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Podsumowanie 

− W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnouj-

ściu osiągnęły poziom 63 974 tys. ton (+2,2%). 

− Wzrost zanotowano w przypadku rudy (+54,9%), zboża (20,3%), drobnicy (8%) i drewna 

(8,8%), spadły natomiast przeładunki paliw płynnych (-0,2%), węgla (-4,4%) oraz innych 

ładunków masowych (-11%). 

− Główne porty przeładowały 1 657 tys. TEU (+22,1%), 342 tys. samochodów osobowych 

(+8.6%) oraz 448 tys. jednostek frachtowych (+2,0%). 

− Porty obsłużyły 1 113,7 tys. pasażerów (+2,9%) w ruchu promowym oraz prawie 127 tys. 

pasażerów wycieczkowców (+37,1%). 

− W roku 2012 rozpoczęto pierwsze działania zmierzające do realizacji dwóch dużych inwe-

stycji w porcie Gdańsk, budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku 

ropy naftowej i produktów naftowych PERN oraz rozbudowa terminalu kontenerowego 

DCT. Łącznie koszt tych inwestycji szacuje się na 1,8 mld złotych. 

− W pierwszej połowie 2013 roku porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu przeła-

dowały łącznie 32 853 tys. ton, co było wynikiem o 16,7% lepszym niż w analogicznym 

okresie roku ubiegłego. 

1.  GOSPODARKA I HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI W 2012 ROKU 

W roku 2012 tempo wzrostu polskiej gospodarki (PKB) uległo obniżeniu z 4,5% notowanych w 

2011 do 1,9%. Znacznie obniżyła się także dynamika wzrostu wartości (EUR) wymiany handlowej 

z zagranicą (z 13,6% w 2011 do 1,5%). Należy tutaj zwrócić uwagę, że wzrost miał miejsce jedynie 

po stronie eksportu (+3,8%), natomiast import zmniejszył się o 0,6%. W przypadku wolumenu 

handlu zagranicznego (ton) zanotowano spadek o 2% w porównaniu z rokiem 2011. Eksport 

wzrósł o 6,3% do poziomu 85,73 mln ton, natomiast import spadł o 7,9% do poziomu 122,93 mln 

ton. 

Większość głównych partnerów Polski w wymianie handlowej to kraje położone w Zachodniej 

oraz Południowej i Środkowej Europie. W roku 2012  wolumen wymiany z tymi państwami wyno-

sił 118,2 mln ton, co stanowiło 56,5% wielkości całego handlu zagranicznego Polski. W wymianie z 

krajami zachodnioeuropejskimi przeważały towary w relacjach eksportowych (40,33 mln ton), 

import natomiast oszacowano na 30,33 mln ton. Po spadku w 2011 roku (-2,7%), w 2012 roku 

eksport wzrósł o 2,9%. W imporcie natomiast zanotowano 14,8% spadek (po 13,8% wzroście zano-

towanym w 2011 roku). Rynki Europy Południowej z kolei są odbiorcami polskiego eksportu o 

łącznej masie około 23,26 mln ton, natomiast wolumen importu z tych rynków do Polski szacowa-

ny jest na 24,27 mln ton. W 2012 roku eksport wzrósł o 5% (po 0,4% spadku w 2011 roku), nato-

miast import spadł o 2,5% (po 2,7% wzroście w 2011 roku).  

W przypadku krajów wschodnich znacznie więcej ładunków jest importowanych z tych rynków 

(51,91 mln ton) aniżeli tam eksportowanych (11,59 mln ton). Na przestrzeni ostatnich trzech lat 

można zauważyć trend wzrostowy w przypadku eksportu na rynki wschodnie. Średnioroczne tem-

po wzrostu z ostatnich trzech lat wynosi 17,5%. Szczególnie duży wzrost można zaobserwować w 

przypadku rynku: estońskiego (+36,3%), białoruskiego (+26,9%), rosyjskiego (+17,6%), litewskiego 

(+17%) i ukraińskiego (+14,7%). W przypadku importu na rynki wschodnie, wzrost zanotowano w 
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latach 2010-2011, na poziomie odpowiednio 22,5% i 8%, natomiast w 2012 miał miejsce spadek o 

3,4%. 

Łączna wymiana handlowa z krajami zlokalizowanymi na północy Polski (Norwegia, Szwecja, 

Finlandia) szacowana jest na 11,33 mln ton, w tym 7,4 mln ton to import, a 3,93 mln ton to eks-

port. W latach 2010-2012 wielkość eksportu rosła średniorocznie na poziomie 2,9%, z kolei w 

przypadku importu wzrost zanotowano w latach 2010-2011, na poziomie odpowiednio 1,6% i 

54,3%, natomiast w 2012 nastąpił 16,6% spadek.  

