, jakie znajduje Politechnika Gdańska 
w kraju i za granicą, jest również zasługą 
okrętowców. Przyczynia się do tego wie-
lostronna współpraca z uniwersytetami 
zagranicznymi, instytucjami międzynarodo-
wymi, członkostwo w międzynarodowych 
organizacjach i stowarzyszeniach, udział 
w konferencjach i sympozjach naukowych. 
Do grona okrętowców Politechniki Gdańskiej 
należy wielu wybitnych przedstawicieli nauki.

W programach kształcenia na Wydziale 
Oceanotechniki i Okrętownictwa (studia 
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) 
znajdują się: budowa okrętów i jachtów, 
maszyny, siłownie i urządzenia okrętów 
i obiektów oceanotechnicznych, zarządzanie 
i marketing w gospodarce morskiej, inżynieria 
zasobów naturalnych, projektowanie statków 
specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych, 
eksploracja zasobów mórz i oceanów oraz 
technologie podwodne. Na studiach sta-
cjonarnych II stopnia zajęcia są prowadzone 
również w języku angielskim.

Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim
Utworzony 1 września 2008 r. Wydział 

Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
prowadzony jest w wyjątkowym i nowoczesnym 
miejscu – w Instytucie Oceanografii w Gdyni. 

W ramach Instytutu Oceanografii i Instytutu 
Geografii wydział kontynuuje najlepsze tradycje 
badań dawnego Wydziału Biologii, Geografii 
i Oceanologii. Na tle innych, podobnych wydzia-
łów w Polsce, wyróżnia się przede wszystkim 
tematyką prac badawczych oraz kształceniem 
w dziedzinach związanych z morzem. W odpo-
wiedzi na wymagania i oczekiwania społeczne, 
rozwijana jest tu współpraca z najlepszymi 
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami nauko-
wymi i badawczymi. Wydział Oceanografii 
i Geografii jest sztandarową jednostką, wdra-
żającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego 
w zakresie badań środowiska morskiego 
oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki 
morskiej. Nauczanie ściśle powiązane jest 
z prowadzonymi na wydziale badaniami oraz 
z coraz lepszym zapleczem laboratoryjnym 
i naukowo-badawczym. 

Wydział posiada m.in. dwie terenowe 
stacje badawcze: Stację Morską w Helu, ze 
znanym w całym kraju fokarium, oraz Stację 
Limnologiczną w Borucinie. Jest armatorem 
statku badawczego k/h „Oceanograf 2”. Już 
od roku 2014 studenci mogą uczyć się na 
nowej jednostce pływającej – nowoczesnym 
katamaranie badawczym „Oceanograf”. Istnieje 
również możliwość odbycia rejsów na innych 
jednostkach pływających, m.in. r/v „Oceanii”, 
r/v „Baltice”, ORP „Arctowskim”. Studenci biorą 
również udział w realizacji projektów badaw-
czych i uczestniczą w programach wymiany 
międzynarodowej (programy Sokrates/
Erasmus i Leonardo da Vinci). Integralną 
częścią Instytutu Oceanografii jest Stacja 
Morska w Helu, będąca ośrodkiem badań, 
hodowli i rehabilitacji fok szarych. Stacja 
stanowi znakomity przykład łączenia działań 
z różnych obszarów badawczej aktywności, 
w tym: ochrony przyrody, rozwoju nauki, 
popularyzacji wiedzy.

MORSKIE OŚRODKI BADAWCZE

Polskie Centrum Nauki
i Technologii Morskiej – PolMar

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, 
jak ważne są badania związane z morzem. 
Obszary morskie Polski to łącznie 30 600 km², 
co odpowiada prawie 10% administracyj-
nej powierzchni kraju. Pod dnem morskim 
kryją się cenne surowce mineralne, morze 

kształtuje klimat sporej części Polski, a eko-
system – całkowicie odmienny od lądowego 
– wymaga racjonalnej ochrony. Programy 
badań naukowych Bałtyku realizuje kilkanaście 
wyższych uczelni, naukowo-badawczych 
instytutów resortowych i placówek Polskiej 
Akademii Nauk. Pięć spośród nich postano-
wiło zintegrować swe prace przez powołanie, 
23 kwietnia 2012 r., Polskiego Centrum Nauki 
i Technologii Morskiej PolMar. W skład nowej 
organizacji wchodzą: Instytut Oceanologii 
PAN z siedzibą w Sopocie, Morski Instytut 
Rybacki – PIB z siedzibą w Gdyni, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB 
z siedzibą w Warszawie, Państwowy Instytut 
Geologiczny – PIB z siedzibą w Warszawie 
oraz Instytut Morski z siedzibą w Gdańsku. 
Celem nowego konsorcjum PolMar jest 
konsolidacja i wzmocnienie potencjału 
badawczego dla prowadzenia dużych 
projektów naukowych w obszarze badań 
morza, eksploracji i eksploatacji jego zaso-
bów, ochrony i zrównoważonego rozwoju 
środowiska morskiego, a także popularyzacji 
wiedzy o morzu. Konsorcjum zamierza 
prowadzić wspólne projekty naukowe 
i badawcze, z wykorzystaniem posiadanych 
stacji terenowych i statków badawczych. 

fot. 1.
Politechnika Gdańska – Wydział Oceanotechniki.
Gdansk University of Technology –  the  Faculty of 
Ocean Engineering.
fot. 2.
Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii.
University of Gdansk –  the Faculty of Oceanography.
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Gdansk University of Technology educates 
maritime workers

The Faculty of Ocean Engineering and 
Ship Technology at the Gdansk University 
of Technology is the only shipping de-
partment in Poland that has continuously 
been teaching ship engineers since 1945. 
The Gdansk University of Technology also 
owes its renown in Poland and abroad to 
maritime workers. It is due to multilateral 
cooperation with foreign universities, 
international institutions, membership in 
international organisations and associations, 
participation in conferences and scientific 
symposiums. Many outstanding represen-
tatives of maritime science come from the 
Gdansk University of Technology.

The curricula at the Faculty of Ocean 
Engineering and Ship Technology (full-time 
and part-time engineer’s and master’s degree 
studies) include: shipbuilding and yacht buil-
ding, machines, engine rooms and equipment 
of ocean engineering facilities, management 
and marketing in maritime economy, natural 
resources engineering, design of special pur-
pose vessels and ocean engineering facilities, 
exploration of sea and ocean resources and 
submarine technologies. Full-time master’s 
degree studies are also available in English.

Oceanography at the University of Gdansk
The Faculty of Oceanography and Geography 

established on 1 September 2008 at the 
University of Gdansk operates in the unique and 
state-of-the art Institute of Oceanography in 

Gdynia. As a part of the Institute of Oceanography 
and the Institute of Geography, the faculty 
has continued the best research tradition 
of the former Faculty of Biology, Geography 
and Oceanology. Among similar faculties in 
Poland it is mostly distinguished by topics of 
research and education in areas related to the 
sea. In response to social requirements and 
expectations it has developed collaboration 
with the best domestic and foreign scientific 
research centres. The Faculty of Oceanography 
and Geography is a flagship unit implemen-
ting the maritime vision of the University of 
Gdansk in the area of maritime environment 
and training human resources for the needs 
of the maritime economy. Teaching is closely 
connected with research carried out at the 
faculty and with increasingly better laboratory 
and scientific research facilities. 

The Faculty has two field research sta-
tions: the Maritime Station in Hel, with the 
nationwide famous seal sanctuary and the 
Limnological Station in Borucino. It owns 
a hydrographic survey ship K/H Oceanograf 
2. Since 2014 students have had new water-
craft for learning – state-of-the-art survey 
catamaran Oceanograf. Also other watercraft 
are available, e.g. RV Oceania, RV Baltica, and 
ORP Arctowski. Students also take part in 
research projects and international exchange 
programmes (Socrates/Erasmus and Leonardo 
da Vinci). An integral part of the Institute 
of Oceanography is the Maritime Station 
in Hel where grey seals are observed, bred 
and rehabilitated. The Station is an excellent 
example of combining activities from different 
areas of research activity, including: natural 
environment protection, development of 
science, and popularization of knowledge.

MARITIME RESEARCH CENTRES

Polish Centre for Maritime 
Science and Technology – PolMar
It is not necessary to say how important 
maritime research is. The maritime areas of 
Poland cover 30 600 km² in total, which ac-
counts for nearly 10% of the administrative 
area of the country. The seabed hides valu-
able mineral resources, the sea shapes the 
climate in a considerable part of Poland, and 
the ecosystem – completely different from 

that on land – requires rational protection. 
Several universities and colleges, scientific 
research institutes and institutions of the 
Polish Academy of Sciences have carried 
out scientific research programmes in the 
Baltic area. Five of them decided to integrate 
their works and on 23 April 2012 established 
the Polish Centre for Maritime Science and 
Technology, PolMar. The new organisation 
comprises: the Institute of Oceanology of 
the Polish Academy of Sciences in Sopot, 
National Marine Fisheries Research Institute 
in Gdynia, the Institute of Meteorology and 
Water Management – National Research 
Institute in Warsaw, the Polish Geological 
Institute – National Research Institute 
in Warsaw and the Maritime Institute in 
Gdansk. The goal of the consortium PolMar 
is to consolidate and reinforce the research 
potential for large scientific projects in 
the area of sea surveys, exploration and 
exploitation of its resources, protection and 
sustainable development of the maritime 
environment as well as popularization of 
knowledge about the sea. The consortium 
intends to carry out joint scientific and 
research projects using field stations and 
research vessels.
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Planowane jest współdziałanie w celu wy-
korzystania wyników prac naukowych dla 
potrzeb gospodarki narodowej. Jest to więc 
swego rodzaju think tank morski, który ma 
pomóc w utrzymaniu dobrego stanu eko-
logicznego Bałtyku, zgodnego z normami 
europejskimi.

Morski Instytut Rybacki (PIB)
Morski Instytut Rybacki (PIB), najstarsza 

placówka badań morza w Polsce, dostarcza 
niezależną, obiektywną i aktualną wiedzę, 
opartą na prowadzonych pracach naukowych 
i badawczo-rozwojowych, wspierając tym 
samym, zrównoważony ekonomicznie i bez-
pieczny dla środowiska, rozwój rybołówstwa 
morskiego. Placówka zajmuje się m.in. opra-
cowywaniem opinii naukowych dla polskiej 
administracji rybackiej, Komisji Europejskiej 
i właściwych organizacji międzynarodowych; 
prowadzeniem i promowaniem badań oraz 
prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
nauk rybackich, biologicznych i interdyscy-
plinarnych środowiska morskiego. Decyzją 
Ministerstwa Rolnictwa w 1931 r. przestało 
działać MLR w Helu, a rok później majątek po 
zlikwidowanym laboratorium przejęła nowo 
powstała placówka o nazwie Stacja Morska 
w Helu. Działalność Stacji Morskiej w Gdyni 
oraz stowarzyszenia Morski Instytut Rybacki 
przerwała II wojna światowa. W 1945 r. reakty-
wowano w Gdyni przedwojenne stowarzyszenie 
Morski Instytut Rybacki, które formalnie, od 
28 października 1947 r., stało się instytutem 
naukowym podległym Ministerstwu Żeglugi. 
Nowo utworzony MIR przejął majątek przed-
wojennego stowarzyszenia o tej samej nazwie, 
a jednym z głównych zadań instytutu było 
prowadzenie prac naukowo-badawczych 
w zakresie rybołówstwa morskiego. W czerw-
cu 2011 r. MIR uzyskał status Państwowego 
Instytutu Badawczego i tym samym dołączył 
do elitarnego grona PIB-ów w Polsce. 

Instytut Morski
Instytut Morski z siedzibą w Gdańsku jest 

jednostką naukowo-badawczą, od ponad 
50 lat ściśle związaną, w zakresie swoich 
kompetencji, z gospodarką morską. Misją 
Instytutu Morskiego jest dbałość o zachowa-
nie wartości morza i zrównoważony rozwój 
polskiej gospodarki morskiej. Placówka 

wykonuje prace naukowo-badawcze i wdro-
żeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy 
oraz udziela konsultacji i doradztwa m.in. 
w zakresie: modernizacji i eksploatacji portów, 
hydrotechniki morskiej, oceanografii opera-
cyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku 
i zapobiegania zagrożeniom, gospodarki 
wodnej i inżynierii morskiej, ekologii morza 
i zagospodarowania regionu nadmorskiego. 
W ramach Instytutu Morskiego działają: Zakład 
Ekologii Wód, Zakład Elektroniki Morskiej, 
Zakład Hydrotechniki Morskiej, Zakład 
Oceanografii Operacyjnej, Zakład Ekonomiki 
i Prawa oraz Zakład Ochrony Środowiska. 

Centrum Analizy Ryzyka
Eksploatacji Statków w Szczecinie 

Przy Akademii Morskiej w Szczecinie działa 
Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków, 
które realizuje prace badawcze oraz zlecone 
w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obsza-
rach portowych, a także obiektów offshore. 
Centrum wyposażone zostało w siedem 
nowoczesnych specjalistycznych urządzeń 
badawczych, oprogramowanie analityczne 
oraz urządzenia wspomagające prezentację 
i archiwizację wyników prac badawczych. 
Jest to jedyny tego typu ośrodek badawczy 
w kraju, który bada m.in. pasy ruchu statków na 
trasach żeglugowych, torach podejściowych, 
kanałach portowych; strumienie transportu 
ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem 
ładunków niebezpiecznych; potencjalne skutki 
kolizji statków lub statku z budowlą hydro-
techniczną, w tym z infrastrukturą offshore 
i rurociągami podwodnymi. Centrum zajmuje 
się również planowaniem akcji ratunkowej 
i usuwaniem skutków awarii statków na morzu.

