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1. Wprowadzenie terminologii i określenie zakresu działalności w ramach
gospodarki morskiej

2. Obszary działalności gospodarczej człowieka na morzu

3. Cele i kierunki polityki morskiej UE; koncepcja blue growth

4. Polska polityka morska i strategia rozwoju gospodarki morskiej kraju

5. Zasoby gospodarcze morza w Regionie Morza Bałtyckiego i w Polsce
(analiza przestrzennego i rodzajowego rozmieszczenia
zasobów gospodarczych na Bałtyku)

6. Charakterystyka gospodarki morskiej w Unii Europejskiej i w Polsce –
ujęcie ilościowe i wartościowe (analiza statystyczna)



PODSTAWOWA TERMINOLOGIA
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GOSPODARKA MORSKA

Obejmuje wszystkie rodzaje aktywności 
człowieka wykorzystujących morze i jego 
zasoby. Realizowana jest w obszarach 
morskich i przybrzeżnych.

USŁUGI EKOSYSTEMOWE

Usługi środowiska, świadczenia 
ekosystemów, usługi krajobrazowe

BLUE ECONOMY:

1. Wszelkie przejawy działalności gospodarczej 
wykonywanej na obszarze morskim oraz w strefach 
przybrzeżnych;

2. Wszelkie przejawy działalności gospodarczej 
opartej na produktach i surowcach pozyskiwanych 
z mórz i oceanów

3. Inne obszary działalności ludzkiej na obszarach 
morskich, jak np.: obrona narodowa, straż 
przybrzeżna, ochrona środowiska morskiego

Podstawowym założeniem „niebieskiej gospodarki” są 
przyjazne relacje między człowiekiem a środowiskiem, 
z których obie strony czerpią korzyści i żadna nie 
pozostaje długofalowo stratna.



POJĘCIE GOSPODARKI MORSKIEJ
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§ Gospodarka morska składa się ze wszystkich typów działalności
gospodarczej obejmujących branże lub wiele branż gospodarki
odnoszących się do oceanów, mórz i ich brzegów”. Definicja ta
obejmuje również związane ściśle z tymi branżami „działania
bezpośrednio lub pośrednio je wspierające i niezbędne dla ich
funkcjonowania” (Unia Europejska – blue economy)

§ Gospodarka morska obejmuje zarówno „działania gospodarcze branż
morskich (ocean-based industries), jak i aktywa, dobra i usługi
morskich ekosystemów” (OECD)

Źródło: Zaucha (2018)



POJĘCIE I KONCEPCJA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH
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Usługi ekosystemowe oznaczają zestaw wytworów oraz funkcji ekosystemu, które są
przydatne dla społeczeństwa ludzkiego. Wytwory obejmują dobra materialne bezpośrednio
wykorzystywane, natomiast przydatne funkcje obejmują m.in. funkcje podtrzymujące
możliwość życia oraz podnoszące jego jakość (np. walory estetyczne, dobra kulturowe czy
naukowe).
Alternatywne określenia: usługi środowiska, świadczenia ekosystemów, usługi krajobrazowe

Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) dzieli usługi
ekosystemowe na trzy grupy. Jedynie dwie pierwsze grupy usług (tj. zaopatrzeniowe i
kulturowe) obejmują wytwory i struktury bezpośrednio użyteczne dla społeczeństwa
ludzkiego. Celem usług regulujących i podtrzymujących jest utrzymanie ekosystemu w
dobrym stanie i odpowiedniej produktywności.

Kategoria usług Przykłady usług
Zaopatrujące Produkty uzyskane z ekosystemów, np. żywność, rośliny,

włókna i inne materiały pochodzenia roślinnego z glonów,
energia, woda

Kulturowe Korzyści niematerialne uzyskane z ekosystemów (np. wartość
poznawcza, podwodne dziedzictwo kulturowe, rekreacyjna
(turystyka i sporty wodne), doznania estetyczne i wzbogacenie
duchowe)

Regulujące i podtrzymujące Korzyści uzyskane z regulacji/kontroli procesów wewnątrz
ekosystemu i pomiędzy ekosystemami, np. zapobieganie
powodziom, regulacja klimatu, oczyszczanie wody, obieg
materii, tworzenie gleby, produkcja pierwotna, zapylanie,
ochrona puli genowej



OBSZARY MORSKIE I BRAMY LĄDOWE ICH OBSŁUGI
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Analiza wykonana przez zespół Instytutu Morskiego określa dwa rodzaje bram obsługi obszarów morskich 
(Zaucha 2018):
§ bramy monofunkcyjne – głównie dotyczące turystyki nadmorskiej, rybołówstwa najczęściej 

przybrzeżnego i infrastruktury liniowej,
§ bramy wielofunkcyjne – obsługujące przeładunki towarów, transport pasażerski, turystykę morską i 

nadmorską, energetykę morską i wydobycie ropy i gazu oraz rybołówstwo.

Obszary morskie: obszar wód morskich, dno, podłoże (subsoil) i atmosfera nad wodami morskimi. 
Obejmują one morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączną strefę ekonomiczną
Przestrzeń morska: obszary morskie i bramy lądowe ich obsługi



POLSKA GOSPODARKA MORSKA
W KLASYFIKACJI DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
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Sekcja PKD2007 Rodzaj działalności 

Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

rybołówstwo na wodach morskich

Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe produkcja statków i konstrukcji pływających, produkcja łodzi
wycieczkowych i sportowych, naprawa i konserwacja statków i
łodzi, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i
mięczaków

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby, skorupiaki i
mięczaki; sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa transport morski i przybrzeżny pasażerski i towarów, przeładunek
towarów w portach morskich, magazynowanie i przechowywanie
towarów w portach morskich, działalność usługowa wspomagająca
transport morski, działalność morskich agencji transportowych

Sekcja I: Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

turystyka nadmorska

Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

badania naukowe i prace rozwojowe dla gospodarki morskiej

Sekcja N: Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Sekcja O: Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – urzędy
morskie

Sekcja P: Edukacja Szkolnictwo morskie



SEKTORY/BRANŻE GOSPODARKI MORSKIEJ
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PODSTAWOWE TYPY DZIAŁALNOŚCI UJMOWANE  W STATYSTYKACH 
GOSPODARKI MORSKIEJ
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• Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich

• Pozostała działalność wspomagająca transport morski

• Działalność morskich agencji transportowych

• Zarządy portów morskich

• Morski i przybrzeżny transport wodny

• Produkcja i naprawa statków i łodzi

• Rybołówstwo w wodach morskich

• Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa

• Sprzedaż hurtowa i detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

• Prace badawczo-rozwojowe i edukacja morska

• Urzędy morskie

• Pozostałe rodzaje działalności



KLASYFIKACJA SEKTORÓW NIEBIESKIEJ GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
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W odniesieniu do funkcji społeczno-gospodarczych, spełnianych przez sektory gospodarki
morskiej, można je zakwalifikować do jednej z sześciu grup (ECORYS 2012):

1) transport morski i przemysł stoczniowy (przewozy morskie, porty, obsługa transportu
morskiego, przemysł stoczniowy, tym naprawy statków),

2) żywność, zdrowie, działania na rzecz ekosystemu (rybołówstwo, akwakultury,
przetwórstwo ryb i owoców morza, biotechnologia morska, ochrona środowiska
morskiego),

3) energia i surowce naturalne (energia ze źródeł odnawialnych na morzu, wydobycie ropy
naftowej i gazu, wydobycie minerałów i kruszyw),

4) wybrzeże jako miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku (turystyka morska i
nadmorska)

5) ochrona wybrzeża (ochrona brzegów),

6) bezpieczeństwo morskie (bezpieczeństwo i obserwacja/śledzenie procesów na morzu).

Klasyfikację tę wykorzystano w opracowaniu Study on Blue Growth, Maritime Policy and the
EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUNETMAR (2013)



Konkurencja między różnymi branżami o obszary morskie



ZNACZENIE SEKTORÓW GOSPODARKI MORSKIEJ W KRAJACH OECD 
(udział w wartości dodanej brutto w 2010 r.)
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ZNACZENIE SEKTORÓW GOSPODARKI MORSKIEJ W KRAJACH OECD
W PERSPEKTYWIE 2030

(udział w wartości dodanej brutto)
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ZNACZENIE SEKTORÓW GOSPODARKI MORSKIEJ W KRAJACH OECD
(zatrudnienie w mln w 2010 i 2030 roku)
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ZMIANA ZNACZENIA SEKTORÓW GOSPODARKI MORSKIEJ W 
KRAJACH OECD MIĘDZY 2010 A 2030 ROKIEM

16
Sektor

Roczny przerost 
WDB między 
2010 i 2030

Całkowita zmiana 
WDB między 
2010 i 2030

Całkowita zmiana 
zatrudnienia 

między 2010 i 2030
Rybołówstwo 4,10% 223% 94%
Turystyka morska i 
nadmorska 3,51% 199% 122%
Przetwórstwo ryb i owoców 
morza 6,26% 337% 206%
Sprzęt i wyposażenie dla 
gospodarki morskiej 2,93% 178% 124%
Akwakultury morskie 5,69% 303% 152%
Przemysł stoczniowy, w tym 
naprawy statków 2,93% 178% 124%
Wydobycie ropy naftowej
i gazu 1,17% 126% 126%
Porty 4,58% 245% 245%
Transport morski 1,80% 143% 130%
Morska energetyka wiatrowa 24,52% 8037% 1257%

Źródło: OECD (2016)



ZNACZENIE SEKTORÓW GOSPODARKI MORSKIEJ
W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO
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Według wskaźnika syntetycznego uwzględniającego zarówno wartość dodaną brutto (WDB),
jak i wielkość zatrudnienia największymi branżami morskimi są:
1) turystyka nadmorska, 
2) połów i przetwórstwo ryb na cele spożywcze, 
3) żegluga bliskiego zasięgu
4) budowa i remont statków

Sposób obliczania wskaźnika:

Źródło: EUNETMAR (2013)



POLITYKA MORSKA UNII EUROPEJSKIEJ
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Podstawa prawna: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka morska 
Unii Europejskiej. COM(2007)575 final

„Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej opiera się na założeniu, że wszystkie
zagadnienia związane z oceanami i morzami Europy są wzajemnie powiązane oraz że
działania polityczne dotyczące morza należy prowadzić w sposób skoordynowany, tak
aby uzyskać pożądane wyniki”

Zintegrowana polityka morska w szczególności obejmuje następujące przekrojowe obszary 
polityki:
§ niebieski wzrost
§ dane i wiedza o morzu
§ planowanie przestrzenne obszarów morskich
§ zintegrowany nadzór morski
§ strategie na rzecz basenów morskich

Zintegrowana polityka morska ma na celu zapewnienia bardziej spójnego podejścia do
kwestii morskich oraz większej koordynacji między różnymi obszarami polityki.
Koncentruje się ona na kwestiach, które:
§ nie mieszczą się w ramach jednego obszaru polityki, np. „niebieski wzrost” (wzrost

gospodarczy oparty na różnych sektorach gospodarki morskiej),
§ wymagają koordynacji między różnymi sektorami i podmiotami (np. wiedza o morzu).

Branże morskie, nazwane branżami niebieskiej gospodarki (blue economy), podzielono na te
dobrze rozwinięte (rybołówstwo, żegluga, turystyka, wydobycie ropy i gazu) i te rozwijające
się o znacznym potencjale (akwakultura, biotechnologia, wydobycie minerałów, energetyka
wodna - wiatrowa, pływowa i wykorzystująca morskie fale)



OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RAMACH BLUE ECONOMY

19
Sektor Rodzaje działalności

1. Pozyskiwanie zasobów 
ożywionych mórz i oceanów

Rybołówstwo, akwakultura, przetwórstwo rybne, sprzedaż ryb i
produktów rybnych, sprzedaż produktów pochodzących z
akwakultury

2. Przemysły offshore

Wydobycie ropy, gazu ziemnego spod dna morskiego, morska
energetyka wiatrowa, usługi towarzyszące wydobyciu – transport
pracowników, produkcja i montaż konstrukcji morskich,
przesyłanie urobku na ląd

3. Działalność portowa, 
magazynowa i budownictwo 
hydrotechniczne

Przeładunek ładunków, obsługa pasażerów, składowanie i
magazynowanie ładunków, usługi wartości dodanej, dystrybucja,
wykonywanie budowli hydrotechnicznych, usługi towarzyszące

4. Budownictwo okrętowe i 
przemysł stoczniowy

Budowa nowych statków i urządzeń pływających, budowa
jachtów i łodzi, remonty jednostek pływających oraz ich
modernizacja i serwisowanie

5. Żegluga morska
Morskie przewozy ładunków i pasażerów, rzeczne przewozy
ładunków i pasażerów, czarterowanie statków i jednostek
pływających

6. Turystyka morska i 
przybrzeżna

Usługi hotelowe, usługi pobytu krótkoterminowego, pola
namiotowe i kampingi, inne formy zakwaterowania, przewozy
pasażerskie, usługi towarzyszące pobytowi pasażerów na
pokładzie



USTANOWIONE SEKTORY (established sectors)
NIEBIESKIEJ GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ20
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Podstawa prawna: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Niebieski wzrost” szanse dla
zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich. COM(2012)494 final

„Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego
wzrostu w całym sektorze morskim, uwzględniająca fakt, że morza i oceany
stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie
innowacji i wzrostu.