Ostatnią grupą, którą można wyróżnić wśród partnerów Polski w wymianie handlowej są kraje 

zamorskie. Wymiana z tymi państwami jest tą część handlu zagranicznego, dla której transport 

morski stanowi podstawową gałąź transportu, tym samym ta część handlu obsługiwana jest w 

większości przez porty morskie. W tym przypadku przedmiotem wymiany jest około 15,65 mln 

ton towarów, co stanowi 7,5% ogólnego wolumenu handlu zagranicznego Polski. Około 6,62 mln 

ton to eksport, a 9,03 mln ton to import. W przypadku importu lata 2010-2011 to okres wzrost na 

średnim poziomie 9%, natomiast rok 2012 przyniósł spadek na poziomie 5,7%. Jeśli chodzi zaś 

eksport, w roku 2010 zanotowano 19,2% spadek, natomiast w latach 2011-2012 import wzrastał na 

średnim rocznym poziomie 13,7%.  

2.  WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PORTÓW MORSKICH W 2012 ROKU 

2.1. Przeładunki całkowite największych polskich portów  

W 2012 roku przeładunki w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu wzrosły o 2,2% i 

osiągnęły poziom 63 974 tys. ton. Wzrost ten był zasługą tak naprawdę tylko portu w Gdańsku, 

gdyż w pozostałych portach zanotowano spadki obrotów. W Gdańsku, mimo wzrostu przeładun-

ków o 6,3%, nie udało się jednak przekroczyć  rekordowego wyniku osiągniętego w 2010 roku. 

Obrót na poziomie 26 898 tys. ton był o 284 tys. ton mniejszy niż w roku 2010. W Gdyni przeła-

dowano 15 809 tys. ton, czyli o 0,6% mniej niż rok wcześniej, natomiast w portach w Szczecinie i 

Świnoujściu przeładowano 21 267 tys. ton (-0,4%). 

W przypadku Gdańska, podstawowym czynnikiem wpływającym na wzrost ogólnych obrotów 

było zwiększenie przeładunków drobnicy (+1 589 tys. ton), ale także w mniejszym stopniu paliw 

płynnych, węgla i zboża. W przypadku Gdyni, na spadek ogólnej masy ładunkowej przyczyniło się 

zmniejszenie przeładunku paliw płynnych oraz innych ładunków masowych. Jeśli chodzi nato-

miast o Szczecin-Świnoujście na ostateczny wynik duży wpływ miał spadek przeładunku węgla na 

poziomie 1 165 tys. ton.  

Tabela 1. Przeładunki w największych polskich portach morskich w latach 2007-2012 (tys.ton) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zmiana  
2011/2012 

Gdańsk 19826 17781 18863 27182 25306 26898 6.3% 

Szczecin-Świnoujście 18725 19216 16498 20843 21354 21267 -0.4% 

Gdynia 17025 15467 13257 14735 15911 15809 -0.6% 

Razem  55576 52464 48618 62760 62571 63974 2.2% 

Roczna zmiana -0.4% -5.6% -7.3% 29.1% -0.3% 2.2%  
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2.2. Struktura przeładunków w 2012 roku 

Rok 2012, to kolejny rok umocnienia się drobnicy w ogólnej strukturze obrotów polskich portów. 

Udział tej grupy ładunkowej wzrósł do 44,1%. Gdynia zachował pozycję lidera w tej grupie ładun-

kowej, przeładowując 9,92 mln ton. Natomiast największą dynamikę wzrostu odnotował, podobnie 

jak w roku poprzednim, Gdańsk (21,8%). Wzrost ten był nawet większy niż w roku 2011 (+19%). 

Tempo wzrostu osłabło natomiast w Gdyni (z 17,2% do 3,7%) i w Szczecinie i Świnoujściu (z 9,7% 

do 1,5%). 

Drugą w kolejności grupą ładunkową, co do wielkości przeładunków były paliwa płynne. W 2012 

roku porty polskie przeładowały ponad 12,36 mln ton tego rodzaju ładunków, co stanowiło 19,3% 

ogólnych obrotów. Był to wynik praktycznie na zbliżonym poziomie co rok wcześniej (12,38 mln 

ton).  

W tej grupie ładunkowej niezmiennym liderem jest port w Gdańsku. W roku 2012 przeładowano 

tam 10,74 mln ton paliw (o 3,4% więcej niż w roku poprzednim), z czego prawie 3/4 to ropa nafto-

wa. Należy tu podkreślić zmiany kierunkowe jakie zachodzą w obsłudze tego ładunku, czego przy-

czyną jest ograniczenie przez Rosję tranzytu ropy naftowej przez port w Gdańsku. Ograniczenie 

wysyłki rosyjskiej ropy przez gdański port zaczęło być odczuwalne w roku 2011, a jeszcze silniej w 

2012, kiedy to Rosja ukończyła budowę rurociągu BPS2 oraz portu paliwowego w Ust-Łudze. Port 

w Gdańsku radzi sobie jednak ze spadkiem tranzytu, zastępując go importem surowca na potrzeby 

polskich i niemieckich rafinerii. W 2012 roku stagnację przeładunków paliw płynnych odnotowa-

no w Szczecinie-Świnoujściu, gdzie przeładowano 1 403 tys. ton tego ładunku.  W Gdyni natomiast 

już drugi rok z rzędu nastąpił spadek przeładunku paliw, tym razem aż o 64% i tym samym port 

ten przeładował jedynie 213 tys. ton paliw. 