Centrum Techniki Morskiej
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 

Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni 
powołany został w 1982 r. Jego zadaniem jest 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
projektowych, konstrukcyjno-technologicznych 
i doświadczalnych, w celu przygotowania 
produkcji nowych wyrobów w dziedzinie 
wojskowej techniki morskiej. Jak wiadomo, 
północna granica naszego państwa stanowi 
zróżnicowane środowisko operacyjne – morze, 
ląd oraz powietrze. Mamy tu do czynienia ze 
skomplikowanymi warunkami hydrograficznymi 

oraz koniecznością współdziałania wielu 
służb i formacji. Ponadto groźba wystąpienia 
różnorodnych zagrożeń wymaga sprawnego 
współdziałania międzynarodowego w ramach 
Unii Europejskiej i NATO. Marynarka Wojenna, 
Straż Graniczna, urzędy morskie, Służba 
Celna, Służba SAR i wiele innych organizacji, 
codziennie współdziałając, gwarantują za-
równo bezpieczeństwo naszego państwa, jak 
i Unii Europejskiej na tym obszarze. Realizacja 
zadań o tak dużym stopniu skomplikowania 
wymusza potrzebę posiadania specyficznych 
rozwiązań systemowych. To właśnie Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki 
Morskiej S.A. dostarcza tego typu rozwią-
zań, już od ponad trzech dekad, Marynarce 
Wojennej i pozostałym służbom. 

Centrum Techniki Okrętowej
Centrum Techniki Okrętowej S.A. (CTO S.A.) 

z siedzibą w Gdańsku jest jednostką naukową 
stanowiącą zaplecze badawczo-rozwojowe 
i projektowe dla polskiej gospodarki morskiej, 
w szczególności dla przemysłu okrętowego. 
Przez blisko 50 lat działalności, wspólnie 
z krajowymi lub zagranicznymi partnerami 
bądź samodzielnie, Centrum zrealizowało 
liczne przedsięwzięcia (w tym ponad 40 pro-
jektów międzynarodowych) zakończone 
wdrożeniem rynkowym innowacyjnych oraz 
konkurencyjnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych. Zastosowanie uzyskiwa-
nych wyników prac badawczych nie ogranicza 
się do okrętownictwa, lecz obejmuje branżę 
jachtową, offshore, energetyczną (zwłaszcza 
konwersja energii ze źródeł odnawialnych), 
budowlaną (w szczególności stolarka otworo-
wa), produkcji lądowych środków transportu, 
a nawet medyczną. Pozwala także na eksport 
wiedzy i zaawansowanych technologii. 

Badania naukowe i prace rozwojowe na 
rzecz przemysłu, w szerokim zakresie dojrzałości 
technologicznej TRL, to najważniejszy obszar 
aktywności CTO S.A. Współpraca z przedsię-
biorstwami  dotyczy rozwiązań, pozwalających 
wprowadzić na rynek nowy lub udoskonalony 
produkt przewyższający technologicznie kon-
kurencję. Na bazie rezultatów własnych prac 
badawczo-rozwojowych CTO S.A. projektuje 
także i dostarcza unikatowe urządzenia ba-
dawcze np.: tunele aerodynamiczne. Zajmuje 
się ponadto certyfikacją wyrobów.

Collaboration is planned to utilize the out-
comes of scientific works for the needs of 
the national economy. Thus, it is a kind of 
a maritime think tank that is expected to help 
maintain good ecological status of the Baltic 
in compliance with European standards.

National Marine Fisheries Research 
Institute

The National Marine Fisheries Research 
Institute, the oldest maritime research in-
stitution in Poland, supplies independent, 
objective and up-to-date knowledge based 
on scientific and research and develop-
ment works, at the same time supporting 
economically sustainable development of 
marine fisheries that is safe to the natural 
environment. The institution deals, among 
other works, with preparing scientific opi-
nions for Polish fisheries administration, 
the European Commission and respective 
international organisations; running and 
promoting research and development 
works in fisheries science, biology and 
interdisciplinary sciences related to the 
maritime environment. By the decision of the 
Ministry of Agriculture in 1931 the Marine 
Fisheries Laboratory in Hel was liquidated 
and one year later its assets were taken over 
by the newly formed Maritime Station in 
Hel. The activities of the Maritime Station in 
Gdynia and the association Marine Fisheries 
Institute were interrupted by World War 
II. In 1945, the pre-war association, the 
Marine Fisheries Institute, was reactivated 
in Gdynia. Officially, since 28 October 1947 
it has been a scientific institute reporting 
to the Ministry of Navigation. The newly 
formed Marine Fisheries Institute acquired 
the assets of the pre-war association with 
an identical name and one of the main 
tasks of the institute was scientific research 
related to marine fisheries. In June 2011, 
it was granted the status of the National 
Research Institute and was thus included 
in the elite group of National Research 
Institutes in Poland. 

Maritime Institute
The Maritime Institute in Gdansk is 

a research and development unit whose 
competences for more than 50 years have 

been closely connected with maritime eco-
nomy. The mission of the Maritime Institute 
is to preserve the values of the sea and 
promote sustainable development of the 
Polish maritime economy. The institute carries 
research and development and implemen-
tation works, prepares studies and expert 
opinions and provides consulting and advice 
related to: modernization and operation of 
ports, maritime hydrotechnical structures, 
operational oceanography, monitoring and 
threats prevention in the Southern Baltic, 
water management and maritime engine-
ering, marine ecology and development of 
the coastal areas. The Maritime Institute con-
sists of the following departments: Ecology, 
Maritime Electronics, Maritime Hydrotechnics, 
Operational Oceanography, Economics and 
Law and Environment Protection. 

Maritime Risk Analysis Center 
in Szczecin 

The Maritime Risk Analysis Centre at the 
Maritime University in Szczecin carries out 
research and commissioned works regar-
ding maritime safety, safety of port areas 
and offshore facilities. The centre has seven 
specialist research units, analytical software 
and units supporting the presentation and 
archiving of the results of research. It is the 
only such research centre in Poland carrying 
out research on ship traffic lanes in navigation 
routes, approach channels, port channels; 
streams of cargo transport with particular 
focus on dangerous cargo; potential effects 
of the collision of vessels or the collision of 
a vessel with a hydrotechnical structure, inc-
luding offshore infrastructure and submarine 
pipelines. The centre deals with the planning 
of rescue actions and removing the effects 
of ship breakdowns on the sea.

Marine Technology Centre
The Research and Development Marine 

Technology Centre S.A. in Gdynia was es-
tablished in 1982. Its task is research and 
development, design, construction and 
technology and experimental works to 
prepare the production of new products 
in military marine technology. The nor-
thern border of Poland is a differentiated 
operating environment – sea, land and air. 

We are dealing with complex hydrographic 
conditions and the necessity for cooperation 
between many services and formations. 
In addition, the imminence of various threats 
requires effective collaboration within the 
European Union and NATO. The Polish Navy, 
Border Guard, Maritime Offices, Customs 
Service, SAR Service and many other or-
ganizations cooperate on a daily basis to 
ensure both the safety of Poland and the 
European Union in this area. The perfor-
mance of such complicated tasks requires 
specific system solutions. The Research and 
Development Marine Technology Centre 
S.A. has provided such solutions to the 
Polish Navy and other services for more 
than three decades. 

Ship Design and Research Centre
The Ship Design and Research Centre 

CTO S.A. in Gdansk is a scientific unit con-
stituting a research and development and 
design base for Polish maritime economy, 
and in particular the shipbuilding industry. 
For nearly 50 years, in cooperation with 
domestic or foreign partners or on its own, 
the Centre completed numerous projects 
(including more than 40 international pro-
jects) putting innovative and competitive 
technical and technological solutions on the 
market. The use of the outcomes of research 
works is not limited to shipbuilding but 
also includes the yacht industry, offshore, 
energy (in particular renewable sources 
energy), construction (in particular doors 
and windows), production of land means 
of transport and even medical engineering. 
It also facilitates the export of knowledge 
and advanced technologies. 

Scientific research and development 
works for industry, with a wide range of 
TRL (Technology Readiness Level), is the 
most important area of activity of CTO S.A. 
Cooperation with businesses refers to so-
lutions thanks to which a new or improved 
product can be put on the market with 
a technological competitive advantage. CTO 
S.A. uses the outcomes of its own research 
and development works to design and 
deliver unique test units, e.g. aerodynamic 
tunnels. In addition, it deals with product 
certification.
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fot. 1.
Badania modelowe właściwości morskich statku 
zaopatrującego platformy wydobywcze.
Seakeeping model test of an offshore supply vessel.
fot. 2.
Badania odporności ogniowej drzwi.
Fire resistance test of door.
fot. 3.
Kawitacyjne badania modelowe śruby okrętowej.
Cavitation model test of a marine propeller.
fot. 4.
Otwarty tunel aerodynamiczny zaprojektowany 
i użytkowany przez CTO S.A.
Open circuit wind tunnel designed and utilized by CTO S.A.

CENTrUM TECHNIkI okrĘToWEJ s.a.
to multidyscyplinarny ośrodek badawczo-
-rozwojowy, który wiedzą wspiera przemysł
krajowy i zagraniczny, świadcząc usługi 
w zakresie:
•	 eksperymentalnych badań modelowych 

statków, jachtów, konstrukcji offshore oraz 
innych konstrukcji pływających

•	 szerokiego zakresu symulacji kompute-
rowych, m.in. numerycznej mechaniki 
płynów, mechaniki konstrukcji, drgań 
termodynamiki oraz akustyki jedno-
stek pływających, konstrukcji morskich 
i lądowych

•	 eksperymentalnych badań odporności 
na drgania oraz udary wielokrotne i jed-
nokrotne m.in. urządzeń elektrycznych 
i telekomunikacji, gdzie stawiane są 
podwyższone wymogi bezpieczeństwa 
i niezawodności

•	 badań odporności ogniowej oraz dy-
moszczelności drzwi, okien, żaluzji, kurtyn 
dymowych, przewodów wentylacyjnych, 
stropów, dachów oraz wielu innych 
konstrukcji

•	 badań akustycznych wyrobów budowlanych
•	 usług pomiarowych w warunkach tereno-

wych (np. podczas prób morskich statków), 
obejmujących: osiągi eksploatacyjne, hałas 
emitowany do otoczenia, poziom hałasu 
i drgań w pomieszczeniach, zakładach 
produkcyjnych i innych

•	 badań korozyjnych wraz z obliczeniami 
numerycznymi

•	 projektowania i badań urządzeń techniki 
medycznej

•	 certyfikacji wyrobów budowlanych 
i wyposażenia morskiego

•	 projektowania, wytwarzania i uruchamia-
nia wyposażenia badawczego takiego 
jak: urządzenia do pomiaru prędkości, 
dynamometry oraz urządzeń badawczych, 
takich jak: tunele aerodynamiczne, tunele 
kawitacyjne, baseny modelowe i kanały 
obiegowe.

sHIP DEsIGN aND rEsEarCH CENTrE s.a.
(CTo) is a multidisciplinary research and
design centre that supports both world-
wide industry with its knowledge and 
expertise offering:
•	 experimental model tests of ships, yachts, 

offshore structures and other floating 
or hydro-engineering objects including 
DP systems in towing tanks, cavitation 
tunnel and wind tunnel and open water 
maneuverability test station

•	 wide range of numerical simulations, 
among which CFD and FEM have to be 
mentioned including wide range of flow 
analyses, local and global stress-strength 
analysis with fatigue calculations, as well 
as vibration predictions of hull structure 
and propulsion system

•	 vibration and multiple / single shock 
tests including evaluation of electric, 
electronic and telecom equipment sub-
jected to increased safety and reliability 
requirements

•	 fire resistance and smoke-proof tests of 
doors, windows, shutters, smoke curtains, 
hatches, firewalls and many other types of 
marine and civil engineering constructions

•	 acoustic tests of noise sources and in-
sulations, constructions, products and 
machinery

•	 in situ measuring services (e.g. during 
ship sea trials), including measurement 
of noise emitted into environment, noise 
level and propagation inside structures, 
local and global vibration, shaft power, 
bollard pull, maneuverability, seakeeping 
and others

•	 designing, manufacturing and putting into 
operation research equipment such as: 
wake survey device, various dynamome-
ters and research facilities such as: wind 
tunnels, cavitation tunnels, circulating 
water channels, model basins equipment

•	 certification of civil engineering products 
and marine equipment. 

80-392 Gdańsk, ul. Szczecińska 65
tel. +48 58 307 46 37
e-mail: marketing@cto.gda.pl
www.cto.gda.pl

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
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Akademia Morska w Gdyni to największa 
uczelnia morska w Polsce i jedna z największych 
w Europie, kształcąca oficerów floty handlowej 
oraz kadry inżynierskie i menadżerskie dla regionu 
i gospodarki morskiej. Historia Uczelni sięga roku 
1920. Dziś po niemal stu latach działalności, dzięki 
doświadczeniu, zaangażowaniu i wiedzy jej pra-
cowników, Akademia zajmuje jedno z najwyższych 
miejsc w rankingu światowych uczelni morskich.

Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą cztery 
wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny 
oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Uczelnia 
jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: 
żaglowca „Dar Młodzieży” i statku badawczo-szko-
leniowego „Horyzont II”.

Akademia Morska w Gdyni prowadzi szereg 
krajowych i międzynarodowych projektów nauko-
wo-badawczych i posiada niekwestionowany status 
akademicki, potwierdzony sześcioma uprawnieniami 
do nadawania stopnia naukowego doktora i trzema 
uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego.

W latach 2006-2016 realizowała projekty 
o łącznej wartości przekraczającej 25 mln euro, 
które były ukierunkowane na badania, dydaktykę 
oraz infrastrukturę, poszerzając zaplecze badaw-
czo-laboratoryjne Uczelni.

Akademia Morska w Gdyni posiada doskonale 
wykwalifikowaną kadrę naukową oraz nowo-
czesne laboratoria, gwarantujące działalność 
badawczą, ekspercką i szkoleniową w zakresie 
badań i transferu technologii skierowanych do firm 
i organizacji gospodarczych. Uczelnia świadczy 
usługi, które mogą ułatwić przedsiębiorstwom 
dostęp do nowych innowacyjnych technologii 
oraz nowych rynków zbytu. 