Strategia ta realizuje w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu wzrostu gospodarczego.

Główne założenia:

• wykorzystanie potencjału gospodarki morskiej w zakresie tworzenia miejsc pracy
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

• redukcja wąskich gardeł w rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki morskiej
przez wsparcie publiczne - legislacja

• praca nad badaniami i rozwojem narzędzi wspierających gospodarkę morską

• promowanie partnerstwa w regionach, między państwami członkowskimi
i krajami spoza UE, władzami publicznymi i podmiotami gospodarczymi
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STRATEGIA „BLUE GROWTH” W POLITYCE MORSKIEJ UE



PODSTAWOWE CELE BLUE GROWTH
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Zwiększenie konkurencyjności sektora żeglugi w UE (jednoczesny rozwój żeglugi krótkiego 

zasięgu) – przez rozwój infrastruktury portowej i rynku usług portowych

Wdrażanie innowacji w przemyśle stoczniowym m.in. w zakresie poprawy efektywności 
środowiskowej jednostek

Zwiększenie produkcji morskiej energii odnawialnej – wzmocnienie roli UE jako światowego 
lidera, wkład w ograniczenie emisji CO2

Zapewnienie ciągłości dostaw i dostępności energii, niezależność energetyczna

Wspieranie badań i rozwoju akwakultur w celu poprawy ich konkurencyjności
i zrównoważonego rozwoju

Wspieranie rozwoju morskiej biotechnologii – m.in.  opracowanie nowych leków 

Wspieranie i rozwój zróżnicowanej, zrównoważonej turystyki morskiej i przybrzeżnej, w  tym 
ochrona dziedzictwa morskiego

Wspieranie rozwoju nowych technologii w celu bezpiecznej i zrównoważonej eksploatacji 
morskich złóż minerałów



SEKTORY „NIEBIESKIEGO WZROSTU” (emerging sectors)
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Określono pięć dziedzin odznaczających

się szczególnym potencjałem w zakresie

„niebieskiego” wzrostu:

1) „Niebieska” energia (wiatru, fal i

pływów)

2) Morska i przybrzeżna turystyka

3) Biotechnologia morska

4) Akwakultura

5) Morskie złoża zasobów mineralnych



SEKTORY GOSPODARKI MORSKIEJ Z NAJWIĘKSZYM 
POTENCJAŁEM W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO
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Źródło: Beyer, Schultz-Zehden et al. (2017), Towards an implementation strategy for the Sustainable Blue Growth Agenda 
for the BSR . 



Miejsce Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 
w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju
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Kierunki Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (PMRP2020) wpisują się w treść
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w jej cel główny, którym jest poprawa jakości życia Polaków,
jak również poszczególne cele tematyczne.

W zakresie Strategii Rozwoju Kraju, PMRP2020 służyć będzie realizacji celu głównego strategii, jakim jest
„wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju włącza w główny nurt rozważań na temat
zagospodarowania przestrzennego kraju również obszary morskie.

PMRP2020 jest powiązana z realizacja celów wyznaczonych w różnych strategiach sektorowych



ZAGADNIENIA POLITYKI MORSKIEJ W STRATEGIACH SEKTOROWYCH
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Strategia Rozwoju Transportu ma kluczowe znaczenie dla sektora gospodarki morskiej. Wyznaczone
kierunki działań koncentrują się na trzech obszarach interwencji w odniesieniu do tego segmentu
gospodarki: rozwoju infrastruktury w portach morskich i na ich zapleczu, wzmocnieniu funkcji
gospodarczej portów morskich oraz zwiększeniu znaczenia żeglugi morskiej w łańcuchu dostaw
towarowych i przewozach pasażerskich.

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki określiła cele szczegółowe obejmujące m.in.:
dostosowanie regulacji do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki, stymulowanie
innowacyjności przez wzrost efektywności wiedzy i pracy, wzrost efektywności wykorzystania zasobów
naturalnych i surowców, które znajdują odzwierciedlenie

w PMRP2020.

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego wyznacza cele szczegółowe, takie jak wzrost zatrudnienia oraz
podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli, co również dotyczy gospodarki morskiej.

Strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiska dotyczy ochrony środowiska morskiego,
możliwości dostaw surowców energetycznych drogą morską, zagospodarowania terenów morskich
oraz odnawialnych źródeł energii.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa znajduje odzwierciedlenie w
PMRP2020 w odniesieniu do sektora rybołówstwa.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zwraca uwagę na transport morski, który ma zasadnicze
znaczenie dla rozwoju regionalnego w kontekście przewozów towarowych, pasażerskich, jak i turystyki
wodnej, wpływając na wzrost atrakcyjności regionów jako miejsc działalności gospodarczej, przemysłu
i zamieszkania

PMRP2020 uwzględnia również wytyczne zawarte w Strategii rozwoju kapitału społecznego, Strategii
sprawne państwo oraz Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej.

PMRP2020 SŁUŻY REALIZACJI CELÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW MORSKICH 
ZAWARTYCH W WYMIENIONYCH STRATEGIACH ROZWOJU



Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 
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Podstawa prawna: Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Misją polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla
obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego
położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów.

Celem strategicznym polityki morskiej państwa jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w
PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej.