 

Rysunek 1. Struktura rodzajowa przeładunków w portach o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki w latach 2007-2012 
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Tabela 2. Struktura przeładunków w portach Gdańska, Gdyni i Szczecina-Świnoujścia w 2012 

roku (tys. ton) 

 Gdańsk Szczecin-Świnoujście Gdynia Razem 

 tys. ton Zmiana  
2012/2011 

tys. ton Zmiana 
2012/2011 

tys. ton Zmiana  
2012/2011 

tys. ton Zmiana 
2012/2011 

paliwa płynne 10741 3.4% 1403 0.1% 213 -64.0% 12357 -0.2% 

węgiel 1924 7.5% 4257 -21.5% 2050 46.4% 8231 -4.4% 

ruda 16 47.3% 721 55.0% 0 - 737 54.9% 

zboże 1018 24.7% 1394 28.9% 1782 12.3% 4194 20.3% 

inne masowe 4312 -13.8% 4040 10.1% 1794 -34.2% 10146 -11.0% 

drobnica 8888 21.8% 9426 1.5% 9920 3.7% 28234 8.0% 

drewno 0 - 25 9.1% 50 11.1% 75 8.8% 

Razem 26898 6.3% 21267 -0.4% 15809 -0.6% 63974 2.2% 

 

W 2012 roku na kolejnej pozycji uplasowały się ładunki grupy „inne masowe”. Łącznie obsłużono  

10 146 tys. ton tego rodzaju ładunków, co było wielkością o 11% mniejszą niż w roku poprzednim. 

W tej grupie ładunkowej spadki odnotował port w Gdyni (-34,2%) oraz port w Gdańsku (-13,8%), 

w Szczecinie i Świnoujściu natomiast przeładunki wzrosły o 10,1%.  

Już drugi rok z rzędu zanotowano spadek obrotów w odniesieniu do następnej w kolejności grupy 

ładunkowej – węgla. W 2012 roku porty przeładowały 8 231 tys. ton węgla, co było wynikiem o 

4,4% mniejszym niż rok wcześniej. Niższy wynik był spowodowany znacznym  spadkiem przeła-

dunku w portach Szczecin-Świnoujście. Porty te obsłużyły o 21,5% mniej węgla niż rok wcześniej. 

Pozostałe zaś porty zanotowały wzrost obrotów w tej grupie ładunkowej,  w Gdańsku o 7,5% (do 

1 924 tys. ton), natomiast w Gdyni prawie o połowę (do 2 050 tys. ton). Co istotne, po raz pierwszy 

od wielu lat w Gdyni przeładowano więcej węgla niż w Gdańsku. Jednakże prawdopodobnie był to 

jednorazowy przypadek, gdyż w Gdańsku już w tym roku ma być uruchomiony nowy terminal do 

obsługi towarów masowych (w tym węgla w imporcie), który będzie mógł obsługiwać największe 

jednostki jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. 

Ostatnią grupą ładunkową, która posiada znaczący udział (6,6% w 2012 roku) w obrotach portów 

morskich Polski jest zboże. W roku 2012 porty przeładowały łącznie prawie 4,2 mln ton tego ła-

dunku, co było wynikiem o 20% większym niż w roku 2011. Wzrost odnotowały wszystkie porty. 

Najwięcej zboża przeładował port w Gdyni (1 782 tys. ton), następnie Szczecin i Świnoujście (1 394 

tys.) i na końcu port w Gdańsku (1 018 tys. ton). 

Wśród ładunków masowych w statystykach portowych wyróżnia się także rudę, jednakże jej udział 

w ogólnych obrotach portów morskich stanowi tylko 1%. Niemalże całość obsługiwana jest w 

Szczecinie i Świnoujściu. W roku 2012 przeładowano tam  720,8 tys. ton tego ładunku, co było 

wynikiem o ponad połowę większym niż w roku 2011.  

Ponadto statystki wyróżniają także drewno jako osobną grupę ładunkową. Jednakże ma ona mar-

ginalne znaczenie, jej udział w ogólnych przeładunkach to jedyne 0,1%. Drewno przeładowywane 
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jest głównie w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. W roku 2012 wolumen tego ładunku wzrósł o 8,8% 

do  poziomu 75 tys. ton. 

 

2.3. Kontenery 

W  ubiegłym roku porty polskie obsłużyły 1 657 tys. TEU. Tempo wzrostu przeładunków kontene-

rów obniżyło się w porównaniu z rokiem 2011, jednakże i tak pozostało na dość wysokim poziomie 

(22,1%). Największy udział we wskazanym wzroście miał port Gdańsk, obsługując o 243 tys. TEU 

(+35,5%) więcej niż w roku 2011. Wzrost na poziomie prawie 60 tys. TEU (+9,7%) zanotował port 

w Gdyni. W Szczecinie natomiast kolejny raz zanotowano zmianę negatywną (-3 tys. TEU, -5,3%).  