W ramach prac badawczych Akademia Morska 
w Gdyni podejmuje tematy ściśle związane z kie-
runkami rozwoju i potrzebami regionu. Uczelnia jest 
beneficjentem projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Prowadzi 
prace B+R, które są zgodne z wieloma prioryte-
towymi kierunkami badań w ramach regional-
nych Inteligentnych Specjalizacji oraz Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej na temat oferty Uczelni oraz usług ba-
dawczych i eksperckich można znaleźć na stronie 
internetowej:
http://am.gdynia.pl/oferta-dla-biznesu

Gdynia Maritime University is the largest ma-
ritime university in Poland and one of the largest 
in Europe offering education to future officers of 
merchant marine vessels and engineering and 
managerial staff for the region and maritime 
economy. The origins of the university date 
back to 1920. Today, after nearly one hundred 
years, thanks to the experience, dedication and 
knowledge of its employees, the university is 
ranked among the top maritime universities 
in the world.

At present, Gdynia Maritime University con-
sists of four faculties: the Faculty of Electrical 
Engineering, Faculty of Marine Engineering, Faculty 
of Navigation, and Faculty of Entrepreneurship 
and Quality Science. The university is the owner 
of two training ships: SV Dar Młodzieży and 
a research and training vessel MS Horyzont II.

Gdynia Maritime University runs a number of 
international scientific research projects and has 
an unquestionable academic status confirmed 
by six entitlements to award a scientific degree 
of doctor (PhD) and three entitlements to award 
a scientific degree of doctor habilitated (PhD, DSc).

In 2006-2016 it carried out projects with 
a total value exceeding EUR 25 million oriented 
at research, teaching and infrastructure, at the 
same time expanding the research and laboratory 
facilities of the university.

Gdynia Maritime University employs highly 
skilled academic staff and has modern labora-
tories for research and training in the area of 
surveys and transfer of technology for the needs 
of businesses and economic organizations. The 
university provides services which can facilitate 
access to new innovative technologies and new 
selling markets for companies.

The research works of Gdynia Maritime University 
deal with issues related to the directions of deve-
lopment and needs of the region. The university 
is a beneficiary of projects under the Regional 
Operational Programme of the Voivodeship of 
Pomerania and the National Centre for Research 
and Development. It carries out R&D works 
in compliance with multiple priority research 
directions under Regional Smart Specializations 
and National Smart Specializations.

For more information about what the university 
offers and research and expert services, visit: 
http://am.gdynia.pl/oferta-dla-biznesu

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
tel. +48 58 558 64 42, fax +48 58 620 67 01

e-mail: rektorat@am.gdynia.pl
www.am.gdynia.pl

Akademia Morska 
w Gdyni

fot. 1.
Budynek Akademii Morskiej w Gdyni.

The building of Gdynia Maritime University.
fot. 2. 

Dar Młodzieży –  fot. Katarzyna Okońska.
fot. 3. 

Horyzont II, fot. Katarzyna Okońska.
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Turystyka przybrzeżna 
i morska          
Coastal and maritime tourism 

Każdy kraj przykłada ogromną wagę do pielęgnowania swojej kultury i zachowania piękna 
naturalnych krajobrazów. Walory te z jednej strony są powodem do dumy jego mieszkańców, 
umilają wypoczynek, wpływają na rozwój osobisty ludności, z drugiej zaś mogą mieć wpływ 
na rozpoznawanie i postrzeganie kraju na świecie. Z tego powodu wiele państw promuje na 
szeroką skalę swoje atrakcje turystyczne.

Each country attaches great importance to nurturing its culture and preserving the beauty 
of natural landscapes. On the one hand, these values are something its residents can be 
proud of; they increase the quality of leisure, and affect the personal development of its 
population. On the other hand, they can have an impact on the recognisability and image of 
the country in the world. For this reason, many countries promote their tourist attractions on 
a wide scale.

Według danych Komisji Europejskiej, prawie 
połowa noclegów, udzielonych turystom na 
naszym kontynencie, przypada na obszary 
nadmorskie, co dowodzi, że morze cieszy 
się wyjątkowym zainteresowaniem jako cel 
turystycznych podróży. Tęsknota za wielką 
wodą nie ogranicza się do Europy. W skali 
światowej, od kilku dekad, nieprzerwanie 
rozwija sie tzw. cruising, czyli rejsy luksuso-
wymi wycieczkowcami. Są one szczególnie 
popularne na rynku północnoamerykańskim, 
ale także w Europie Zachodniej. Do najpopu-
larniejszych akwenów, na których rozwija się 
ta forma turystyki, należą Karaiby oraz morza 
wokół naszego kontynentu.

Kierunek – Bałtyk
Dostęp do Morza Bałtyckiego na długości 

około 800 km (linia brzegowa wraz z Zalewem 
Szczecińskim, Zatokami Gdańską i Pucką oraz 
Zalewem Wiślanym) przynosi Polsce liczne 
korzyści. Aby je czerpać, konieczny jest realny 
i ciągły wysiłek na rzecz przystosowywania 
tych terenów do oczekiwań odwiedzających, 
bez naruszania potrzeb stałych mieszkań-
ców i degradacji zasobów przyrodniczych. 
Dzisiaj turystów nie zadowala już ścieżka na 
plażę i smażalnia ryb. Oczekują oni możli-
wości wyboru pomiędzy różnymi formami 
spędzania wolnego czasu, jak np. kąpiele 
morskie i słoneczne, gry i zabawy ruchowe, 
sporty ekstremalne, zwiedzanie zabytków 
lub atrakcji przyrodniczych. Współczesne, 
mobilne społeczeństwa podróżują częściej, 
więc aby polskie wybrzeże liczyło się na 
turystycznej mapie, musi rozszerzyć swoją 
ofertę poza okres letni. 

According to data of the European Commission, nearly half of tourist accommoda-
tion sold in Europe is at the seaside, which proves that the sea is a very popular tourist 
destination. The longing for big water is not limited to Europe. On a global scale, for 
several decades, cruising, that is, trips on luxury cruise ships have been continuously 
developing. They are especially popular in the North American market and in Western 
Europe. The most popular water bodies on which this form of tourism is developing 
are the Caribbean Sea and seas surrounding Europe.

Destination – Baltic Sea
Access to the Baltic Sea on the length of 800 km (coastline including the Szczecin 

Lagoon, Gdansk Bay and Puck Bay and the Vistula Lagoon) brings numerous benefits 
to Poland. In order for them to be taken advantage of, they require real and continuous 
efforts in adapting this area to the expectations of visitors without prejudice to the needs 
of local inhabitants and without degradation of natural resources. Today, tourists want 
more than just a path to the beach and a fish and chips stop. They expect the possibi-
lity of choosing between different forms of leisure time activities such as sea and sun 
bathing, games and outdoor activities, extreme sports, sightseeing or natural sights. 
Present-day mobile societies travel more often, so in order to matter in the map of to-
urist destinations, the Polish seaside must extend its offer beyond the summer season. 

dr hab. Leszek Butowski
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Turystyka na Pomorzu – powtórka z historii
Dociekając źródeł współczesnej turystyki morskiej, odkrywamy, że 

kiedy w Europie rodziła się świadomość i potrzeba poznawania innych 
miejsc, Polski nie było na mapach. Większość obszarów dzisiejszego 
Pomorza była poddana intensywnej germanizacji, zaś nasza obecność 
w części zachodniej wybrzeża była już tylko wspomnieniem. Pierwsze 
organizacje turystyczne były więc przez Polaków zakładane – przy 
mniejszym lub większym oporze zaborców – w innych częściach 
kraju i tylko w ograniczonym zakresie mogły działać nad Bałtykiem.

Polska, po uzyskaniu niepodległości w 1918 r., „dosięgnęła” Bałtyku 
jedynie wąskim korytarzem, przecinającym Prusy. W jego obrębie 
znalazły się takie miejscowości, jak: Bydgoszcz, Tuchola, Chojnice, 
Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Jastarnia czy Hel. Większość Pomorza 
wciąż znajdowała się w granicach Niemiec. Mimo to radość z od-
zyskanego dostępu do Bałtyku była ogromna, o czym świadczą 
słynne zaślubiny z morzem, dokonane w 1920 r. w Pucku przez 
generała Józefa Hallera.

Chociaż geograficznie Gdańsk znalazł się w obrębie polskiego ko-
rytarza, to jednak do wybuchu II wojny światowej funkcjonował jako 
wolne miasto, pod pieczą Ligi Narodów. Językiem urzędowym był 
język niemiecki, władzę ustawodawczą dzierżył parlament (Volkstag), 
a wykonawczą – senat. Na terenie Wolnego Miasta Rzeczpospolita 
dysponowała przyczółkiem na cyplu Westerplatte, gdzie mieściła 

się polska składnica wojskowa. W związku 
z wyłączeniem Gdańska z terytorium Polski, 
młode państwo stanęło przed koniecznością 
wybudowania własnego portu morskiego. 
Z przyczyn strategicznych wybór padł na 
Gdynię. Mała kaszubska miejscowość, przycią-
gająca nielicznych letników urodą pobliskich 
klifów, miała stać się głównym portem prężnie 
rozwijającego się państwa. Formalnie za datę 
powstania portu przyjmuje się rok 1922, kiedy 
to Sejm RP przyjął ustawę o jego budowie. 
Cztery lata później Gdynia uzyskała prawa 
miejskie, a w 1933 r. w jej porcie przeładowano 
więcej towarów niż w Gdańsku.

Istnienie polskiego korytarza na Pomorzu 
dało Adolfowi Hitlerowi pretekst do wysunięcia 
wobec Polski żądań terytorialnych, a ostrzał 
cypla Westerplatte 1 września 1939 r., przez 
pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął naj-
większy zbrojny konflikt w historii ludzkości. 
W czasie II wojny światowej Gdańsk, wraz 
z Gdynią i całym „polskim korytarzem”, został 
włączony do III Rzeszy.

fot. 1, 4.
Plaża w Międzyzdrojach: 1905 r. (1), 1927 r. (4).

The beach in Międzyzdroje: 1905 (1), 1927 (4).
fot. 2, 3, 6.

Plaża w Dziwnowie: 1911 r. (2), 1924 r. (6), 1926 r. (3).
The beach in Dziwnów: 1911 (2), 1924 (6), 1926 (3).

fot. 5.
Sopot, lata 1927-1939 / Sopot, 1927-1939.
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Tourism in Pomerania – a revision of history
Searching for the roots of present-day maritime tourism, we 

can see that when in Europe awareness of the existence of and 
the need for getting to know other places rose, Poland was ab-
sent on maps. Most of the contemporary territory of Pomerania 
was subject to intensive Germanization, and our presence in 
the western part of the coast was only a memory. Thus, the first 
tourism organisations were set up by Poles – against smaller or 
greater resistance of the invaders – elsewhere in the country 
and they could operate at the seaside to only a limited extent.

After 1918, Poland could only access the Baltic via a narrow 
corridor through Prussia. This corridor passed through: Bydgoszcz, 
Tuchola, Chojnice, Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Jastarnia and Hel. 
Most of the territory of Pomerania was still within the borders 
of Germany. Despite this fact, restored access to the Baltic was 
joyously celebrated – in 1920 in Puck, Gen. Józef Haller per-
formed a patriotic act known as Poland’s Wedding to the Sea.

Although Gdansk was geographically within the Polish corridor, 
before World War II it was a free city under the jurisdiction of the 
League of Nations. Its official language was German. The legislative 
authority was the parliament (Volkstag), and the executive – the 
Senate. In the Free City of Danzig, the Republic of Poland had 
a lodgement on the Westerplatte peninsula where a Polish military 

depot was situated. Due to the exclusion 
of Gdansk from the territory of Poland, the 
young state faced a necessity to build its 
own seaport. For strategic reasons, Gdynia 
was selected. The small Kashubian village 
near charming cliffs which in summer 
attracted few tourists was to be the main 
port of the resilient state. Officially, the port 
was established was 1922 when the Polish 
Seym passed an act on its construction. 
Four years later, Gdynia was granted town 
privileges and in 1933 the port handled 
more cargo than Gdansk.

The existence of a Polish corridor in 
Pomerania was a pretext for Adolf Hitler to 
present territorial claims towards Poland 
and the attack on the Westerplatte on 
1 September 1939 by the German bat-
tleship Schleswig-Holstein gave rise to 
the largest armed conflict in the history 
of mankind. During World War II, Gdansk 
and Gdynia and the whole ‘Polish corridor ’ 
were incorporated in the Third Reich.
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Po wojnie Polska uzyskała terytorium 
w dzisiejszych granicach, a więc i dostęp do 
Bałtyku – od Mierzei Wiślanej na wschodzie 
aż po Świnoujście na zachodzie. Zaślubiny 
z morzem powtórzono m.in. w Kołobrzegu, 
gdzie pod koniec wojny toczyły się zaciekłe 
walki, podczas których niemal całe miasto 
zostało zniszczone. Odradzające się państwo 
obejmowało na Pomorzu niezwykle malownicze 
tereny, na których istniały już pewne tradycje 
turystyczne, szczególnie związane z funkcjami 
wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi, np. 
w: Sopocie, Ustce, Kołobrzegu, Międzyzdrojach 
czy Świnoujściu. Konieczne było jednak 
odbudowanie infrastruktury ze zniszczeń 
i zorganizowanie turystyki tak, aby była 
powszechnie dostępna dla dwudziestu kilku 
milionów obywateli. Kilkanaście dawnych 
kurortów nie mogło zaspokoić tej potrzeby, 
dlatego inne nadmorskie wsie i miasteczka, 
wcześniej utrzymujące się z rybołówstwa, 
zyskały status miejscowości turystycz-
nych, np.: Krynica Morska, Kąty Rybackie, 
Władysławowo z Jastrzębią Górą i Karwią 
oraz Łeba na Pomorzu Gdańskim; Rowy, 
Jarosławiec, Darłowo, Mielno czy Ustronie 
Morskie na Pomorzu Środkowym; wreszcie 
Dźwirzyno, Mrzeżyno, Rewal i Dźwinów na 
zachodnim wybrzeżu.