Z misji i celu strategicznego PMRP2020 wynikają kierunki rozwoju gospodarki morskiej 

Wśród wymienionych kierunków priorytetowe znaczenie mają cele 1-3



KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI MORSKIEJ A STRATEGIE SEKTOROWE
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Źródło: Skrzeszewska (2013)



Cel i działania na rzecz wzmocnienia pozycji polskich portów morskich
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Cel - poprawa konkurencyjności polskich portów morskich

Działania służące realizacji celu:
1) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i dostępu do portów od strony morza
2) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury dostępu do portów od strony lądu (drogowej,

kolejowej, śródlądowej)
3) Rozwój oferty usługowej w portach, m.in. przez rozwój funkcji dystrybucyjno-logistycznej i

ruchu pasażerskiego
4) Zwiększanie liczby regularnych połączeń żeglugowych z innymi portami
5) Rozwój funkcji intermodalnych w portach będących elementami sieci TEN-T
6) Rozwój zielonych korytarzy transportowych przez promocję ekologicznych form transportu
7) Promocja żeglugi bliskiego zasięgu oraz rozwój autostrad morskich
8) Budowa wizerunku portów jako ważnych biegunów zrównoważonego rozwoju regionów i

gmin nadmorskich
9) Wspieranie małych portów jako regionalnych ośrodków przedsiębiorczości

Spodziewane efekty - zmodernizowana infrastruktura portowa i infrastruktura dostępu,
uproszczone procedury administracyjne, redukcja łącznych kosztów transportu mają
przyczynić się do uzyskania przez polskie porty morskie silnej pozycji w transeuropejskiej sieci
transportowej.
Przekształcenie portów morskich w intermodalne węzły transeuropejskiej sieci transportowej
TEN-T pozwoli na połączenie transportu morskiego z transportem lądowym i wodnym
śródlądowym oraz zwiększenie zdolności usługowej portów, poprawę wydajności i jakości
świadczonych usług.



Cel i działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności transportu morskiego
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Cel - wzrost udziału polskich przewoźników morskich w przewozach międzynarodowych

Działania służące realizacji celu:
1) Stworzenie nowoczesnych regulacji dotyczących zatrudnienia i pracy na statkach

uwzględniających normy europejskie i międzynarodowe.
2) Usprawnienie procedury oraz obniżenie opłat z tytułu rejestracji statków pod polską

banderą.
3) Wdrożenie instrumentów pomocy publicznej dla przedsiębiorców żeglugowych.
4) Wdrożenie w polskich portach koncepcji single window, tj. odprawy towarów w jednym

miejscu i czasie przez właściwe służby.
5) Dopełnianie formalności sprawozdawczych związanych z odprawą statku w porcie przez

pojedynczy punkt kontaktowy, tzw. single window.
6) Stworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych technik i technologii w budowie i

remoncie statków.
7) Dążenie do wyrównania wymogów środowiskowych dla transportu morskiego na

obszarach morskich Unii Europejskiej

Spodziewane efekty - zwiększenie udziału polskich marynarzy w unijnym rynku pracy, wzrost
ilości statków pod polską banderą, koncepcja single window - usprawnienie obiegu informacji
przełoży się na przyspieszenie operacji przeładunkowych, czynności manipulacyjnych
związanych z ładunkiem, a także zmniejszy koszty administracyjne.
Zwiększy się liczba połączeń żeglugowych z portów polskich do europejskich realizowanych w
ramach żeglugi bliskiego zasięgu oraz sieci autostrad morskich w ramach regionu.



Cel i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa morskiego
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Cel - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa morskiego

Działania służące realizacji celu:
1) Wdrażanie norm międzynarodowych, unijnych i krajowych z zakresu bezpieczeństwa morskiego.
2) Zapewnienie i utrzymanie odpowiednio licznej i wysoko wykwalifikowanej kadry realizującej

zadania związane z bezpieczeństwem morskim i na morzu.
3) Zapewnienie i utrzymanie nowoczesnego wyposażenia dla służb realizujących zadania związane

z bezpieczeństwem morskim i na morzu.
4) Monitorowanie stanu bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony portów, obiektów portowych i

statków.
5) Efektywne funkcjonowanie systemu badania wypadków morskich.
6) Stworzenie elektronicznej bazy danych o statkach polskich.
7) Poprawa ochrony żeglugi i portów przed zagrożeniami terrorystycznymi i kryminalnymi.
8) Zakończenie budowy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM).
9) Stworzenie sprawnego mechanizmu wymiany informacji morskiej.

Spodziewane efekty - wprowadzanie standardów międzynarodowych przez administrację morską
zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa polskiej floty oraz skuteczny nadzór nad statkami
operującymi na polskich obszarach morskich. W obiektach portowych i portach będą funkcjonować
efektywne systemy ochrony.
Efektywne pozyskiwanie informacji morskiej oraz jej rozpowszechniani i sprawne funkcjonowanie
krajowego systemu ostrzeżeń nawigacyjnych, zapewnią zgodny z międzynarodowymi standardami
poziom bezpieczeństwa morskiego.



Cel i działania na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego
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Cel - osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego

Działania służące realizacji celu:
1) Wdrażanie przepisów międzynarodowych i europejskich z zakresu ochrony środowiska morskiego
2) Opracowanie, wdrożenie i realizacja krajowego programu ochrony wód morskich, realizacja

monitoringu wód morskich wraz z programami zadań ochronnych obszarów morskich, w tym
obszarów NATURA 2000.

3) Realizacja Krajowego Programu Wdrażania Bałtyckiego Planu Działania HELCOM.
4) Zwiększenie świadomości ekologicznej przez promowanie zachowań ekologicznych
5) Współdziałanie instytucji właściwych ds. zapobiegania i zwalczania poważnych awarii i katastrof

statków przewożących niebezpieczne substancje.
6) Doposażenie jednostek odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń morza przez

statki w sprzęt służący do zwalczania zanieczyszczeń w portach, na morzu i na brzegu.
7) Redukcja emisji do Bałtyku związków azotu i fosforu.
8) Zapobieganie introdukcji obcych gatunków inwazyjnych przenoszonych przez wody balastowe.
9) Modernizacja i budowa urządzeń do odbioru zanieczyszczeń i odpadów ze statków w portach

morskich oraz zapewnienie przyłączy elektryczności przy nabrzeżach portowych.

Spodziewane efekty - wdrożenie i realizacja krajowego programu ochrony wód morskich wpłynie na
ograniczenie problemów związanych z eutrofizacją, substancjami niebezpiecznymi, zachowaniem
różnorodności biologicznej i ochrony przyrody oraz działalnością człowieka na morzu.