Najwięcej kontenerów przeładowuje obecnie port w Gdańsku, w 2012 obroty w tej kategorii osią-

gnęły 928,9 tys. TEU. 96% (897 tys. TEU) tej wielkości obsłużona została przez terminal DCT, 

który od 2010 zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby przeładowanych kontenerów w Pol-

sce. Pozostała część kontenerów trafiająca do portu w Gdańsku obsługiwana jest przez terminal 

GTK (31,7 tys. TEU). W Gdyni z kolei przeładowano 676,3 tys. TEU. 408,7 tys. TEU obsłużonych 

było przez BCT, 263,6 TEU przez terminal GCT, natomiast reszta (około 4 tys. TEU) przeładowa-

na została przez BTDG. Terminal DB Szczecin, będący jedynym zajmującym się obsługą kontene-

rów w Szczecinie przeładował zaś 52,2 tys. TEU. Jeśli chodzi o tempo wzrostu przeładunków, to 

najlepszy wynik zanotował DCT (+41,3 %), po nim znalazły się terminale gdyńskie: BCT (+13%) i 

GCT (7%). Spadki zanotowały zaś mniejsze terminale: BTDG (-51,8%), GTK (-26,3%) i DB Szcze-

cin (-5,3%). 

 

Rysunek 2. Przeładunki w terminalach kontenerowych oraz dynamika zmian w 2012 roku 

Szczególnie istotnym elementem dynamizującym wzrost obrotów kontenerowych jest rozwój prze-
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żyć, że realny wzrost obsługi krajowego rynku jest niższy, niż zaprezentowany wcześniej wzrost 

całkowity. Szacunkowo wzrostu dla rynku krajowego w 2012 mógł kształtować się jedynie na po-

ziomie 6,3%.  

 

Tabela 3. Przeładunki kontenerów w portach morskich Polski w latach 2003-2012 (TEU) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zmiana 
2012/2011 

Gdańsk 96 873 185 651 240 623 511 876 685 643 928 905 35.5% 

Gdynia 614 373 610 767 378 340 485 255 616 441 676 349 9.7% 

Szczecin-
Świnoujście 

56 321 62 913 52 809 56 503 55 098 52 178 -5.3% 

SUMA 767 567 859 331 671 772 1 053 634 1 357 182 1 657 432 22.1% 

 

Tabela 4. Szacunkowa struktura rynku obsługi kontenerów w portach w Gdański i Gdyni w 

latach 2010-2012 (TEU) 

 Rynek krajowy  Transshipmenty (statek-statek) Tranzyt lądowy 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Gdańsk 227 684 401 315 413 435 283 609 284 209 515 221 583 119 249 

Gdynia 484 860 613 580 671 430 268 2 592 4 407 127 269 512 

SUMA 712 544 1 014 895 1 084 865 283 877 286 801 519 628 710 388 761 

Źródło: Szacunki na podstawie danych z portów i GUS 

2.4. Obsługa ładunków w technologii ro-ro 

W roku 2012 porty morskie obsłużyły łącznie 342 tys. samochodów osobowych oraz 448 tys. jed-

nostek frachtowych, co było wynikiem odpowiednio o 8,6% i 2,0% lepszym niż w roku 2011. W 

przypadku samochodów osobowych największy wzrost zanotował Gdańsk (31,6%, 13 197 sztuk). 

Wzrost w Gdyni i Świnoujściu wynosił odpowiednio 9,3% (7 363 sztuk) i 3,3% (6 507 sztuk). W 

przypadku jednostek frachtowych, tylko w Świnoujściu wzrósł obrót. Jednakże warto zauważyć, że 

ogólny wzrost wynikał ze zwiększonych przewozów jedynie na linii Świnoujście-Trelleborg obsłu-

giwanej przez Unity Line, na połączeniach Świnoujście-Ystad, gdzie przewozy realizowane są przez 

Unity Line oraz Polferries obroty spadły. O 15,3% spadły przeładunki jednostek frachtowych w 

Gdańsku, gdzie operuje Polferries.  Jednakże w wielkościach bezwzględnych nie był to aż tak zna-

czy spadek, ze względu na nieduże obroty realizowane przez port w tej kategorii. W przypadku 

Gdyni, przeładunki jednostek frachtowych zmniejszyły się o 2%. Wynikało to ze spadku przewo-

zów ro-ro na trasie Gdynia-Helsinki. Przewozy na trasie Gdynia-Karlskrona natomiast wzrosły o 

7,3%. Generalnie na połączeniu  tym notuje się regularne wzrosty, co przyczyniło się do podjęcia 

decyzji przez Stena Line o włączeniu do eksploatacji trzeciego promu na tej trasie. Nowy prom 

kursuje od 8 lipca 2013. Statek o nazwie Stena Alegra to prom typu ro-pax, posiadający 1 950 m 

linii ładunkowej i zdolny pomieścić 195 pasażerów. Na początek Stena Alegra będzie odbywać trzy 

kursy tygodniowo, czym powiększy pojemność frachtową linii o 20%.  
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Tabela 5. Przewozy promowe ro-ro w największych polskich portach w latach 2009-2012 

(sztuki) 