W 1980 r. polskie wybrzeże zaistniało 
w świadomości rodaków i całego świata jako 
ognisko oporu przeciwko komunistycznej 
władzy. Słynne sierpniowe strajki w stocz-
niach Gdańska i Szczecina wymieniane są 
jako jeden z punktów zwrotnych w historii 
XX w., co przyciąga do tych miejsc rodzimych 
i zagranicznych turystów. 

W wyniku zmian ustrojowych, zapoczątko-
wanych w roku 1989, polska turystyka stanęła 
przed nowymi wyzwaniami. Potrzeba było 
przede wszystkim inwestycji, ponieważ stare 
obiekty zostały prawie zdekapitalizowane lub 
nie odpowiadały nowoczesnym standardom. 
Należało też wytyczyć nowe strategie rozwoju, 
uwzględniające europejskie aspiracje kraju. 
Polską Organizację Turystyczną utworzono 
w 1999 r., jako rządową agencję, zajmującą 
się m.in. promocją kraju za granicą. W jej logo, 
obok symbolu lasów i gór, znalazł się motyw 
wody, co wskazuje, iż obszary nadmorskie są 
bardzo atrakcyjne, warte promocji w kraju 
i poza nim.

fot. 1-5.
Turyści wypoczywający w nadbałtyckich 
miejscowościach, lata 70. i 80. XX w.
Tourists on holiday at the Baltic seaside, 1970s and 80s.
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After the war, Poland regained its terri-
tories within the present-day borders, and 
it also had access to the Baltic – from the 
Vistula Spit in the east to Swinoujscie in 
the west. The Wedding to the Sea was re-
peated, among other places, in Kołobrzeg, 
where a fierce battle at the end of the war 
destroyed almost the whole city. The state 
rising after the war covered very picturesque 
areas in Pomerania where a certain tourist 
tradition was already in place, in particular 
connected with leisure and health resorts, 
e.g. in: Sopot, Ustka, Kołobrzeg, Międzyzdroje 
and Swinoujscie. However, the destroyed 
infrastructure had to be reconstructed 
and tourism needed to be organized in 
a manner making it commonly accessi-
ble to more than twenty million citizens. 
A dozen or so former health resorts were 
not enough to satisfy this need, so other 
seaside villages and towns previously living 
off fishery, were granted the status of tourist 
sites, e.g. Krynica Morska, Kąty Rybackie, 
Władysławowo with Jastrzębia Góra and 
Karwia and Łeba in Gdansk Pomerania; 
Rowy, Jarosławiec, Darłowo, Mielno or 
Ustronie Morskie in Central Pomerania; and 
Dźwirzyno, Mrzeżyno, Rewal and Dźwinów 
on the west coast.

In 1980, the Polish seaside became famo-
us in Poland and around the world as the 
Focus of Resistance against the Communist 
authority. The iconic August strikes in the 
shipyards in Gdansk and Szczecin were 
a breakthrough in the history of the 20th 
century, which attracts many domestic and 
foreign tourists to those sites. 

As a result of political transformations 
started in 1989, Polish tourism faced new 
challenges. In the first place, a need for 
investment appeared as old facilities had 
either been completely depreciated or did 
not meet modern standards. Also, new de-
velopment strategies had to be formulated 
taking into account European aspirations of 
Poland. The Polish Tourism Organisation was 
established in 1999 as a government agency 
promoting Poland abroad. Its logo, next to 
woods and mountains, contained a motif 
of water, which suggests that the seaside is 
a very attractive area, worth being promoted 
in and outside Poland.
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W trakcie przygotowań do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
dostrzeżono konieczność utworzenia wyspecjalizowanych organizacji, 
zajmujących się promocją turystyki również na poziomie regionalnym 
i lokalnym. W 2001 r. powstała w Szczecinie Zachodniopomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, zaś w Gdańsku dwa lata później 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W ślad za nimi two-
rzono w wielu gminach lokalne organizacje turystyczne.

Na rozwój turystyki morskiej z pewnością wpłynie przekopanie 
Mierzei Wiślanej i utworzenia kanału, otwierającego Zalew Wiślany 
(wraz ze zmodernizowanym niedawno portem w Elblągu) na Zatokę 
Gdańską i pełne morze. Dotąd jedyna droga wodna prowadzi przez 
akweny należące do wód terytorialnych Rosji (obwód kaliningradzki), 
co stanowi istotne ograniczenie dla ruchu polskich statków wyciecz-
kowych i jachtów.

Od roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do UE, turystyka na polskim 
wybrzeżu Bałtyku rozwija się w nowych uwarunkowaniach. Po otwarciu 
granic rodacy zyskali dostęp do atrakcji turystycznych innych państw, 
które na pewien czas przyćmiły krajowe walory. Jednak w ostatnich 
latach, nie tylko za sprawą kryzysu gospodarczego, wielu turystów 
ponownie zwróciło się ku polskiemu morzu. Utrzymanie tego trendu 
potwierdzają krótko- i długookresowe prognozy, które przewidują, 
że turystyka morska nadal będzie się u nas dynamicznie rozwijać, 
a niektóre jej formy czekają na „odkrycie”.

Bałtyckie plaże, czyli morze, słońce, piasek
Dla wielu to właśnie plażowanie jest synonimem wakacji. Od 

dziesięcioleci ta forma wypoczynku cieszy się niezmienną popular-
nością, co każdego lata potwierdzają tłumy turystów ciągnące nad 
polski Bałtyk. Warunków do plażowania, określanego często mianem 
„turystyki 3×S” (od angielskich słów sea, sun i sand, czyli morze, słońce 
i piasek), może nam pozazdrościć wiele regionów nadmorskich Europy 

i świata. Na niektóre plaże w słynnych kurortach, m.in. na Wyspach 
Kanaryjskich, trzeba specjalnie przywozić piasek z afrykańskich pustyń, 
aby przykryć nieprzyjemne, kamieniste wybrzeże. Tymczasem wzdłuż 
prawie całej polskiej linii brzegowej występuje naturalny, przyjemny, 
drobny, biały piasek.

Wielu mieszkańcom nadmorskich miejscowości świadczenie usług 
turystycznych zapewnia środki do życia przez cały rok. Dla przykładu, 
Krynica Morska, jedno z najmniejszych miast w Polsce, liczące nieco 
ponad 1300 stałych mieszkańców, każdego roku przyjmuje ok. 300 tys. 
turystów, a władze tej miejscowości mają ambicje podwoić swą go-
ścinność do 500-600 tys. osób. Zagospodarowywanie posiadanych 
walorów i ich udostępnianie turystom widać w wielu miejscowo-
ściach, gdzie np. buduje się deptaki, a w sezonie wyłącza z ruchu 
ulice, biegnące w kierunku plaż. Wzdłuż tych ciągów błyskawicznie 
„wyrastają” restauracje i bary, a liczne, kolorowe stragany, oferujące 
różnego rodzaju produkty i usługi, tarasują chodniki i spychają tłu-
my przechodniów na jezdnię. Mimo głosów krytyki, że tego rodzaju 
gospodarowanie przestrzenią narusza estetykę miejsca, działalność 
kwitnie. W ostatnich latach, w okolicach wielu kąpielisk wytyczono 
drogi i ścieżki, ustawiono pojemniki na śmieci, kosze plażowe i prze-
bieralnie, zainstalowano prysznice, a na samych plażach powstały 
bary z zimnymi napojami i przekąskami.

Polskie plaże są także odpowiednim miejscem dla osób poszuku-
jących wyciszenia i pięknych widoków. Spacer brzegiem morza bywa 
źródłem doznań estetycznych, a nawet duchowych o każdej porze 
roku, szczególnie w miejscach z pięknymi widokami (np. klify w Gdyni 
czy na wyspie Wolin). W turystyce plażowej sceneria jest czasami 
uwzględniana jako kolejne „S” (po angielsku scenery). Nie ma powodu, 
dla którego polskie wybrzeże miałoby nie wykorzystać i tego atutu.

Gdańsk

Sopot

During preparations for the accession of Poland to the 
European Union, a necessity for creating specialised organisa-
tions promoting tourism also at the regional and local level was 
identified. In 2001, in Szczecin the West Pomeranian Regional 
Tourist Organisation was formed, and the Pomeranian Regional 
Tourist Organisation was established in Gdansk two years later. 
They were followed by local tourist organisations set up in many 
municipalities.

The development of tourism will certainly be enhanced in 
connection with digging through the Vistula Spit and forming 
a channel that will open the Vistula Lagoon (including the recently 
modernized port in Elbląg) onto the Gdansk Bay and the open 
sea. At present, the only waterway runs through water bodies 
which are territorial waters of Russia (Kaliningrad Oblast), which is 
a significant limitation to the traffic of Polish cruisers and yachts.

Since 2004, when Poland joined the EU, tourism on the Polish 
coast of the Baltic has been developing in new conditions. When 
the boundaries were opened, Poles gained access to tourist 
attractions in other countries which for some time outshone 
Polish domestic offerings. However, recently, and not only in 
connection with the economic downturn, many tourists have 
returned to the Polish sea. This trend is supported by short- and 
long-term forecasts which anticipate that maritime tourism in 
Poland will continue developing dynamically while some of its 
forms still need to be ‘discovered’.

Baltic beaches – the sea, sun and sand
Many people find the beach a synonym for holidays. For 

decades, this form of leisure has been invariably popular, 
a fact testified by crowds of tourists heading for the Baltic every 
summer. Many seaside regions in Europe and the world may 

envy Poland’s seaside’s conditions for 3S tourism (sea, sun and 
sand). In famous holiday resorts, e.g. in the Canary Islands, sand 
must be brought especially from the deserts of Africa to cover 
the unpleasant, rocky coast. Meanwhile, natural, pleasant, fine 
white sand occurs along the entire Polish coastline.

Many seaside residents earn their living by providing tourist 
services. For instance, Krynica Morska, one of the smallest towns 
in Poland with little more than 1300 regular inhabitants, every 
year hosts about 300 000 tourists and the town authorities aspire 
to double its hospitality to 500-600 000 people. The management 
of local resources and making them available to tourists can be 
observed in many locations where pedestrian areas are built and 
during the season streets heading towards beaches are closed 
to motor traffic. Restaurants and snack bars are instantly built 
along these passages and numerous colourful stands offering 
different products and services obstruct sidewalks and make 
crowds of pedestrians walk on the carriageway. Despite critics 
claiming that this type of spatial management makes the street 
look unaesthetic, the activity is thriving. Recently, in the area 
of many beach resorts garbage bins, beach boxes and dressing 
cubicles have been set up, showers have been installed and 
bars selling cold drinks and snacks have opened on the beach.

Polish beaches are also a good place for people looking for 
peace and beautiful views. Walking on the seaside can be an 
aesthetic and even spiritual experience at any time of year, in 
particular in places with beautiful sights (e.g. the cliffs in Gdynia 
or Wolin Island). 3S tourism often includes a fourth ‘S’ (scenery). 
There is no reason why the Polish seaside should not also take 
advantage of this.
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Adrenalina i wiatr we włosach
Plaża służy nie tylko miłośnikom wygrzewania 

się w gorącym piasku, ale również szukają-
cym bardziej aktywnych form wypoczynku. 
Piaszczystej nawierzchni wymaga choćby 
siatkówka plażowa. Tej grze, wywodzącej się 
z Hawajów, oddaje się z pasją wielu letników 
i to w różnym wieku.

Pas wód przybrzeżnych upodobali sobie 
miłośnicy sportów wodnych. Co najmniej od 
połowy lat 90. XX w. na polskich akwenach 
obecne są motorówki, a także skutery wodne. 
Jednych ryk silników drażni, za to inni uwielbiają 
poczuć moc nawet 250 koni mechanicznych 
i są gotowi słono za to zapłacić. Zakup sku-
tera na własność to wydatek porównywalny 
z nabyciem samochodu. Turyści pragnący 
„zaszaleć” chętnie korzystają z przejażdżek 
na tzw. bananach lub oponkach. Osoba 
w motorówce, holująca ponton z turystami, 
stara się tak wyznaczać trasę, aby utrzymanie 
się np. na bananie było trudne. Należy więc 
spodziewać się jazdy zygzakiem i ostrych 
zakrętów, które w połączeniu z morskimi 
falami czynią „wodne rodeo” jeszcze bardziej 
atrakcyjnym.

Odmiennych warunków, gładkiej tafli wody 
wymaga narciarstwo wodne, dlatego entuzjaści 
tego sportu preferują jeziora. W Szczecinku, 
położonym około 80 km od Morza Bałtyckiego, 
zlokalizowany jest największy w Polsce wyciąg 
do nart wodnych (1080 m długości). Sportem 
pokrewnym jest wakeboarding, czyli jazda 
na desce ciągniętej przez łódź motorową. 
Ta forma rozrywki zdobywa popularność na 
morzu, bowiem fale pozwalają na wykony-
wanie akrobacji.

Nowinką w kategorii motorowych sportów wodnych jest fly-
boarding, czyli wykonywanie akrobacji na platformie, napędzanej 
strumieniami wody generowanymi z dodatkowego silnika przy 
skuterze. Coraz więcej firm w Polsce oferuje też parasailing. To rodzaj 
przejażdżki, podczas której pasażer jest utrzymywany w powietrzu 
przez latawiec i jednocześnie holowany przez motorówkę. Sporty 
motorowodne nie wyczerpują możliwości aktywnego spędzania 
czasu nad Morzem Bałtyckim. Na polskim wybrzeżu równie szybko 
przyjmują się dyscypliny, polegające na wykorzystywaniu sił natury 
lub własnych mięśni. Od kilku lat na plażach widać ludzi z niewiel-
kimi deskami, którzy używają ich, by ślizgać się po płytkiej wodzie, 
tuż przy granicy z piaskiem. Sport ten nosi nazwę skimboardingu, 
a bardziej zaawansowani ćwiczą wykonywanie sztuczek i ewolucji 
na desce.