Cel i działania na rzecz ochrony brzegu morskiego
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Cel - zapewnienie ochrony brzegów morskich oraz ujściowych odcinków rzek przymorskich przed
zjawiskiem erozji

Działania służące realizacji celu:
1) Realizacja programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich
2) Wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów

nadmorskich.
3) Stabilizacja linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów.
4) Kontynuacja i rozwój stałego monitoringu stanu brzegów morskich i strefy wód przybrzeżnych.

Spodziewane efekty - zwiększenia odporności brzegu na degradację oraz zwiększy poziom
bezpieczeństwa powodziowego terenów nadmorskich. Wykonanie zadań chroniących brzeg
zapobiegnie cofaniu się linii brzegowej oraz zahamuje proces zanikania plaż. Zapewniona zostanie
również ochrona wysokich brzegów klifowych przed osuwaniem.

Źródło: Raport sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko 
przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku, Raport WWF 2013



Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej
na wiedzy i kwalifikacjach (1)

34 Wsparcie morskich badań naukowych
Cel - zwiększenie udziału morskich badań naukowych wśród realizowanych projektów badawczych

Działania służące realizacji celu:
1) Integracja polskich instytucji naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych w celu koordynacji

interdyscyplinarnych badań naukowych
2) Identyfikacja priorytetów badawczych wspólnych z innymi państwami Unii Europejskiej
3) Upublicznienie zgromadzonych danych szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców, umożliwienie

wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz zmniejszenie kosztów dostępu do informacji
4) Stworzenie infrastruktury danych o morzu w ramach krajowego systemu morskiej informacji

geoprzestrzennej.
5) Stworzenie struktur trwałego wsparcia i zarządzania danymi dotyczącymi mórz, w tym tworzenie

map w systemie GIS dla obszarów morskich oraz strefy brzegowej
6) Aktywizacja udziału morskiego zaplecza badawczo-rozwojowego w projektach współfinansowanych

ze środków Unii Europejskiej.
7) Wsparcie dla inicjatyw klastrowych sektora morskiego.

Spodziewane efekty - działania te przyczynią się do rozwoju polskiej infrastruktury naukowo-badawczej,
a także przyniosą pozytywne skutki społeczne w postaci poszerzenia kadry naukowej o odpowiednio
wysokich kwalifikacjach oraz kompetentnego personelu pomocniczego.
Ułatwienie tworzenia klastrów, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego oraz innowacyjności
przemysłów morskich



Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej
na wiedzy i kwalifikacjach (2)
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Zapewnienie wysokich standardów szkolnictwa morskiego

Cel - zdobycie pozycji lidera w kształceniu kadr morskich

Działania służące realizacji celu:
1) Tworzenie sieci współpracy pomiędzy morskimi instytucjami naukowymi i szkoleniowymi.
2) Podnoszenie poziomu oferowanego kształcenia przez unowocześnianie bazy dydaktycznej wyższych

szkół morskich
3) Tworzenie nowych kierunków i specjalizacji morskich w miarę powstawania nowych technologii i

systemów produkcyjnych oraz pojawiania się nowych usług na rynku morskim
4) Promowanie polskiej oferty edukacyjnej dla zawodów i specjalizacji morskich

Spodziewane efekty - wzrost znaczenia polskich uczelni na arenie międzynarodowej, które staną się
atrakcyjne dla studentów z kraju i zagranicy. Wzrośnie poziom zainteresowania wśród zawodami
związanymi z morzem i zwiększy się liczba absolwentów polskich uczelni.



Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego (1)

36
Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych środowiska morskiego

Cel - eksploatacja złóż morskich zasobów mineralnych z obszaru szelfu kontynentalnego i głębi
oceanicznych

Działania służące realizacji celu:
1) Zintensyfikowanie prac rozpoznawczych na rzecz eksploatacji zasobów znajdujących się w polskich

obszarach morskich oraz badania dna morskiego, przy zastosowaniu najwyższych norm ochrony
środowiska

2) Sprawne udzielanie koncesji na polskich obszarach morskich w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobywania ropy naftowej i towarzyszącego
jej gazu ziemnego oraz wydobywania kruszywa naturalnego

3) Zapewnienie kształcenia specjalistycznego kadr dla górnictwa morskiego
4) Stworzenie nowych oraz weryfikacja istniejących map geologicznych dna
5) Udokumentowanie zasobów przemysłowych oraz rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych,

techniczno-eksploatacyjnych i środowiskowych wydobycia z głębin morskich.
6) Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego systemów wydobycia metali,

opracowanie optymalnych technologii przeróbki i odzysku metali

Spodziewane efekty - zapewnienie dostaw surowców, w tym energetycznych, na potrzeby polskiego
przemysłu, wzrost innowacyjności polskiego przemysłu. Eksploatacja zasobów z obszaru polskiego szelfu
kontynentalnego przyczyni się do rozwoju portów morskich i aktywizacji gospodarczej regionów
nadmorskich
Prace weryfikacyjne map geologicznych dostarczą podstaw do planowania przestrzennego oraz
prawidłowego zarządzania obszarami dna morskiego, a także pomogą w zapobieganiu konfliktom
między gospodarczym wykorzystaniem dna a potrzebami ochrony środowiska.



Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego (2)
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Turystyka morska i przybrzeżna

Cel - podniesienie atrakcyjności turystycznej polskiego wybrzeża

Działania służące realizacji celu:
1) Tworzenie nowej oferty turystycznej nad Bałtykiem
2) Stworzenie turystyki edukacyjnej o Polsce jako kraju morskim
3) Rozwój i modernizacja portów, przystani oraz pomostów cumowniczych służących do uprawiania

turystyki i sportów morskich
4) Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi turystyki
5) Wspieranie rozwoju turystyki w strefach przygranicznych przez połączenia morskie i tworzenie

wspólnej oferty z krajami sąsiednimi
6) Promowanie nadmorskiego lecznictwa sanatoryjnego, wypoczynku rekreacyjnego oraz kąpielisk

nadmorskich
7) Prowadzenie internetowego serwisu kąpieliskowego
8) Tworzenie i promocja ponadregionalnych produktów turystycznych
9) Wyznaczenie na morzu obszarów do bezpiecznego nurkowania w miejscu i w pobliżu zatopionych

jednostek pływających (nurkowanie wrakowe)
10) Zapewnienie warunków umożliwiających trwałe zachowanie i utrzymanie podwodnego dziedzictwa

kulturowego.