  Samochody osobowe Jednostki frachtowe 

  2010 2011 2012 2012/ 
2011 

2010 2011 2012 2012/ 
2011 

Gdańsk 41 644 41802 54 999 31.6% 25 387 23 343 19 762 -15.3% 

Gdynia 72 096 78 893 86 256 9.3% 108 723 118 827 116 423 -2.0% 

Świnoujście 183 488 194 340 200 847 3.3% 273 148 297 101 311 859 4.7% 

Suma 297 228 315 035 342 102 8.6% 407 258 439 271 448 044 2.0% 

 

2.5. Pasażerowie linii promowych 

W roku 2012 ruch pasażerski w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki wzrósł o 2,9%  

w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2011. Łącznie porty obsłużyły 1 113,7 tys. pasaże-

rów. Największy ruch w tej kategorii od lat notuje port w Świnoujściu. Po spadku liczby obsłużo-

nych pasażerów w Świnoujściu w 2011 roku,  w roku 2012 zanotowano niewielki wzrost w tym 

segmencie rynku do poziomu 502,4 tys. pasażerów.  Wzrost na poziomie 8% odnotowała Gdynia, 

gdzie obsłużono 469,5 tys. pasażerów. Negatywna zmiana miała miejsce w przypadku Gdańska, 

tam ruch pasażerski zmniejszył się o 4,1% do poziomu 141,8 tys. obsłużonych osób.  

Tabela 6. Promowy ruch pasażerski w polskich portach morskich w latach 2007-2012 (tys. 

osób) 

Porty 2010 2011 2012 2012/2011 

Gdańsk 156.0 147.9 141.8 -4.1% 

Gdynia 376.8 434.9 469.5 8.0% 

Świnoujście 523.2 499.9 502.4 0.5% 

SUMA 1 056.0 1 082.7 1 113.7 2.9% 

 

2.6. Obsługa statków wycieczkowych 

Drugą częścią rynku pasażerskiego jest obsługa w portach statków wycieczkowych. W 2012 roku w 

portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki obsłużono prawie 127 tys. turystów, czyli o  

37,1% więcej niż w roku poprzednim. Ruch turystyczny wzrósł w każdym z portów, a największy 

wzrost zanotował czołowy polski port turystyczny – Gdynia. W 2012 roku wycieczkowce zawijały 

do Gdyni 69 razy, a łączna liczba  turystów podróżujących cruise’ami odwiedzających Gdynię wy-

niosła 108 628 osób (+38,5%). Do Gdańska natomiast wycieczkowce wpłynęły 29 razy, a liczba 

odwiedzających wyniosła 8 264 osoby (+21.8%). Wzrost ruchu turystycznego odnotowały także 

porty w Szczecinie i Świnoujściu.  W roku 2012 obsłużono tam 10 076 turystów, co było wynikiem 

o 36,4% większym niż w roku 2011. W przypadku Szczecina i Świnoujścia mamy do czynienie 

zarówno z obsługą wycieczkowców pełnomorskich jak i rzecznych. W pierwszym przypadku w 
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2012 roku obsłużono 6 jednostek (o 3 więcej niż w roku poprzednim), natomiast w drugim  80 

jednostek (o 16 mniej niż rok wcześniej). 

Tabela 7.  Ruch wycieczkowy w polskich portach w latach 2011-2012 

 Turyści (osoby) Liczba zawinięć 

 2010 2011 2012 2012/2011 2010 2011 2012 2012/2011 

Gdańsk 8 378 6 787 8 264 21.8% 26 21 29 +8 

Gdynia 125 005 78 418 108 628 38.5% 85 56 69 +13 

Szczecin-Świnoujście1 13 000 7 388 10 076 36.4% 114 99 86 -13 

SUMA 146 383 92 593 126 968 37.1% 225 176 184 +8 

 

3.  PRZEŁADUNKI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2013 ROKU I PERSPEKTYWY NA 

CAŁY 2013 ROK 

Pierwsza połowa 2013 była dość dobrym okresem dla  głównych portów polskich, jeśli chodzi o 

wielkość przeładunków. We wszystkich portach nastąpił wzrost obrotów w porównaniu z analo-

gicznym okresem  roku 2012. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście przeładowały łącznie 32 853 

tys. ton, co było wynikiem o 16,7% lepszym niż w roku ubiegłym.  Największy wzrost zanotował 

Gdańsk (+33,5%), natomiast najmniejszy Szczecin-Świnoujście (+2,4%). Obroty w Gdyni wzrosły 

natomiast o 12,6%. 