Od niedawna na wodach Bałtyku można też zauważyć osoby 
poruszające się na desce przy pomocy długiego wiosła. Umiejętność 
ta, wywodząca się z Hawajów zdobywa popularność na całym świe-
cie pod nazwą paddleboardingu. Choć ciężko to sobie wyobrazić, 
wyćwiczeni sportowcy potrafią w ten sposób pokonywać znaczne 
odległości – ustanowiony w 2017 r. rekord świata wynosi ponad 179 km 
w ciągu 24 godzin.

Zatokę Pucką, ze względu na małe zafalowanie oraz korzystne 
wiatry, upodobali sobie windsurferzy. W każdy letni dzień z plaż Pucka, 
Chałup, Kuźnicy czy Jastarni wypływają dziesiątki małych żagielków. 
Ta część zatoki, z powodu dość płytkiego stanu wód, jest cieplejsza 
niż inne miejsca. Na polskim wybrzeżu odbywają się popularne 
i prestiżowe zawody windsurfingowe, np. Windsurfing Allegro Cup 
w Łebie czy Windsurfing Euro Challenger w Pobierowie.

Spragnieni ekstremalnych wrażeń kierują wzrok ku innym nowo-
czesnym sportom wodnym, które wciąż zyskują na popularności. 
Należy do nich kitesurfing, czyli jazda (często z ewolucjami) na desce 
ciągniętej przez „łapiący wiatr” latawiec. Sport ten ma nad Bałtykiem 
świetne warunki do rozwoju, bowiem w miesiącach letnich wiatr wieje 
tu z umiarkowaną prędkością, co przekłada się zarówno na komfort, 
jak i bezpieczeństwo zabawy czy treningów. Dzięki trzykrotnej mi-
strzyni świata, Karolinie Winkowskiej, Polska zdążyła już zaistnieć na 
międzynarodowej arenie kitesurfingu. 

Adrenaline and wind in the hair
The beach is not only popular among 

enthusiasts of sunbathing on hot sand 
but also among fans of more active 
forms for leisure.  A sandy sur face is 
needed, for example,  for beach volley-
ball .  This game, of Hawaiian or igin,  is 
eagerly played by many holidaymakers 
of different ages.

The coastal waters are the domain of 
water sports enthusiasts. At least from the 
mid 1990s motor boats and jet skis have 
been present on Polish water bodies. Some 
people find the roar of engines irritating, 
while others love feeling up to 250 horse 
power and are ready to pay a lot of money. 
Purchasing your own jet ski is an expense 
comparable to buying a car. Tourists wishing 
to ‘lash out’ eagerly go on banana boat or 
inflatable tyre rides. The motor boat driver, 
towing a pontoon with tourists, takes 
a route making it difficult to stay on the 
banana boat. You can expect zigzags and 
sharp turns which in combination with 
sea waves make the ‘water rodeo’ even 
more attractive.

Water skiing requires different con-
ditions – a smooth water surface – so 
enthusiasts of this sport prefer lakes. The 
largest cable ski installation in Poland 
(1080 m long) is situated in Szczecinek, 
about 80 km from the Baltic Sea. A rela-
ted sport is wakeboarding, that is, riding 
a wakeboard towed behind a motor boat. 
This form of entertainment is popular on 
the sea because waves make it possible 
to perform stunts.

The latest trend in motorised water sports is flyboarding, 
that is, performing stunts on a platform powered by streams of 
water generated by an additional engine attached to a jet ski. 
More and more companies in Poland also offer parasailing. This 
is a ride during which the passenger is held in the air by a kite 
and at the same time towed by a motor boat. Motorised water 
sports are not the only active leisure options on the Baltic Sea. 
On the Polish coast disciplines involving the forces of nature 
or one’s own muscles catch on equally fast. For several years 
people have been sliding on small boards on shallow water 
right next to the sand limit. The sport is called skimboarding 
and more advanced skimboarders practise tricks and stunts 
on the board.

Recently, people moving on a board using a long paddle can 
be spotted on the Baltic waters. This skill, of Hawaiian origin, has 
become increasingly popular all over the world as paddleboar-
ding. Although it is hard to imagine, experienced paddleboarders 
can travel over long distances – the world record set in 2017 is 
more than 179 km in 24 hours.

The Bay of Puck, due to small waves and good winds, is 
a favourite site for windsurfers. Every day in summer, dozens of 
small sails sail away from the beaches in Puck, Chałupy, Kuźnica 
and Jastarnia. This part of the bay is warmer than in other places 
because the water is quite shallow here. Popular and prestigious 
windsurfing competitions are held on the Polish coast, e.g. the 
Windsurfing Allegro Cup in Łeba or Windsurfing Euro Challenger 
in Pobierowo.

People yearning for extreme experiences try other modern 
water sports that have become increasingly popular. One such 
sport is kitesurfing, that is, riding (often involving stunts) on 
a board towed by a ‘wind-catching’ kite. This sport has excellent 
conditions for development on the Baltic coast where in summer 
months the wind blows moderately, which makes amateur or 
professional kitesurfing comfortable and safe. Thanks to triple 
world champion, Karolina Winkowska, Poland has marked its 
presence in the international kitesurfing arena. 
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Bałtyk pod żaglami
Żeglarstwo to wyjątkowa forma kwali-

fikowanej turystyki wodnej. Choć wariant 
śródlądowy cieszy się dużą popularnością, 
część żeglarzy twierdzi, że kwintesencją 
tej sztuki jest właśnie podróż po wodach 
morskich.

Opinie żeglarzy na temat warunków dla 
żeglugi jachtowej na Bałtyku są podzielone. 
Morski wiatr potrafi być bardzo przenikliwy 
i nawet latem znacznie obniżać temperaturę 
odczuwalną. Mimo to nie brakuje chętnych na 
rejsy organizowane w miesiącach wiosennych 
i jesiennych, a niesprzyjająca pogoda stanowi 
dla niektórych walor, zbliżający żeglarstwo 
turystyczne do sportów ekstremalnych. Niezbyt 
dobrą sławę ma bałtycka fala, której długość 
rzekomo sprzyja wywoływaniu choroby 
morskiej. Podczas jesiennych i zimowych 
sztormów siła wiatru na Bałtyku może sięgać 
nawet 12 stopni w skali Beauforta i mieć 
moc huraganu, tj. prędkość przekraczającą 
32,6 m/s, zaś wysokość fal ponad 14 m. 
Efektywnie i przyjemnie żegluje się przy 
wietrze o sile od 2-3 do 5-6 stopni w skali 
Beauforta. Warunki takie panują najczęściej 
od połowy maja do września.

Ponieważ morze jest żywiołem i warun-
ków meteorologicznych nigdy nie da się 
całkowicie przewidzieć, nad bezpieczeń-
stwem wszystkich jednostek, w tym łodzi 
i jachtów, czuwa Morska Służba Poszukiwania 
i Ratownictwa, czyli tzw. SAR (od angiel-
skiego search and rescue – poszukiwanie 
i ratunek). Stacje SAR rozmieszczone są na 
całej długości polskiego wybrzeża. Podczas 
akcji ratunkowych drużyny, wyruszające na 
superszybkich łodziach motorowych, czasami 

współpracują z lotnictwem marynarki wojen-
nej. Prawo stanowi, że za uratowanie życia 
nic się nie płaci, ale za ratowanie własności 
– owszem. Obowiązek zapoznania załogi 
z zasadami bezpieczeństwa spoczywa na 
kapitanie jachtu.

Choć istota żeglarstwa polega na prze-
mieszczaniu się po wodzie, bardzo ważna 
jest kwestia miejsc postoju dla jachtów. 
Zarówno z przyczyn bezpieczeństwa, jak 
i wygody należy zadbać, aby małe jednostki 
rekreacyjne miały do dyspozycji wydzieloną 
część portu ze specjalnie przygotowanymi 
pomostami, umożliwiającymi łatwe cumo-
wanie i schodzenie z pokładu. Takie porty, 
nazywane marinami, na ogół posiadają zaplecze 
sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne. 
W ostatnich latach przystanie żeglarskie 
powstały m.in. w: Gdańsku (w samym ser-
cu miasta), Sopocie, Pucku, Jastarni, Helu, 
Władysławowie, Łebie, Kołobrzegu, Świnoujściu, 
Kamieniu Pomorskim czy Szczecinie.

W wielu marinach istnieje możliwość 
wyczarterowania jachtu (w rejonie Bałtyku 
najbardziej popularne jednostki mają od 
8-10 do 15 m długości). Dodatkowo możliwe 
jest również zaangażowanie skippera, który 
go poprowadzi, jeżeli żaden z członków 
przyszłej załogi nie czuje się wystarczają-
co pewnie za sterem. Przyznawane przez 
Polski Związek Żeglarski patenty żeglarskie 
informują o kompetencjach na jednym 
z trzech poziomów: żeglarza jachtowego, 
jachtowego sternika morskiego oraz kapi-
tana jachtowego. Do prowadzenia typowej, 
wyczarterowanej jednostki wystarczy patent 
potwierdzający kompetencje jachtowego 
sternika morskiego.

Przynęta na wędkarzy
Praca rybaka na Morzu Bałtyckim nie należy 

do lekkich i przyjemnych. Codzienne zmagania 
z wiatrem i słoną morską wodą oraz harówka 
przy wyciąganiu sieci nabrały wręcz symbolicz-
nego charakteru. Trudy te właściciele kutrów, 
oferujących rejsy wędkarskie, postrzegają 
jako atuty i zapraszają chętnych wędkarzy 
na „morską przygodę”. Przynętą na turystów 
jest głównie dorsz bałtycki, po kaszubsku 
zwany pomuchlą, czyli dużą (dochodzącą 
do metra długości) rybą, podgatunek dorsza 
atlantyckiego. Dorosłe osobniki przeważnie 
żerują na pełnym morzu, dlatego ich połów 
ma posmak wyzwania, jakże odmiennego 
od spokojnego wędkowania w kaloszach 
przy brzegu.

Rejsy wędkarskie odbywają się zaadapto-
wanymi do tego celu kutrami i zazwyczaj 
trwają około dziesięciu godzin, choć niektórzy 
operatorzy – czyniąc zadość życzeniom tu-
rystów – wypływają na dłużej. Załoga kutra 
dba o komfort i bezpieczeństwo wędkarzy, 
udostępnia sprzęt tym, którzy nie posiadają 
własnego, serwuje gorące przekąski i sprawia 
złowione ryby, aby wędkarze mogli zabrać 
je do swych domów. Niektórzy kapitanowie 
wypływają z pojedynczymi klientami, ale 
znacznie popularniejsze są wyjazdy grupowe. 
Po zmianie przepisów, dotyczących licencji na 
połów rekreacyjny, uczestnicy wyprawy nie 
muszą się indywidualnie starać o pozwolenie. 
Do wniesienia opłaty i złożenia stosownego 
raportu zobowiązany jest właściciel statku, 
z którego odbywa się połów. Jednostek ofe-
rujących rejsy wędkarskie najlepiej szukać 
w miejscowościach o rybackich tradycjach, np. 
w Darłowie, Ustce, Władysławowie czy Helu. 

Sailing on the Baltic
Sailing is a unique form of qualified 

water tourism. Although inland sailing 
has many followers, some sailors claim 
that the quintessence of this art is sailing 
on the sea.

Sailors have different opinions about the 
conditions for yacht sailing on the Baltic. 
Sea wind can be very bitter and even in 
summer it can cause considerable wind 
chill. Despite this fact, many people are 
willing to sail in spring and autumn and 
for some people bad weather is a positive 
factor bringing tourist sailing closer to 
extreme sports. The Baltic wave is quite 
infamous as its length is said to cause 
sea sickness. During autumn and winter 
storms, the wind force on the Baltic can 
reach up to 12 degrees on Beaufort ’s 
scale and have a power of a hurricane, 
i.e. speed exceeding 32.6 m/s, with wave 
height above 14 m. Sailing is effective 
and pleasant in the wind from 2-3 to 5-6 
Beaufort degrees. Such conditions are 
most often observed from the middle 
of May until September.

Because the sea is a natural element 
and weather can never be fully forecasted, 
the Maritime Search and Rescue Service 
(SAR) oversees the safety of all watercraft, 
including yachts and boats. SAR stations 
are distributed along the Polish coast. 
During rescue actions, teams in super-fast 
motor boats sometimes cooperate with 
the navy ’s aircraft. According to law, you 
do not pay if someone saves your life but 
you do pay when someone saves your 
property. Introducing the crew to the 

rules of safety is the responsibility of the 
yacht ’s captain.

Although sailing is about moving on 
the water, yacht parking spots are also 
very important. Both, for reasons of safety 
and comfort small recreational watercraft 
should have a separated part of the port 
with specially prepared piers for easy mo-
oring and leaving the board. Such ports, 
called marinas, are generally outfitted with 
sanitary, technical and catering facilities. 
Recently, sailing havens have been built, 
e.g. in Gdansk (at the heart of the city), 
Sopot, Puck, Jastarnia, Hel, Władysławowo, 
Łeba, Kołobrzeg, Swinoujscie, Kamień 
Pomorski and Szczecin.

Many marinas can charter yachts (in 
the Baltic area the most popular sizes 
are from 8-10 to 15 m in length). In 
addition, a skipper to drive the yacht 
can be hired if no member of the future 
crew feels capable enough behind the 
steering wheel. Certificates awarded 
by the Polish Yachting Associations are 
a proof of having competences at one of 
three levels: yachtsman, yacht helmsman 
and yacht master. A yacht helmsman 
certificate is sufficient to sail a typical 
chartered yacht.

Bait for anglers
Fishermen do not have an easy and 

pleasant job on the Baltic Sea. The daily 
battle with the wind and seawater and 
net drawing labour has gained an almost 
symbolic character. Owners of fishing 
cutter boats see these efforts as advanta-
ges and encourage anglers to join them 

on the ‘sea adventure’. The main lure for 
tourists is Baltic codfish, that is, a large 
fish (reaching one metre in length), and 
a subspecies of Atlantic codfish. Adult 
codfish normally seek food in the open 
sea so catching them is a different chal-
lenge from peaceful angling on the coast 
wearing wellington boots.