Spodziewane efekty – zwiększenie zainteresowania wśród społeczeństwa regionem nadmorskim.
Ożywieniu ulegnie ruch na drogach wodnych, powstaną nowe szlaki żeglarskie oraz zwiększy się
potencjał małych portów morskich.
Zwiększenie ruchu turystycznego w obszarach nadmorskich przyczyni się do przyspieszenia rozwoju
gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.



Cel i działania na rzecz zrównoważonego zarządzania rybołówstwem morskim

38 Cel - racjonalna gospodarka żywymi zasobami morza

Działania służące realizacji celu:
1) Modernizacja i dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów Morza Bałtyckiego
2) Poprawa środków kontroli i zarządzania zasobami rybnymi i ich efektywne wdrażanie
3) Zapewnienie racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych
4) Aktywizacja społeczności na obszarach zależnych od rybactwa przez włączenie partnerów

społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania inicjatyw związanych z rybactwem
5) Skuteczne przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom
6) Wspieranie innowacyjnych badań nad rybołówstwem i akwakulturą
7) Popularyzacja produktów rybnych wśród konsumentów
8) Wspieranie organizacji producenckich

Spodziewane efekty – modernizacja, restrukturyzacja oraz rozwój sektora rybołówstwa, modernizacja i
odnowa floty rybackiej, nowe perspektywy zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na wybrzeżu.
Wspieranie i wzmacnianie sektora rybołówstwa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
ekonomicznych i społecznych.



Cel i działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju
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Cel - wykorzystanie obszarów morskich dla produkcji energii i dostaw surowców energetycznych

Działania służące realizacji celu:
1) Stworzenie warunków do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na morzu, tj. wiatru,

prądów morskich i falowania
2) Budowa i modernizacja morskiej infrastruktury przesyłowej i magazynowej umożliwiającej

dywersyfikację dostaw surowców energetycznych
3) Intensyfikacja badań i rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jako napędu statków i

do zasilania ich w energię elektryczną
4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa morskiego zgodnych z ochroną

środowiska naturalnego
5) Zwiększenie pojemności i zdolności przeładunkowej portowych terminali dla ropy, węgla oraz

innych surowców energetycznych
6) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i promującej rozwój nowoczesnej energetyki

morskiej

Spodziewane efekty – wzrost udziału energii odnawialnej pochodzącej z obszarów morskich.
Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych przyczyni się do spełnienia
wymaganych prawem UE wskaźników wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Fot. A. Koźlak
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Cel - stworzenie sprawnego systemu zarządzania morskiego

Działania służące realizacji celu:
1) Wzmocnienie zaangażowania instytucjonalnego oraz współdziałania wszystkich zainteresowanych

stron w prace Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
2) Usprawnianie polskiej administracji morskiej i jej dostosowanie do realizacji nowych zadań

wynikających z przepisów międzynarodowych
3) Monitorowanie efektywności działania administracji morskiej przez okresowe audyty wewnętrzne i

zewnętrzne
4) Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w usprawnianie zarządzania morskiego.
5) Opracowanie planów zagospodarowania obszarów morskich RP z uwzględnieniem podejścia

ekosystemowego
6) Upowszechnianie procesów Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi
7) Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych projektach dotyczących zarządzania morskiego
8) Aktywny udział w integracji systemów monitoringu i nadzoru morskiego na poziomie regionalnym i

unijnym
9) Podniesienie świadomości morskiej wśród społeczeństwa
Spodziewane efekty – sprawne funkcjonowanie polskiej administracji morskiej, poprawa przejrzystości
działalności administracji.
Spójne plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich spowodują lepsze wykorzystanie
szans rozwojowych, wynikających z nadmorskiego położenia Polski.
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Przyjęty Uchwałą Nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r.

Celem głównym jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich
basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla
Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
2 cele szczegółowe:

Działania służące realizacji celu:
1) Wzmocnienie zaangażowania instytucjonalnego oraz współdziałania wszystkich zainteresowanych

5 Priorytetów przypisano celom szczegółowym:



ZASOBY GOSPODARCZE MÓRZ I SPOSOBY 
ICH WYKORZYSTYWANIA 

CHARAKTERYSTYKA MORZA BAŁTYCKIEGO

• Płytkie, młode (12 tys. lat) morze śródlądowe;
• 415 266 km2 powierzchni akwenu;
• 1 721 233 km2 powierzchni zlewni;
• 8 100 km linii brzegowej;
• Zasolenie od 2 do 12 promili;
• 52,3 m średnia głębokość;
• 459 m maksymalna głębokość;
• Morze bardzo zanieczyszczone;
• Duży ruch statków (rejon cieśnin duńskich i podejścia 

do nich, zalicza się do obszarów o największym 
natężeniu ruchu statków na świecie;
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Źródło: www.marinetraffic.com

RUCH STATKÓW NA BAŁTYKU
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Źródło: Baltic LINes (2016)

RUCH STATKÓW NA BAŁTYKU

Legenda
Liczba statków w 2013 r.
biały = brak statków
jasnoniebieski = 1-99 
ciemnoniebieski = 100-999 
pomarańczowy = 1000-9999 
czerwony = >10000



ZASOBY PORTOWE NA BAŁTYKU
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• ok. 400 portów morskich spośród 4 936 na 

świecie;
• 90 z nich o kluczowym znaczeniu dla 

europejskiego systemu transportowego;
• 2 główne korytarze transportowe TEN-T;



RYNEK PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW

46 • Prawie 1 mld ton przeładunków w 2018 r., podczas gdy w całej UE wyniosły 
one 4,0 mld ton;

• Coroczne wzrosty obrotów portowych do 15% r-r
• Codziennie ok. 4 000 statków na wodach akwenu;
• Corocznie ponad 500 000 zawinięć statków do portów bałtyckich;

Źródło: Baltic Port Organization, http://www.bpoports.com/



RYNEK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 
NA MORZU BAŁTYCKIM
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Źródło: Eurostat, Statistics explained



Zasoby gospodarcze mórz i sposoby 
ich wykorzystywania – przestrzenny 
wymiar żeglugi

4
8

Źródło: EC EU, DG MARE



Zasoby gospodarcze mórz i sposoby 
ich wykorzystywania – główne szlaki 
żeglugowe

4
9

Źródło: BTJ, Gdynia



TENDENCJE W ZAKRESIE PORTÓW I ŻEGLUGI MORSKIEJ NA BAŁTYKU
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1. Wzrost rocznych obrotów w portach morskich
2. Silny wzrost wielkości i specjalizacji portów morskich
3. Intensyfikacja żeglugi bliskiego zasięgu
4. Zapotrzebowanie na większe obszary manewrowania statków w okolicach portów morskich 

i na szlakach żeglugowych
5. Wprowadzenie statków autonomicznych

Źródło: Baltic LINes (2019b)



MORSKIE FARMY WIATROWE NA BAŁTYKU
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Przyrost mocy farm wiatrowych

Źródło: Baltic LINes (2019a)



MORSKIE FARMY 
WIATROWE NA BAŁTYKU
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Źródło: Baltic LINes (2019a)



MORSKIE FARMY WIATROWE NA BAŁTYKU
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Źródło: Instytut Morski w Gdańsku (2015)

Z analiz Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że najlepsze na świecie warunki do
budowy morskich elektrowni wiatrowych są na Bałtyku, Morzu Północnym, Żółtym i
Wschodniochińskim.