Tabela 8. Przeładunki w pierwszym półroczu 2013 roku w portach w Gdańsku, Gdyni i 

Szczecinie-Świnoujściu (tys. ton) 

 Gdańsk Szczecin-Świnoujście Gdynia Razem 

 tys. ton Zmiana 
2013/2012 

I połowa 
roku 

tys. ton Zmiana 
2013/2012 

I połowa 
roku 

tys. ton Zmiana 
2013/2012 

I połowa 
roku 

tys. ton Zmiana 
2013/2012 

I połowa 
roku 

paliwa płynne 4389 45.9% 839 18.3% 26 -60.3% 5255 38.9% 

węgiel 2677 319.2% 2003 8.4% 1374 47.1% 6053 77.0% 

ruda 0 - 1039 237.1% 0 - 1039 237.1% 

zboże 539 31.4% 587 39.7% 774 24.9% 1899 31.1% 

inne masowe 1075 -52.3% 1376 -38.6% 780 -12.9% 3231 -40.1% 

drobnica 5310 27.4% 4664 -1.5% 5338 9.6% 15313 11.3% 

drewno 0 - 10 -20.0% 52 79.6% 62 48.7% 

Razem 13990 33.5% 10518 2.4% 8344 12.6% 32853 16.7% 

                                                           

1 Wycieczkowe przewozy morskie i wodne śródlądowe. 
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Przeładunki drobnicy, która jest największą grupą ładunkową obsługiwaną w portach polskich, 

wzrosły o 11,3% i osiągnęły poziom 15 313 tys. ton. Największe tempo wzrostu obrotów tego ro-

dzaju ładunków zanotował Gdańsk (27,4%), głównie za sprawą znacznego wzrostu przeładunków 

kontenerów.  

Drugim ładunkiem pod względem wielkości przeładunków w pierwszym półroczu 2013 był węgiel. 

Porty obsłużyły 6 053 tys. ton węgla, co było wynikiem aż o 77% lepszym niż w analogicznym 

okresie roku ubiegłego. Co ważne, każdy port zanotował większe obroty tego ładunku. Najbardziej 

spektakularnie wzrósł przeładunek w porcie Gdańsk, tam obsłużono ponad 4 razy więcej węgla niż 

w pierwszym półroczu 2012 roku. 47% wzrost zanotowała Gdynia, natomiast najmniej węgla przy-

było w Szczecinie i Świnoujściu (8,4%).  

Na trzecim miejscu uplasowały się paliwa płynne, których przeładowano 5 255 mln ton, czyli o 

38,9% więcej niż w pierwszej połowie 2012 roku. Ten wynik osiągnięty był głównie dzięki obrotowi 

w Gdańsku, który wzrósł o 45,9%. Wciąż maleją za to przeładunki w Gdyni, gdzie przeładowano o 

60% mniej paliw niż w roku ubiegłym.  

Kolejne miejsce pod względem wielkości przeładunków zajęła grupa inne masowe. W tym przy-

padku mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem obrotów, który zanotował każdy z portów. 

Najwięcej ładunków ubyło w Gdańsku, a najmniej w Gdyni. Generalnie zaś całkowity obrót w 

okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniósł 3 231 tys. ton (-40,1%). 

We wszystkich portach zwiększyły się za to przeładunki zbóż i pasz. Łącznie porty obsłużyły 1 899 

tys. ton tego typy ładunków, co było wielkością o 31,1% większą niż w roku 2012. 

Warto też wspomnieć o przeładunku rudy, która głównie obsługiwana jest w Szczecinie-

Świnoujściu. Tam w pierwszym półroczu obsłużono ponad 3 razy więcej tego ładunku niż w okre-

sie styczeń-czerwiec  2012 roku. Tym samym przeładunki osiągnęły  ponad 1 mln ton.  

Jeśli chodzi o przeładunki kontenerów, w pierwszym półroczu porty obsłużyły 951,4 tys. TEU, co 

było wynikiem o 24% większym niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Największy wzrost za-

notował Gdańsk (+41,3%), wynik Gdyni był jedynie o 4,1% większy niż rok wcześniej, natomiast w 

Szczecinie przeładunki wzrosły o 6%.  

Dobre wyniki portów w pierwszym półroczu roku 2013 pozwalają na optymistyczne prognozy 

dotyczące całego 2013 roku. W przypadku węgla od początku roku do końca czerwca przeładowa-

no już 73% masy, która została obsłużona w całym 2012 roku. Z dużym prawdopodobieństwem 

wynik za cały rok 2013 będzie lepszy niż w roku ubiegłym. Sprzyjać temu będzie otwarcie nowego 

terminala do przeładunku węgla w imporcie w porcie gdańskim, które planowane jest na sierpień 

br. 

W przypadku paliw płynnych, obecnie jedynym portem, który traci jest port Gdynia, jednak z 

uwagi na i tak nie duży wolumen, nie ma to dużego znaczenia dla ogólnych przeładunków w tej 

kategorii. Wyniki pozostałych portów pozwalają na przypuszczenia, że w roku 2013 przeładunki tej 

grupy ładunkowej wzrosną.  Czynnikiem, który budził obawy była utrata  tranzytu rosyjskiej ropy 

przez port w Gdańsku. Jednakże port ten radzi sobie, zastępując tranzyt importem surowca na 

potrzeby polskich i niemieckich rafinerii.  