Angling trips take place on specially 
adapted cutter boats and usually last 
about ten hours, although some opera-
tors – at the request of tourists – take to 
the sea for longer. The cutter boat ’s crew 
take care to ensure that the anglers are 
comfortable and safe, they provide an-
gling gear to those who have no gear of 
their own, serve hot snacks and prepare 
the caught fish so that anglers can take 
them home. Some skippers take indivi-
dual customers but group trips are more 
common. Given the change in regulations 
concerning recreational fishing licences, 
participants do not need to take out an 
individual licence. The fee must be paid 
and a relevant report must be made by 
the owner of the fishing ship. Watercraft 
offering angling trips can be found in sites 
with a fishing tradition, e.g. in Darłowo, 
Ustka, Władysławowo or Hel. 
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Podwodne królestwo
Pod taflą wody kryje się istne królestwo 

pełne niesamowitych skarbów. Jego eks-
ploracja to domena nurków, przyjeżdżają-
cych nad Morze Bałtyckie z całego świata, 
aby penetrować osiadłe na dnie wraki. 
Historia, która boleśnie doświadczyła tę 
część Europy, pozostawiła wiele pamiątek, 
zachowanych tym lepiej, że wody Bałtyku 
nie należą do mocno zasolonych i ciepłych 
(szczególnie ma to znaczenie w przypadku 
drewnianych jednostek). Najstarsze po-
zostałości po statkach pochodzą z epoki 
średniowiecza, najmłodsze – z ostatnich 
dziesięcioleci. Wiele z nich zostało już wy-
czerpująco opisanych, o innych wiadomo 
dzięki badaniom sonarowym. Szacunki 
mówią, że przy samym wejściu do por-
tu gdańskiego może leżeć jeszcze kilka 
tysięcy nieodkrytych wraków, a w całym 
morzu – nawet do 100 tys.

Amatortów penetracji wraków po raz 
pierwszy do podwodnego królestwa wpro-
wadzą firmy organizujące kursy nurkowania. 
Wykwalifikowani instruktorzy w ciągu kilku 
dni uczą zasad techniki i bezpieczeństwa, 
dobierają sprzęt i prowadzą pierwsze zej-
ścia pod powierzchnię wody. Zdobywane 
umiejętności można później potwierdzać, 
uzyskując uprawnienia w różnych syste-
mach (np. PADI, CMAS), a dzieci ( już od 
ósmego roku życia) np. w systemie CMAS. 
Środowisko płetwonurków morskich jest 
dobrze zorganizowane i działa prężnie. Coraz 
bardziej popularne są wyprawy nurków 
na specjalnie przystosowanych do tego 
celu jednostkach, często przerobionych 
dawnych kutrach rybackich.

Początkujący nurkowie mogą przy-
mierzać się do zejścia na wrak osiadły na 
głębokości kilku czy kilkunastu metrów, ale 
aby dotrzeć do obiektów położonych niżej 
lub w bardziej wymagających miejscach, 
potrzebna jest wiedza i doświadczenie 
wielu godzin pod wodą. Na warunki pa-
nujące pod powierzchnią wpływa wiele 
czynników. Dla przykładu, widoczność 
w Bałtyku przeważnie waha się od kilku 
do kilkunastu metrów i może zależeć od 
rodzaju dna, ale także od pory roku. Pod 
tym względem najlepiej nadają się miesiące 
wiosny i wczesnego lata. Temperatura pod 

wodą jest niższa niż na powierzchni i po 
przekroczeniu pewnych głębokości, bez 
względu na porę roku, wynosi kilka stopni, 
dlatego w Bałtyku nurkuje się w piankach.

Wielu nurków zwiedzanie obiektów 
zaczyna od penetracji „Bryzy” – kutra łącz-
nikowego, zatopionego w 2009 r. przez 
władze Helu niedaleko portu. Ponieważ 
tę jednostkę posłano na dno z myślą o tu-
rystach, nie ma na niej niebezpiecznych 
elementów. Spoczywa na głębokości 
21 m. Kolejny cel może stanowić ścigacz 
okrętów podwodnych, „Groźny”, eksplo-
atowany w  czasach PRL przez wojsko, 
a  potem zatopiony na wysokości Juraty, 
z myślą o szkoleniu wojskowych płetwo-
nurków. Osiadłszy na głębokości 18,5 m 
czeka teraz na cywilnych eksploratorów. 
Jednakże nie wszystkie statki można badać 
amatorsko. Mniej więcej na wysokości 
Łeby, na głębokości 47 m spoczywa wrak 
„Wilhelma Gustloffa” – niemieckiego statku 
pasażerskiego, zatopionego w styczniu 
1945 r. przez radziecki okręt podwodny. 
Na pokładzie znajdowało się wtedy co 
najmniej 10 tys. osób, głównie uchodźców 
z Prus Wschodnich. Od eksplozji zginęło 
prawdopodobnie kilkunastu z nich, a ponad 
6,5 tys. zamarzło w wodzie. Zdarzenie to 
przez wielu uznawane jest za największą 
katastrofę morską w historii. W 1994 r. 
wrak został uznany przez polskie władze 
za mogiłę wojenną i nie jest udostępniony 
do podwodnych penetracji.

Liczne wraki, zalegające na bałtyckim 
dnie, należy chronić jako swoiste zabytki. 
Państwa nadbałtyckie współpracują w za-
kresie ochrony dziedzictwa kulturowego, 
związanego z Bałtykiem, w ramach szeregu 
grup roboczych (np. Grupa Monitorująca 
ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów 
Nadbałtyckich, Grupa ds. Kultury Państw 
Morza Bałtyckiego). Takie ponadnarodowe 
działania dają nadzieję na poszerzenie 
wiedzy o wrakach, jako historycznych 
skarbach. Kilka lat temu alarmowano 
o zagrażającej wrakom pladze „morskich 
termitów” czyli świdraków okrętowców. 
Te żywiące się celulozą małże do tej pory 
nie występowały w Bałtyku. Europejscy 
eksperci monitorują sytuację i zastanawiają 
się nad możliwościami ochrony.

The underwater kingdom
The sea hides a real  under water 

k ingdom full  of amazing treasures.  I ts 
exploration is the domain of scuba di-
vers arr iving to the Balt ic Sea from all 
over the world in order to penetrate 
the shipwrecks on the seabed. Histor y 
that painful ly affected this par t of 
Europe left numerous keepsakes that 
have been well  preser ved because the 
waters of the Balt ic are not ver y salty 
and not ver y warm (this is  par ticular ly 
s ignif icant for wooden vessels) .  The 
oldest remains of ships date back to 
the Middle Ages,  and the youngest – 
to recent decades.  Many of them have 
already been described in detai l ,  others 
are known thanks to pinger sur veys. 
I t  is  estimated that at the entrance to 
the por t in Gdansk alone there could 
be a few thousand yet undiscovered 
shipwrecks,  while the whole sea could 
hide even up to 100 000.

Enthusiasts of wreck exploration wil l 
pay their  f i rst  visit  to the under water 
k ingdom accompanied by professional 
scuba diving instructors.  During a few 
days’ course, sk i l led instructors wil l  teach 
them the technique and rules of safety, 
select gear and guide the par ticipants 
under water.  The sk i l ls  learnt can be 
later cer ti f ied according to different 
systems (e.g.  PADI,  CMAS).  K ids (from 
eight years of age) can get CMAS cer-
t i f ication. The community of sea scuba 
divers is  well  organized and resi l ient. 
Diving tr ips by special ly adapted boats, 
often by altered former f ishing boats, 
have become increasingly popular.

Beginners can attempt to dive to 
a wreck lying at a depth of several metres, 
but to reach objects at greater depths or 
in more demanding places,  one needs 
knowledge and many hours of diving 
experience. The conditions under the 
water are affected by many factors.  For 
instance, vis ibi l ity in the Balt ic often 
ranges from less than ten to more than 
ten metres,  depending on the bottom 
type and on the season of the year.  The 
best t ime is spr ing and ear ly summer. 
The temperature under water is  lower 

than on the sur face and below cer tain 
depths,  ir respective of the time of year, 
i t  is  only a few degrees so wetsuits are 
needed to dive in the Balt ic.

Many divers  star t  s ightseeing from 
the penetrat ion of  Br yza – a  cutter 
boat sunk in 2009 by the author it ies 
of  Hel  near  the por t .  As this  boat was 
sunk for  tour ists,  i t  is  f ree of  dangerous 
elements.  I t  rests  at  a  depth of  21 m. 
Another target can be the submar ine 
chaser  Groźny,  used in the t imes of 
the Pol ish People’s  Republ ic  by the 
army,  and then sunk near  Jurata for 
the purposes of  tra ining mil i tar y scuba 
divers.  Rest ing at  a  depth of  18.5 m,  i t 
now awaits  c iv i l ian explorers.  However, 
not  a l l  shipwrecks can be explored 
by amateurs.  Near  Łeba,  the wreck of 
Wilhelm Gustloff  – a German passenger 
vessel  sunk in Januar y 1945 by a Soviet 
submar ine – rests  at  a  depth of  47 m. 
I t  car r ied at  least  10 000 passengers, 
mainly  refugees f rom East  Pruss ia . 
More than ten people were most l ikely 
k i l led in an explosion and more than 
6500 froze to death in the water.  Many 
people consider this  event the largest 
sea disaster  in histor y.  In 1994,  Pol ish 
author i t ies  ass igned the shipwreck 
the status of  a  war grave and i t  was 
not  made avai lable for  under water 
penetrat ion.

Numerous shipwrecks resting on the 
bottom of the Balt ic must be protected 
as histor ic monuments.  Balt ic countr ies 
cooperate in safeguarding the cultural 
heritage connected with the Baltic,  under 
a number of work ing groups (e.g.  the 
Monitor ing Group on cultural  her itage 
in the Balt ic Sea States,  the Group for 
the Balt ic Sea States Culture) .  Such su-
pranational activit ies offer prospects for 
expanding knowledge about shipwrecks 
as histor ic treasures.  A few years ago, 
aler ts of an imminent plague of ‘sea 
termites’,  that is,  naval shipworms were 
common. This saltwater clam feeding 
on cellulose has not been present in 
the Balt ic.  European exper ts are mo-
nitor ing the situation and considering 
protection options.
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Pomniki pomorskiej historii, kultury i przyrody
Miejscowości polskiego wybrzeża często dysponują walorami uni-

kalnymi w skali kraju i Europy. Odwiedzający port w Gdyni podziwiają 
szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”, czyli słynną „Białą Fregatę”. Jednostka 
ta, zakupiona jeszcze przed II wojną światową, ufundowana została 
przez społeczeństwo Pomorza Szkole Morskiej w Gdyni. Fregata nie 
jest już wykorzystywana do celów szkoleniowych, więc udostępniono 
ją zwiedzającym jako statek-muzeum. Następcą „Daru Pomorza” jest 
„Dar Młodzieży”, trzymasztowy żaglowiec szkolny, którego portem ma-
cierzystym jest również Gdynia. Przy odrobinie szczęścia, obie fregaty 
można jednocześnie podziwiać przy Nabrzeżu Pomorskim w gdyńskim 
porcie. Obok nich cumuje okręt-muzeum ORP „Błyskawica”, który wszedł 
do służby w 1937 r., a podczas II wojny światowej pływał w konwojach, 
m.in. na Północnym Atlantyku, Morzu Północnym i Śródziemnym. Ten 
najstarszy zachowany niszczyciel w 1987 r. został odznaczony Krzyżem 
Złotym Orderu Virtuti Militari oraz Medalem „Pro Memoria”.

Historię żeglugi bałtyckiej oraz gospodarki morskiej przybliża 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Jego zbiory można oglądać 
w staromiejskich spichlerzach nad Motławą, historycznym Żurawiu czy 
też zwiedzając statek-muzeum m/s „Sołdek”. Znaną atrakcją jest Długi 
Targ, ale równie fascynujące może być spojrzenie na portowo-stocz-
niową stronę miasta. Statki wycieczkowe, kursujące na Westerplatte, 
przepływają kanałami portowymi, dając możliwość przyjrzenia się 
historycznym obiektom Stoczni Gdańskiej oraz portu – w tym słynnej 
twierdzy Wisłoujście. Miłośnicy sztuki sakralnej i muzyki organowej nie 
mogą pominąć katedry w Gdańsku-Oliwie, którą warto odwiedzić ze 
względu na słynne organy oraz koncerty.

Sopot, położony między Gdańskiem 
a Gdynią, słynie z najdłuższego drewnia-
nego molo nad Bałtykiem, a także deptaku 
wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino 
oraz, położonego nad samą zatoką, Grand 
Hotelu. Ten ostatni, otwarty w 1927 r. jako 
hotel towarzyszący kasynu gry, w czasie 
II wojny światowej przyjmował najwyższych 
niemieckich dygnitarzy, włącznie z Adolfem 
Hitlerem. Już po wojnie zatrzymywali się 
tu m.in. Henry Kissinger, Charles de Gaulle, 
Fidel Castro, Charles Aznavour, Karel Gott 
czy Jack White. Koncerty światowych gwiazd 
muzyki są organizowane w, znajdującej się 
na granicy Gdańska i Sopotu, Ergo Arenie.

Frombork, nieduże miasto na brzegu Zalewu 
Wiślanego, sławę zawdzięcza Mikołajowi 
Kopernikowi, który tutaj żył i pisał swoje 
słynne dzieło De revolutionibus… Poświęcone 
jemu muzeum, w historycznych budynkach 
prezentuje eksponaty związane z uczonym, 
astronomią i innymi naukami. Miasto szczyci 
się również wspaniałym kompleksem budowli 
na Wzgórzu Katedralnym, którego central-
nym punktem jest Katedra Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny.

Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast 
na Pomorzu Zachodnim – osada na Wyspie 
Solnej istniała już na przełomie VI i VII w., zaś 
w 1000 r., po zjeździe gnieźnieńskim, utwo-
rzono tu biskupstwo. Powstanie osady ma 
związek z odkryciem soli i do dziś to znane 
bałtyckie uzdrowisko korzysta z „białego złota”, 
między innymi oferując kąpiele solankowe, 
borowinowe, siarkowe. W Kołobrzegu zwiedzić 
można też wyniosły gmach konkatedralnej 
bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, XIX-wieczny neogotycki budynek 
ratusza oraz Muzeum Oręża Polskiego, 
a nad brzegiem morza – charakterystyczną, 
wybudowaną z cegły – latarnię morską.

Stolica województwa zachodniopo-
morskiego, Szczecin, może się poszczycić 
Zamkiem Książąt Pomorskich – siedzibą 
dynastii Gryfitów, wzniesioną w stylu rene-
sansowym, a obecnie goszczącą w swych 
historycznych wnętrzach wystawy i imprezy 
kulturalne. Widoczny od strony Odry gmach 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, wraz 
z malowniczym tarasem widokowym, two-
rzy słynny kompleks urbanistyczny – Wały 
Chrobrego.

Monuments of Pomeranian history, culture and nature
The Polish seaside often offers attractions that are unique in 

Poland and in Europe. Visitors to the port in Gdynia admire the sail 
training ship SV Dar Pomorza, that is, the famous White Frigate. This 
ship, bought before World War II, was founded by the society of 
Pomerania as a gift to the maritime School in Gdynia. The frigate 
is no longer used for training purposes, so it was made available 
to visitors as a ship-museum. The successor of SV Dar Pomorza is 
STS Dar Młodzieży, a three-masted sail training ship whose home 
port is also Gdynia. If you are lucky, you can admire both frigates 
at the Pomeranian Wharf in the port of Gdynia. A ship-museum 
ORP Błyskawica is moored next to them. It was commissioned for 
service in 1937 and during World War II it sailed in convoys, e.g. 
in the North Atlantic, the North Sea and the Mediterranean Sea. 
In 1987, this oldest preserved battleship was awarded the Gold 
Cross of the Virtuti Militari and the Pro Memoria Medal.

The history of navigation and maritime economy in the Baltic 
area is the domain of the National Maritime Museum in Gdansk. 
Its collections are exhibited in the granaries in the Old Town by 
the Motława River, in the historic Crane or on the ship-museum 
SS Sołdek. The Long Market is a notable tourist attraction but the 
view of the port and shipyard side of the city is equally fascinating. 
Cruisers going to the Westerplatte, pass through port channels, 
providing a chance to have a look at the historic facilities of the 
Gdansk Shipyard and the port – including the famous Wisłoujście 
Fortress. Enthusiasts of sacral art and organ music cannot miss 
a famous organ concert in the cathedral in Gdansk-Oliwa.

Sopot, situated between Gdansk and 
Gdynia, is famous for the longest wooden 
pier in the Baltic and the pedestrian area 
alongside Bohaterów Monte Cassino Street 
as well as the Grand Hotel situated close 
to the bay. The latter, opened in 1927 as 
a hotel attached to a casino, during World 
War II hosted the most important German 
dignitaries, including Adolf Hitler. After the 
war, the hotel’s guests included, among other 
celebrities, Henry Kissinger, Charles de Gaulle, 
Fidel Castro, Charles Aznavour, Karel Gott and 
Jack White. The concerts of world-famous 
music stars are organized in Ergo Arena on 
the borderline between Gdansk and Sopot.

Frombork, a small city on the bank of the 
Vistula Lagoon is famous thanks to Nicholas 
Copernicus who lived there and wrote his 
work On the Revolutions of the Heavenly 
Spheres. His museum in the historic buildings 
presents exhibits connected with the scien-
tist, astronomy and other sciences. The city 
also takes pride in a magnificent complex 
of buildings on the Cathedral Hill with the 
Cathedral of Our Lady of the Assumption 
being the central point.

Kołobrzeg is one of the oldest cities in 
West Pomerania – a settlement on the Solna 
Island existed already in 6th/7th century and 
around the year 1000, after the Congress of 
Gniezno, a diocese was formed here. The 
settlement was established in connection 
with the discovery of salt and this famous 
Baltic health resort has still made use of 
the ‘white gold’, e.g. offering brine, mud 
and sulphur baths. In Kołobrzeg you can 
also see the magnificent edifice of the Co-
cathedral of Our Lady of the Assumption, 
a 19th century Neo-gothic town hall and the 
Museum of Polish Arms, and on the seaside 
– a characteristic brick lighthouse.

The capital city of West Pomeranian 
voivodeship, Szczecin, can take pride in 
the Pomeranian Duke’s Castle – a seat of 
the dynasty of the Griffins, erected in the 
Renaissance style and now housing exhi-
bitions and hosting cultural events in the 
historic interiors. The edifice of the National 
Museum in Szczecin, visible from the Oder, 
including the picturesque observation deck, 
forms a famous complex – the Chrobry 
Embankment.
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fot. 1-12.
Gdańsk (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12), 
Kołobrzeg (4, 6), Gdynia (8), Sopot (11).
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Na wyspie Wolin, otoczonej wodami Zatoki 
Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego oraz rzek 
Dziwny i Świny, położone są Międzyzdroje 
– popularna miejscowość uzdrowiskowa 
i wypoczynkowa z charakterystycznym molo. 
Z kolei w mieście Wolin utworzono skansen, 
prezentujący średniowieczną zabudowę wyspy. 
Odtworzony gród liczy kilkanaście chat osło-
niętych palisadą i wałem. Co roku w sierpniu 
zjeżdżają tu miłośnicy kultury wczesnego 
średniowiecza na Festiwal Słowian i Wikingów. 
Jest to jedna z największych tego typu imprez 
nad Bałtykiem, gromadząca setki wystawców 
i inscenizatorów oraz tysiące widzów.

Na wschód od wyspy Wolin, na przeciwnym 
brzegu rzeki Dziwny, leży Kamień Pomorski. 
Miejscowość nazwę zawdzięcza kamieniowi, 
a właściwie ogromnemu głazowi narzuto-
wemu, znajdującemu się w korycie Dziwny, 
który w przeszłości był wykorzystywany także 
jako punkt nawigacyjny dla żeglugi. Z atrakcji 
Kamienia Pomorskiego warto wspomnieć 
m.in. konkatedrę św. Jana Chrzciciela oraz 
Muzeum Kamienia.

Świnoujście to jedyne polskie miasto 
leżące na kilkudziesięciu wyspach: Uznam, 
Wolin, Karsibór i czterdziestu jeden małych, 
niezamieszkanych. Warto też przejść się 
nadmorską promenadą – odremontowanym 
przedwojennym bulwarem, przy którym 
mieszczą się liczne restauracje i bary oraz 
muszla koncertowa, a także zobaczyć 
najwyższą latarnię morską nad Bałtykiem. 
Miłośnicy militariów powinni zwrócić uwa-
gę na udostępnione zwiedzającym forty: 
Fort Anioła, Fort Wschodni, Fort Zachodni.

Dwa spośród 23 polskich parków na-
rodowych znajdują się nad morzem. Są to 
Słowiński Park Narodowy, którego symbolem 
jest mewa oraz Woliński Park Narodowy 
znaczony wizerunkiem bielika. Ten pierwszy 
znajduje się na Pomorzu Środkowym, po-
między Łebą a Rowami, i słynie z ruchomych 
wydm. Piaskowe góry „wędrują” z prędkością 
2-10 m na rok, „poganiane” przez zachodnie 
i północno-zachodnie wiatry w kierunku 
jeziora Łebsko. Na wydmie Łączka podczas 
II wojny światowej, żołnierze feldmarszałka 

fot. 1.
Centrum Słowian i Wikingów w Recławiu.
The Centre of Slavs and Vikings in Recław.
fot. 2-4.
Zwierzęta Wolińskiego Parku Narodowego.
Fauna of the Wolin National Park.
fot. 5.
Fokarium na Helu / Seal Sanctuary in Hel.

Erwina Rommla, zwanego „lisem pustyni”, 
przygotowywali się do kampanii w Afryce. 
W obrębie parku znajduje się także święta 
góra Kaszubów – Rowokół, oraz skansen – 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 

Woliński Park Narodowy położony jest 
w województwie zachodniopomorskim. 
Oprócz części wyspy Wolin obejmuje rów-
nież pas wód przybrzeżnych oraz archipelag 
wysepek we wstecznej delcie Świny, co czyni 
zeń jedyny morski park narodowy w Polsce. 
W jego granicach znajdują się wysokie bał-
tyckie klify, niezwykłe Jezioro Turkusowe, 
a także Zagroda Pokazowa Żubrów. Na terenie 
parku żyje ponad 230 gatunków ptaków, 
w tym orzeł bielik. 

Szczególnej misji podjęło się helskie 
Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego, które działa na rzecz 
odbudowy i ochrony bałtyckiej populacji fok. 

W położonych na Mierzei Wiślanej Kątach 
Rybackich utworzono rezerwat kormoranów 
i czapli siwej – największy w Polsce i jeden 
z największych w Europie. 

1

2 3

4 5

Międzyzdroje – a popular health and 
holiday resort with a characteristic pier is 
situated on the Wolin Island, surrounded by 
the waters of the Pomeranian Bay, Szczecin 
Lagoon and rivers Dziwna and Świna. In turn, 
in the town of Wolin an open-air museum 
presenting medieval building development 
of the island was set up. The recreated set-
tlement comprises more than ten huts with 
a palisade and embankment. Every year in 
August lovers of early medieval culture arrive 
here to the Festival of Slavs and Vikings. It is 
one of the largest such festivals in the Baltic 
area attracting hundreds of exhibitors and 
performers and thousands of spectators.

Kamień Pomorski is a town situated 
east of Wolin, on the opposite bank of the 
Dziwna River. Its name derives from a stone 
(in Polish: kamień), or rather a huge boulder, 
found in the bed of the Dziwna River, that in 
the past was used as a navigation reference 
point. Interesting sights in Kamień Pomorski 
include the Co-cathedral of St. John the 
Baptist and the Stone Museum.

Swinoujscie is the only Polish city located 
on several dozen islands: Uznam, Wolin, 
Karsibór and forty one smaller ones which 
are not inhabited. You should also take a 
walk on the seaside promenade – a reno-
vated pre-war boulevard with numerous 
restaurants and snack bars and a bandshell, 
or see the highest lighthouse in the Baltic 
area. Lovers of military facilities should visit 
forts that offer access to visitors: the Angel’s 
Fort, Eastern Fort and Western Fort.

Two out of 23 Polish national parks are 
situated at the seaside. These are Słowiński 
National Park with a seagull symbol and 
Wolin National Park with white-tailed eagle 
as a symbol. The first is situated in Central 
Pomerania between Łeba and Rowy and 
is famous for moving dunes. The sand hills 
‘move’ at a speed of 2-10 m a year, ‘cha-
sed’ by western and north-western winds 
towards Lake Łebsko. The dune called 
Łączka during World War II was a place 
where the soldiers of field marshal Erwin 
Rommel, known as the Desert Fox, prepared 

for the campaign in Africa. The park also 
accommodates the holy mountain of the 
Kashubians – Rowokół, and the open-air 
Rural Area Museum in Kluki. 

Wolin National Park is situated in the 
West Pomeranian voivodeship. In addition 
to a part of Wolin Island, it also comprises 
a coastal water belt and an archipelago of 
islands in the reverse delta of the Świna River, 
which makes it the only maritime national 
park in Poland. It also encompasses high 
Baltic cliffs, the unusual Lake Turkusowe, 
and the European Bison Centre. More than 
230 species of birds, including white-tailed 
eagle, live in the park. 

The Seal Sanctuary in Hel, run by 
the Maritime Station of the Institute of 
Oceanography at the University of Gdansk, 
advocates the restoration and protection of 
the Baltic seal population. 

In Kąty Rybackie on the Vistula Spit 
a cormorant and grey heron reserve was for-
med. It is the largest such reserve in Poland 
and one of the largest in Europe. 
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W sieci szlaków turystycznych
Polskie wybrzeże Bałtyku jest oplecione siecią 

szlaków turystycznych. Z tras tematycznych, 
biegnących przez tereny obu nadmorskich 
województw, warto wskazać Szlak Latarń 
Morskich, łączący 13 obiektów, oraz Pomorski 
Szlak Cysterski, stanowiący jedną z pętli 
Szlaku Cysterskiego w Polsce. Województwo 
pomorskie można dodatkowo przemierzać: 
Szlakiem Zabytków Hydrotechnicznych, 
Szlakiem Fortyfikacji Helu czy też Żuławską 
Koleją Dojazdową. Z kolei ziemia szczecińska 
chlubi się Zachodniopomorskim Szlakiem 
Żeglarskim, wiodącym ze stolicy województwa 
do Darłowa. W położonych na trasie miej-
scowościach funkcjonują mariny, świetnie 
przygotowane do obsługi żeglarzy. Ponadto 
oba województwa oferują szlaki przystoso-
wane do uprawiania turystyki kwalifikowanej 
– kajakowe, konne czy do nordic walkingu.

Do tras o charakterze ponadnarodowym 
należy tzw. Pomorska Droga św. Jakuba – 
jeden z odcinków średniowiecznej sieci tras 
pielgrzymkowych, która pozwalała pątnikom 
z różnych części Europy wędrować do sank-
tuarium Santiago de Compostela w północ-
no-zachodniej Hiszpanii. Zrekonstruowana 
Pomorska Droga św. Jakuba zaczyna się 
w Kretindze na Litwie i biegnie przez ob-
wód kaliningradzki, Polskę aż do Rostocku 
w Niemczech. Polskie Pomorze współcześni 
pielgrzymi mogą przemierzać kolejno sied-
mioma odcinkami, od Elbląga do Świnoujścia. 
Symbolem trasy jest muszla św. Jakuba, która 

pojawia się na znakach i drogowskazach 
znaczących szlak. Wzdłuż polskiego wybrzeża 
przebiega również odcinek europejskie-
go długodystansowego szlaku pieszego 
E9, prowadzącego z Przylądka Świętego 
Wincentego w Portugalii do Narva-Jõesuu 
w Estonii. Ciekawym przedsięwzięciem jest 
Projekt EuroVelo, obejmujący sieć tras rowe-
rowych wzdłuż dróg Europy. Polskie wybrzeże 
przecinają dwa szlaki EuroVelo: EV 10 – szlak 
wokół Bałtyku i EV 13 – szlak żelaznej kurtyny. 
Z kolei szlak EV 9 Bałtyk–Adriatyk zaczyna się 
w Gdańsku i zmierza do Puli w Chorwacji.