Bałtyk nadaje się do budowy farm wiatrowych, bo jest płytki, ma niskie zasolenie, a
jego wybrzeża są rozwinięte gospodarczo i zamieszkane przez miliony ludzi. Na Bałtyku i
na Morzu Północnym najsilniej i najczęściej wieje w Europie, czyli akweny te mają
największą „gęstość energii wiatrowej” (największą „moc wiatrową” w przeliczeniu na 1
km2 powierzchni).



ENERGETYCZNE 
POŁĄCZENIA KABLOWE 
NA MORZU BAŁTYCKIM
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Źródło: Baltic LINes (2019a)



NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE RODZAJE MORSKIEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRAJACH RMB
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Źródło: EUNETMAR (2013)

Skróty:
MEAs – maritime economic activities
MS – Member States



POLSKIE OBSZARY MORSKIE
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Źródło: Zaucha (2018)



POLSKIE ZASOBY GOSPODARCZE BAŁTYKU 
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Polskie obszary morskie są wyposażone w kapitał naturalny, do którego zalicza się:

• piaski ze żwirem i żwiry w większych nagromadzeniach występujące w obrębie
Ławicach Słupskiej i Środkowej oraz w granicach obszaru płytkowodnego wzdłuż
wybrzeża,

• minerały ciężkie, najlepiej rozpoznane na obszarze Ławicy Odrzanej i Ławicy
Słupskiej,

• bursztyn, którego występowanie nie zostało jeszcze wystarczająco rozpoznane i
opisane, a za perspektywiczne są uznane obszary płytkowodne Zatoki Gdańskiej,
Zatoki Usteckiej, okolice Jarosławca i Świnoujścia,

• konkrecje żelazowo-manganowe w strefach krawędziowych Basenu Gdańskiego,

• złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – szacowane na 10 mld m3 gazu ziemnego i
ok. 30 mln ton ropy naftowej,

• zasoby energii wiatru rosnące wraz z oddalaniem się od brzegu o dużej
przydatności dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a także zasoby energii z
prądów i falowania (na razie trudne dla zagospodarowania na cele energetyczne,

• bogate podwodne dziedzictwo kulturowe, dobrze zachowane dzięki
specyficznym właściwościom wód bałtyckich,

• cenne obszary ekologiczne.

Źródło: Zaucha (2018)



ZASOBY WIATRU NAD POLSKIMI OBSZARAMI MORSKIMI 

58

Źródło: Zaucha (2018)



POLSKIE OBSZARY MORSKIE A ROZWÓJ MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ 
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Źródło: Zaucha (2018)
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SUROWCE MINERALNE NA POLSKIM OBSZARZE MORSKIM 

Źródło: Zaucha (2018)



GOSPODARKA MORSKA W UJĘCIU ILOŚCIOWYM
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WYMIAR EUROPEJSKI



European Blue Economy w liczbach (szacunki OECD)6
2 sektor Wartość rynku w 

mld EUR
Udział w 

światowym 
sektorze w %

Wielkość 
zatrudnienia 2 tys. 

os.
Budowa i remonty statków 14,0 25 400
Żegluga morska i przybrzeżna . bd
Produkcja urządzeń morskich 20,16 12 bd
Działalność portowa 44,39 23 bd
Turystyka morska i przybrzeżna 136,5 35 bd
Rybołówstwo 5,0 bd
Akwakultura 0,85 9 100
Przetwórstwo rybne 11,06 14 bd
Wydobycie ropy i gazu offshore 140,0 27,7 342
Energetyka wiatrowa offshore 2,61 90 bd
RAZEM 3 480

Źródło: OECD,



GŁÓWNE TRENDY W EUROPEJSKIEJ NIEBIESKIEJ GOSPODARCE (1)
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1. Wartość dodana wytwarzana rocznie = 174,2 mld EUR

2. Stały wzrost generowanej wartości dodanej o ok. 10% (2016/2009)

Źródło: EC EU, DG MARE



GŁÓWNE TRENDY W EUROPEJSKIEJ NIEBIESKIEJ GOSPODARCE (2)

6
4

3. Wskaźnik zyskowności sektora = 95,1 mld EUR

4. Stabilny wzrost tego wskaźnika ponad 1% rocznie 

Źródło: EC EU, DG MARE



GŁÓWNE TRENDY W EUROPEJSKIEJ NIEBIESKIEJ GOSPODARCE (3)
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5. Wzrost inwestycji netto + 60% (2016/2009)

Źródło: EC EU, DG MARE



GŁÓWNE TRENDY W EUROPEJSKIEJ NIEBIESKIEJ GOSPODARCE
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6. Powolny, ale stabilny wzrost zatrudnienia +2% (2016/2009)

Źródło: EC EU, DG MARE



Główne trendy w europejskiej niebieskiej gospodarce67
7. Główne źródło zatrudnienia i zarazem główne źródło zysków to turystyka morska i przybrzeżna

Źródło: EC EU, DG MARE



Główne trendy w europejskiej niebieskiej gospodarce68

6. Średni wzrost płacy netto +2% rocznie

Źródło: EC EU, DG MARE



UDZIAŁ GOSPODARKI MORSKIEJ W PKB KRAJU (2016)
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Źródło: EC EU, DG MARE



WARTOŚĆ  WYTWORZONA PRZEZ GOSPODARKĘ MORSKĄ (2016)70

Źródło: EC EU, DG MARE



WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W RAMACH GOSPODARKI MORSKIEJ
W TYS. OSÓB (2016)