Warto także zwrócić uwagę na przeładunek rudy. W tej kategorii już w pierwszym półroczu wiel-

kość przeładunków przekroczyła obrót osiągnięty w całym 2012 roku. Obecnie głównym portem 

rudowym Polski jest Szczecin-Świnoujście. Jednak w przyszłości możliwe, że w obsłudze tego ła-

dunku zacznie się liczyć port Gdańsk, gdzie dobiega końca budowa nowego terminalu do obsługi 

ładunków masowych. 
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Z pewnością w 2013 roku trend wzrostowy utrzyma się w przypadku kontenerów, można też przy-

puszczać, że znów będzie to dość wysokie, oscylujące wokół 20% tempo. Największe tempo w tej 

kategorii, za sprawą DCT, najprawdopodobniej utrzyma port w Gdańsku. Niższych wzrostów 

można się spodziewać w przypadku terminali gdyńskich (na poziomie kilku procent). Po spadkach 

w 2012 roku, przewiduje się, że kilkuprocentowy wzrost zanotuje także Szczecin-Świnoujście. War-

to tutaj zaznaczyć, że w kwietniu 2013 roku po kilkuletniej przerwie wznowiono przeładunki kon-

tenerów w Porcie Handlowym Świnoujście. Powstający tam terminal ma ruszyć pod koniec roku.  

4.  INWESTYCJE I PLANY ROZWOJOWE PORTÓW 

Port w Gdańsku 

W przypadku portu w Gdańsku największe działania inwestycyjne mają miejsce w porcie ze-

wnętrznym. W roku 2012 rozpoczęto działania zmierzające do powstania nowego terminalu naf-

towego. W listopadzie 2012 roku PERN „Przyjaźń” S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

podpisały w Gdańsku umowę przedwstępną dotyczącą dzierżawy gruntu, na którym zostanie wy-

budowany Terminal Naftowy, którą sfinalizowano w kwietniu 2013 roku. Na terenie dzierżawio-

nym pod budowę terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne i 

chemikaliów o pojemności około 700 tys. m3 , z czego 400 tys. dla ropy naftowej, a 300 tys. dla 

pozostałych produktów. Projekt, będzie przebiegał  dwuetapowo: w pierwszym zostanie zrealizo-

wana część dedykowana ropie naftowej, w drugim – część paliwowa i chemiczna. Wiosną 2013 

roku jako generalnego wykonawcę inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I wybrano  kon-

sorcjum, którego liderem jest IDS-Bud S.A. I etap ma być zrealizowany za 415 mln zł i oddana do 

użytku pod koniec 2015 roku.  Koszt całej inwestycji może osiągnąć około 800 mln zł.  

Z powyższym przedsięwzięciem związane są inwestycje w Naftoporcie. W roku 2012 kontynuowa-

no prace nad budową nowego stanowiska przeładunkowego "T-1"zlokalizowanego po drugiej stro-

nie stanowiska T. Ma być ono gotowe do roku 2014. Naftoport myśli także o kolejnym stanowisku 

"T-2".  

W marcu 2012 rozpoczęła się budowa Terminalu Towarów Masowych Sypkich w Porcie Północ-

nym. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez spółki Port Północny i Rudoport, których prze-

ważającym udziałowcem jest belgijski operator Sea-Invest. Istotą projektu jest budowa ciągu prze-

ładunkowego węgla w imporcie, jako uzupełnienia istniejącego ciągu przeładunkowego w ekspor-

cie. Terminal powstaje w oparciu o pobliski teren i pirs przeładunkowy (tzw. Pirs Rudowy). Obiekt 

ma zostać oddany do eksploatacji w sierpniu 2013 roku. Dzięki inwestycji baza powiększy roczną 

zdolność przeładunkową o około 6 mln ton. 

W 2012 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. uzyskał zgodę Ministra Skarbu Państwa na 

oddanie w dzierżawę na okres 30 lat Spółce DCT GDAŃSK S.A. nieruchomości gruntowej o po-

wierzchni 270 000 m2 pod rozbudowę terminalu kontenerowego. Ukończenie inwestycji wartej 

ponad 250 mln EUR planuje się na 2016 rok. W wyniku inwestycji terminal w Gdańsku będzie 

zdolny obsłużyć największe kontenerowce na świecie (18 tys. TEU), a roczna zdolność przeładun-

kowa terminalu wzrośnie do 4 mln TEU. 

Działania rozwojowe mają miejsce również w porcie wewnętrznym. W roku 2012 z inicjatywy firm 

Malteurop Polska (producent słodu browarnianego i przeładowca produktów pochodzenia zbożo-

wego) i Copenhagen Merchants miała miejsce budowa Gdańskiego Terminalu Masowego na Na-

brzeżu Bytomskim. W styczniu 2013 roku zawinął do niego pierwszy statek.  Z kolei w grudniu 
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2013 roku gotowa będzie Chłodnia Składowa Ryb w Wolnym Obszarze Celnym realizowana przez 

Północnoatlantycką Organizację Producentów.  

Ponadto w gdańskim porcie rozwija się także sfera powierzchni magazynowych. We wrześniu 2012 

roku firma Goodman rozpoczęła budowę pierwszego magazynu Pomorskiego Centrum Logistycz-

nego. Obiekt o powierzchni 14 000 m2 został oddany do użytku pod koniec pierwszego kwartału 

2013 roku, pierwszymi najemcami są operatorzy logistyczni Kuehne+Nagel oraz Terramar.  