Morska woda zdrowia doda
– jod i turystyka zdrowotna

Wypoczywający nad Morzem Bałtyckim 
zachwalają dobroczynny wpływ jodu, po-
trzebnego tarczycy do wytwarzania dwóch 
hormonów: trójjodotyroniny oraz tyroksyny. 
Oba są niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu. Jeśli tarczyca nie jest 
w stanie wyprodukować ich odpowiednio 
dużo, „poganiana” przez hormon przysadki 
TSH, powiększa się, aby wychwytywać więcej 
jodu z krwi. Tak powstaje wole, widoczne 
jako charakterystyczne zgrubienie na szyi. 
Niedobór jodu rzutuje na cały organizm, 
powodując apatię i przemęczenie, suchość 
skóry, obniżenie odporności oraz tycie.

W Europie jod naturalnie występuje w wo-
dach mórz północnych. Niestety im dalej od 
ich wybrzeży, tym go mniej w powietrzu 
i glebie. Choć profilaktycznie od 1997 r. jod 
dodaje się do soli kuchennej, wielu Polaków 
wciąż dostarcza go organizmowi za mało. 
Poprawić ten stan rzeczy można, spacerując 
nad Bałtykiem. Świetnie wchłania się przy... 

złej pogodzie, kiedy silny, sztormowy wiatr 
porywa cząsteczki wody i rozrzuca je w po-
wietrzu, tworząc tak zwany aerozol morski. 
Jod obecny jest także w dużych ilościach 
w owocach morza. Zarówno dobrą kuchnią 
morską, jak i „złą” pogodą można do woli cie-
szyć się nad Bałtykiem poza sezonem letnim.

Oprócz jodu morze oferuje szereg innych 
korzyści zdrowotnych, dlatego mówi się 
o talasoterapii – od greckiego słowa thalasso, 
oznaczającego „morze”. W nadbałtyckich 
ośrodkach zajmujących się talasoterapią, 
kuracjusze mogą cieszyć się całą paletą zdro-
wotnych zabiegów z wykorzystaniem wody 
morskiej, piasku, solanki, błota czy alg. Woda 
morska od dawna znana jest jako balsam na 
bóle reumatyczne i osteoporozę oraz choroby 
skóry. Tymczasowa zmiana mikroklimatu na 
morski stanowi dla organizmu także bodziec 
aktywizujący funkcje odpornościowe. 

Chcąc zapewnić szybszy i efektywniejszy 
rozwój usług z zakresu turystyki medycznej 
i uzdrowiskowej, przedsiębiorcy polskiego 
wybrzeża utworzyli Bałtycki Klaster Turystyki 
Zdrowotnej. Zrzesza on z jednej strony pod-
mioty związane z szeroko pojętą działalnością 
medyczną, a więc przychodnie, ośrodki reha-
bilitacyjne, sanatoria czy spa, z drugiej zaś – 
firmy zapewniające zakwaterowanie i oferujące 
inne usługi turystyczne: hotele, pensjonaty, 
gospodarstwa agroturystyczne itp. W skład 
klastra wchodzą także jednostki badawcze: 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

In the network of tourist tracks
The Polish coast of the Baltic is encircled 

by a network of tourist tracks. Noteworthy 
thematic routes running through the 
territory of both seaside voivodeships 
are the Lighthouse Route connecting 13 
lighthouses and the Pomeranian Cistercian 
Route, being a loop of the Cistercian Route 
in Poland. In addition, in the Pomeranian 
voivodeship you can travel by: the Historic 
Hydrotechnical Structures Route, the Hel 
Peninsula Fortifications Route or via the 
Żuławy Commuters Railway. In turn, the 
Szczecin region takes pride in the West 
Pomeranian Sailing Route from the capital 
city of the voivodeship to Darłowo. Many 
sites on the route have marinas that are 
perfectly prepared for providing services 
to sailors. In addition, both voivodeships 
offer routes adapted for the needs of qu-
alified tourism – canoeing, horse-riding or 
nordic walking.

An international route is the so-called 
Pomeranian Route of St. Jacob – of the 
sections of a medieval European network of 
pilgrim routes leading to the sanctuary of 
Santiago de Compostela in north western 
Spain. The reconstructed Pomeranian Route 
of St. Jacob starts in Kretinga in Lithuania 
and runs through the Kaliningrad Oblast and 
Poland to Rostock in Germany. Present-day 
pilgrims can travel through Pomerania by 
seven subsequent sections – from Elbląg 
to Swinoujscie. The symbol of the route is 

St. Jacob’s shell, appearing in markings and 
road signs on the route. In addition, a sec-
tion of the European long-distance hiking 
route E9 from Cape St. Vincent in Portugal 
to Narva-Jõesuu in Estonia runs along the 
Polish coast. An interesting undertaking is 
Project EuroVelo, comprising a network of 
cycling routes alongside European roads. The 
Polish seaside is crossed by two EuroVelo 
routes: the EV 10 – the Baltic route and 
EV 13 – the Iron Curtain route. In turn, the 
EV 9 Baltic–Adriatic Route starts in Gdansk 
and heads towards Pula in Croatia.

Healthy seawater 
– iodine and health tourism

Baltic Sea holidaymakers praise the 
beneficial effects of iodine, which is an 
element the human thyroid needs to pro-
duce two hormones: triiodothyronine and 
thyroxine. Both are indispensable to ensure 
the correct functioning of the body. If the 
thyroid gland is not capable of producing 
them in a sufficient amount, ‘rushed’ by TSH 
it grows to capture more iodine from the 
blood. This is how goitre – a characteristic 
swelling in the neck - is formed. Iodine 
deficiency affects the whole body causing 
apathy and exhaustion, dry skin, decreased 
immunity and weight gain.

In Europe iodine naturally occurs in the 
waters of northern seas. Unfortunately, the 
further from the coast, the less iodine there 
is contained in the air and soil. Although 
since 1997 iodine has been added to table 
salt for preventive purposes, the supply is 
still insufficient for many Poles. It can be 
improved by taking a walk on the Baltic coast. 

It is perfectly absorbed when the weather is 
... bad, when a strong storm wind captures 
water particles and scatters them in the air, 
forming a so-called sea aerosol. Seafood 
also contains a lot of iodine. Both, good sea 
cuisine and ‘bad’ weather can be enjoyed 
freely on the Baltic Sea coast outside the 
summer season.

Apart from iodine the sea offers many 
other benefits to health, which gave rise 
to thalassotherapy (in Greek thalasso me-
ans the sea). In the Baltic resorts offering 
thalassotherapy, clients have access to 
a complete range of health treatments 
using seawater, sand, brine, mud or algae. 
Seawater has long been known as a cure 
for rheumatic pain and osteoporosis and 
skin diseases. A temporary change of mi-
croclimate is also a stimulus activating the 
body’s immunity functions. 

In order to ensure faster and more ef-
fective development of medical and spa 
tourism, businesspeople of the Polish se-
aside established the Baltic Health Tourism 
Cluster. It brings together entities related 
to medical activities, that is, outpatients’ 
clinics, rehabilitation centres, health resorts 
and spas, as well as companies providing 
accommodation and offering other tourist 
services: hotels, guesthouses, agritourism 
farms etc. The cluster also includes research 
institutions: the Gdansk University of Physical 
Education and Sport and the Pomeranian 
University in Słupsk.
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Wyprawa za horyzont
– promem na drugą stronę Bałtyku

Żegluga promowa to specyficzny rodzaj 
połączenia, polegający na transporcie ludzi, 
samochodów osobowych, a czasami także 
ładunków przewożonych na ciężarówkach. 
Prom to jednostka specjalnie przystosowana 
do tego rodzaju transportu.

Na Bałtyku można wskazać dwa rejony 
koncentracji połączeń promowych. Pierwszy 
z nich znajduje się w zachodniej części akwenu, 
gdzie przebiegają linie kursujące pomiędzy 
Niemcami, Danią, Szwecją i Norwegią. Drugi 
obejmuje promy obsługujące pasażerów na 
trasach między Szwecją, Finlandią, Estonią 
a Rosją. Wysoki poziom rozwoju połączeń w tych 
rejonach związany jest nie tylko z kwestiami 
gospodarczymi, ale również z bogatymi tra-
dycjami nautycznymi i upodobaniem do tego 
środka transportu. Polska żegluga promowa 
odbywa się pomiędzy tymi dwoma strefami 
– w rejonie środkowego Bałtyku. Największy 
polski operator – Polska Żegluga Bałtycka 
(Polferries) – istnieje od roku 1971. Przed laty 
obsługiwał liczne połączenia z nadbałtycki-
mi krajami, a obecnie oferuje następujące 
trasy: z Gdańska do Nynäshamn oraz ze 
Świnoujścia do Ystadt, Kopenhagi i Rønne. 
Oprócz tego operator Stena Line oferuje 
przejazd z Gdyni do Karlskrony, a Unity Line 

utrzymuje w Polsce linie kursujące między 
Świnoujściem a Trelleborgiem oraz Ystadt.

Dopełnieniem turystycznej funkcji żeglugi 
bałtyckiej jest ruch statków wycieczkowych, 
ukierunkowany na zwiedzanie atrakcji w oko-
licznych portach. Rozwój tej formy turystyki 
cechuje nieprzerwany wzrost, szczególnie na 
rynku zachodnim. Do największych portów 
odwiedzanych przez wycieczkowce w rejonie 
Morza Bałtyckiego należą: Kopenhaga, Helsinki, 
Sztokholm, Oslo, Tallin, Sankt Petersburg, 
Rostock, Kilonia. Na polskim wybrzeżu za-
graniczne statki wycieczkowe cumują przede 
wszystkim w porcie gdyńskim. Pod względem 
liczby zawinięć tego typu jednostek, Gdynia 
plasuje się za Rygą, wyprzedzając Kłajpedę.

Żegluga wycieczkowa nie ogranicza się do 
rejsów wielkimi cruiserami. Również w ofer-
tach mniejszych krajowych przewoźników są 
ciekawe propozycje. Z Kołobrzegu statkiem 
wycieczkowym można dopłynąć na duńską 
wyspę Bornholm. Żegluga Gdańska oferuje 
regularne połączenia między Gdańskiem, 
Gdynią, Sopotem i Helem, a także wolnocłowy 
rejs do Bałtyjska w obwodzie kaliningradzkim. 
Z kolei w rejonie Szczecina i Świnoujścia 
operują jednostki wycieczkowe, które – poru-
szając się po wodach Zalewu Szczecińskiego, 
okolicznych rzekach i kanałach – zawijają do 
polskich i niemieckich miasteczek.

fot. 1.
Widok na Mielno / A view of Mielno.
fot. 2.
„Rybak i rybaczka” – rzeźba w kołobrzeskim porcie.
“Fisherman and Fisherwoman” sculpture in the port in Kołobrzeg.
fot. 3.
Ćwiczenia WWF na Bałtyku / WWF drills on the Baltic.
fot. 4.
Plaża w Świnoujściu / The beach in Swinoujscie.
fot. 5.
Plaża w Kołobrzegu / The beach in Kołobrzeg.
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Beyond the horizon line
– by ferry to the other side of the Baltic

A ferry service is a combination of the 
transportation of people, passenger cars 
and sometimes cargo in trucks. A ferry is 
a vessel specially adapted for the purposes 
of such transports.

There are two regions where ferry con-
nections are concentrated on the Baltic 
Sea. The first of them is the western part 
of the sea with lines connecting Germany, 
Denmark, Sweden and Norway. The other 
is the region of ferries providing service 
to passengers travelling between Sweden, 
Finland, Estonia and Russia. The high level 
of development of connections in those 
regions is connected not only with econo-
mic issues but also with the rich nautical 
tradition and the liking for such means of 
transport. The Polish ferry service takes 
place between these two zones – in the 
region of the central Baltic. The largest 
Polish operator – Polish Baltic Shipping 
Company (Polferries) – has existed since 
1971. Years ago, it provided numerous 
connections to the Baltic states. Currently, 
it offers the following routes: from Gdansk 
to Nynäshamn and from Swinoujscie 
to Ystadt, Copenhagen and Rønne. In 
addition, Stena Line offers a connection 

between Gdynia and Karlskrona, and 
Unity Line maintains lines in Poland on 
the Swinoujscie-Trelleborg-Ystadt route.

The tourist function of the Baltic 
shipping service is the traffic of cruisers 
oriented at sightseeing in the nearby 
ports. This form of tourism has been 
growing continuously, particularly in 
the Western market. The largest ports at 
which cruisers call in the region of the 
Baltic Sea are: Copenhagen, Helsinki, 
Stockholm, Oslo, Tallinn, St. Petersburg, 
Rostock, and Kiel.  On the Polish coast 
foreign cruise ships moor mostly in the 
port of Gdynia. Taking into account the 
number of cruiser calls,  Gdynia is after 
Riga but before Klaipeda.

Cruises are not limited to trips on large 
cruisers. The offer of smaller domestic 
cruise operators is also interesting. From 
Kołobrzeg you can take a cruise ship to 
the Danish island of Bornholm. Gdansk 
Shipping Company offers regular con-
nections between Gdansk, Gdynia, Sopot 
and Hel, as well as a a customs-free trip to 
Baltiysk in the Kaliningrad Oblast. In turn, 
cruise ships operating in the region of 
Szczecin and Swinoujscie on the Szczecin 
Lagoon and nearby rivers and canals – call 
at Polish and German towns.
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