7
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Źródło: EC EU, DG MARE



DZIAŁALNOŚĆ PORTOWA I BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE
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Źródło: EC EU, DG MARE



ŻEGLUGA MORSKA
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Źródło: EC EU, DG MARE



BUDOWA I REMONTY STATKÓW

7
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Źródło: EC EU, DG MARE



WYDOBYCIE SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
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Źródło: EC EU, DG MARE



POŁOWY MORSKIE I AKWAKULTURA (2016)

76 Wartość rocznej produkcji = 18,563 mld EUR

Zyski brutto = 8,432 mld EUR

Wartość dodana

Źródło: EC EU, DG MARE
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Źródło: EC EU, DG MARE

Turystyka morska i nadmorska



MORSKA ENERGETYKA WIATROWA
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Źródło: EC EU, DG MARE



GOSPODARKA MORSKA W UJĘCIU ILOŚCIOWYM
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WYMIAR POLSKI



OBROTY ŁADUNKOWE POLSKICH PORTÓW MORSKICH
W LATACH 1995 - 2017

8
0

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Obroty ładunkowe 
ogółem w tys. ton

49 320 47 871 54 769 59 507 69 529 78 076

Liczba statków 
wchodzących do portów 
ogółem

14 541 35 238 17 133 19 710 18 928 19 488

Gdańsk 18 613 16 712 22 478 26 421 31 685 33 940

Gdynia 9 987 8 397 11 038 12 346 15 391 18 378

Szczecin 8 391 11 110 8 246 7 969 8 276 8 743

Świnoujście 8 405 8 942 10 373 10 683 11 759 14 709

Police 1 327 2 481 2 334 1 829 1 724 1 852
Kołobrzeg 264 116 154 147 118 215

Źródło: GUS 2018, Warszawa



POLSKA ŻEGLUGA MORSKA W LATACH 1995–2017
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Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Liczba statków 168 128 130 121 102 94

Nośność w tys. ton dwt 3 533 2 551 2 610 2 942 2 515 2 422

Przeciętna nośność statku w 
tonach

21 028 19 932 20 079 24 310 24 654 25 766

Przewozy ładunków 26 019 22 774 9 362 8 362 6 963 8 254
w tys. ton

w mln tonomil 89 659 72 167 17 134 10 676 6 879 5 055

Przewozy pasażerów 
w komunikacji międzynarodowej 540 625 713 669 593 628

w tys.
w tys. pasażeromil 89 365 90 596 101 238 90 611 74 931 77 237

Źródło: GUS 2018, 2019

2018



BUDOWNICTWO OKRĘTOWE W POLSCE W LATACH 1995-201783

Statki morskie oddane 
do eksploatacji

1995 2000 2005 2010 2015 2017

liczba statków 33 34 28 24 7 12
nośność (DWT) w tys. ton 603 722 756 - - -
pojemność brutto (GT) 
w tys.

534 616 740 39 19 70

Źródło: GUS 2018, Warszawa



RYBOŁÓWSTWO MORSKIE

8
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Flota rybacka ogółem 1995 2000 2005 2010 2015 2017

liczba statków 1 535 1 417 975 793 875 834

pojemność brutto (GT) w tys.
187

121 30 37 34 28

Statki dalekomorskiej floty łowczej
liczba statków 36 26 3 4 3 3

pojemność brutto (GT) w tys. 107 88 6 21 17 12

Statki dalekomorskiej floty pomocniczej
liczba statków 6 - - - - -

pojemność brutto (GT) w tys. 50 - - - - -

Kutry
liczba statków 403 417 249 146 139 124

pojemność brutto (GT) w tys. 30 33 20 12 13 12

Łodzie rybackie
liczba statków 1 090 974 723 643 733 707

Połowy ryb i bezkręgowców 
morskich w tys. ton

405 200 136 171 187 208

Źródło: GUS 2018, Warszawa



POLSKIE PODMIOTY GOSPODARKI MORSKIEJ
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Gospodarka 
narodowa

W tym gospodarka 
morska

razem Polska=100
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w 
rejestrze REGON w tys.

4 309,8 18,6 0,4%

Pracujący w tys. 15 380,7 112,4 0,7%
Przeciętne zatrudnieniec w tys. 10 411,2 74,7 0,7%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł 4 283,73 5 082,9 X

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe 
lub ulepszenie istniejących (ceny bieżące) w mln zł

257 880,7 1 171,1 0,5%

Wartość brutto środków trwałych (bieżące ceny 
ewidencyjne) w mln zł

3 831 949,8 27 085,7 0,7%

Przychody z całokształtu działalności w mln zł 3 502 498,2 41 903,0 1,2%
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności  w mln zł

3 319 470,6 40 202,5 1,2%

Wynik finansowy brutto w mln zł 183 027,6 1 700,5 0,9%
Wynik finansowy netto w mln zł 154 257,7 1 437,4 0,9%

Źródło: GUS 2018, Warszawa



Zatrudnienie w branżach gospodarki morskiej (2017 r.)
86

WYSZCZEGÓLNIENIE 2017
OGÓŁEM 112 401
Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie 
towarów w portach morskich

7 489

Pozostała działalność wspomagająca transport morski 2 868

Działalność morskich agencji transportowych 9 835
Zarządy portów morskich 904
Morski i przybrzeżny transport wodny 3 147
Produkcja i naprawa statków i łodzi 34 718
Rybołówstwo w wodach morskich 2 988
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów 21 522
Sprzedaż hurtowa i detaliczna ryb, skorupiaków i 
mięczaków

8 799

Prace badawczo-rozwojowe i edukacja morska 4 193
Urzędy morskie 1 506
Pozostałe działalności 14 432

Źródło: GUS 2018, Warszawa



Praktyczny przykład roli jednego tylko podmiotu gospodarki morskiej 
w Polsce dla jej budżetu

89



Przykład – gdański terminal DCT a gospodarka regionu i budżet kraju 9
0

ROK 2018 = 10,0 mld zł
Źródło: DCT Gdańsk



Porty morskie – generatorem przychodów9
1

2018:
+ 40,6 mld zł do budżetu 
kraju z tytułu VAT, akcyzy 
i ceł;

- Tempo wzrostu 
2018/2017 aż 80% z 
tytułu cła

1 stanowisko bezpośrednio przy obsłudze 
ładunku

2 - 3 stanowiska w obrębie 
administracyjnym portu

7 - 9 stanowisk pracy w regionie

Źródło: Actia Forum, Gdynia
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