Pierszwa połowa roku 2013 to także czas rozsztrzygnięć przetargów. W maju 2013 roku Zarząd 

Morskiego Portu Gdańsk SA rozstrzygnął przetarg na dzierżawę terenu wzdłuż Nabrzeża 

Wiślanego. Przetarg wygrała Spółka "Noba Poland Real Estate", której właścicielem jest 

holenderska "NOBA" BV, zajmująca się  produkcją, przetwórstwem, składowaniem oraz 

dystrybucją olejów roślinnych, kwasów tłuszczowych, lecytyn i innych produktów powstałych 

podczas rafinacji olejów spożywczych. Także w maju 2013 roku gdański port wybrał ofertę OT 

Logistics na budowę terminalu masowego między terminalem kontenerowym DCT a Terminalem 

Suchych Ładunków Masowych Portu Północnego. Terminal ma specjalizować się w przeładunku 

zboża, śruty, pasz i biomasy. 

Port w Gdyni 

W roku 2012 dwa gdyńskie terminale kontenerowe podpisały umowy z Centrum Unijnych Projek-

tów Transportowych o dofinansowanie dla realizowanych projektów inwestycyjnych. W ramach 

programu inwestycyjnego do 2015 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy zainwestuje w sprzęt, 

infrastrukturę i systemy informatyczne. Zakupione zostaną m.in. nowe suwnice nabrzeżowe, pla-

cowe i kolejowe. Zmodernizowane zostaną place i drogi na terenie terminalu, pojawi się również 

więcej stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Utworzony zostanie także system pozycjonowania 

kontenerów DGPS oraz automatyzacji bram. Projekt GCT dotyczył natomiast zakupu nowego 

sprzętu przeładunkowego oraz budowy placów składowych, manipulacyjnych i parkingów. 

Ponadto w roku 2012 trwało projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń w związku z 

przebudową Nabrzeża Szwedzkiego, a także uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych i 

uzgodnień dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Nabrzeża Bułgarskiego. 

Wykonano również projekty koncepcyjne oraz część projektów budowlanych dotyczących I Etapu 

przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego. W roku 2012 trwała także realizacja I i II fazy inwestycji 

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym. W 

roku 2013 ma się natomiast rozpocząć realizacja prac budowlanych III fazy projektu. 

W 2012 rozpoczał się proces prywatycacji BTDG – Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego 

Gdynia Sp. z o.o. Do 16 lipca 2013 roku, wpłynęły dwie oferty wiążące na nabycie 100% udziałów 

BTDG. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wyłączności na przeprowadzenie due diligence BTDG w 

pełnym zakresie udzielił spółce OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie. 

Z kolei w lutym 2013 roku  została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdy-

nia S.A. a Przembud Gdańsk S.A. na budowę kolejnego etapu Centrum Logistycznego w postaci 

magazynu wysokiego składowania w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch terminali kontenerowych: 

BCT oraz GCT. Ponadto w 2013 roku ma rozpocząć się  budowa magazynu składowania śruty i 

zbóż. Magazyn ma zostać wydzierżawiony  Morskiemu Terminalowi Masowemu Gdynia Sp. z o.o.  

Ponadto w lipcu 2013 ZMPG S.A. ogłosił przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego, budow-

lanego i wykonawczego budowy terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim. 
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Porty Szczecin-Świnoujście 

W roku 2012 postępowała budowa terminalu LNG w porcie w Świnoujściu. Ocenia się, że w poło-

wie 2013 budowa była już gotowa niemal w 60%.  

Na początku roku 2012 swoją działalność rozpoczął nowy terminal zbożowy firmy Bunge. Termi-

nal zbożowy w porcie w Świnoujściu został wybudowany dla amerykańskiej firmy Bunge. Roczną 

zdolność przeładunkową określa się na około 700 tys. ton.  

W kwietniu 2012 roku na nabrzeżu Fińskim na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie ofi-

cjalnie otwarto nowy Terminal Kontenerowy, którego operatorem jest spółka DB Port Szczecin. 

Roczna zdolność przeładunkowa bazy szacowana jest na 120 tys. TEU.  

W maju 2012 roku w szczecińskim porcie otwarto również nowy terminal kwasu siarkowego. 

Terminal zlokalizowany jest na Półwyspie Katowickim, w rejonie obsługi ładunków masowych. 

Spółka KGHM „Metraco” S.A wybudowała tam 3 zbiorniki o łącznej pojemności 33 tys. ton, połą-

czone rurociągami z nabrzeżem oraz nalewaki umożliwiające załadunek kwasu na statki. Kwas do 

portu dowożony będzie z hut w Legnicy i Głogowie i następnie eksportowany drogą morską, m. in. 

do obu Ameryk.  

Z kolei w  listopadzie 2012 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał 

umowę z konsorcjum firm:  Budimex S.A. (lider) oraz Ferrovial Agroman S.A. (partner) na: Roz-

budowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska 

promowego nr 1. Nowe nabrzeże umożliwi obsługiwanie promów o długości do 220 m.  

 

••• 
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