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1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku     
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 Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej 

niż rok wcześniej. Najwięcej powstało kontenerowców – wyprodukowano trzy 

takie jednostki – wynika z raportu GUS.  

 

 W polskich portach morskich przeładowano w sumie 72,9 mln ton towarów 

(wzrost o 4,9 proc. r/r). Krajowy obrót morski (pomiędzy polskimi portami) wyniósł 

2,1 mln ton (więcej  o 99,1 proc. r/r), a międzynarodowy (między polskimi, a 

zagranicznymi portami) – 70,8 mln ton (wzrost o 3,4 proc. r/r). 

 

 Port gdański charakteryzował się największym obrotem ładunkowym. 

Przeładowano tam 43,4 proc. wszystkich towarów w 2016 roku. 

 

 W międzynarodowym morskim transporcie polscy przewoźnicy przewieźli 

łącznie 625,4 tys. pasażerów (wzrost o 5,5 proc. r/r). Dodatkowo  promami 

zostało przetransportowanych 259,5 tys. ciężarówek przewożących różne 

ładunki (wzrost o 11,3 proc. więcej r/r). 
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1.2. Struktura floty transportowej w Polsce w 2016 roku 
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 W morskiej flocie transportowej pływało 96 statków w 2016 roku (o 6 mniej r/r),  

a ich średni wiek wyniósł 17,3 lat.  

 Natomiast morska przybrzeżna flota transportowa składała się z 39 statków  

(o 15 więcej r/r), a jej  średni wiek liczył 41,8 lat.  

 W całej flocie transportowej zatrudnionych było 2000 osób, z czego 1834  

w morskiej, a 166 w morskiej przybrzeżnej. Stan załóg w obu flotach zmniejszył się  

o 2,1 proc. r/r. 



 

  

 

 

 

1.3. Produkcja i zamówienia polskich stoczni 
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 W polskich stoczniach wyprodukowano łącznie 10 jednostek pływających w 2016 

roku, czyli 2,5 razy więcej w porównaniu z rokiem wcześniejszym.  

 W sumie zamówiono w krajowych stoczniach 13 statków, czyli o 3 więcej niż 

całkowita produkcja w 2016. Najwięcej zamówiono promów – 6 jednostek (46,2 proc. 

wszystkich zamówień). 

 Dodatkowo stocznie wyremontowały 557 statków (o 8,7 proc. mniej niż w roku 

poprzednim). 
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1.4. Świnoujście najbardziej międzynarodowym polskim portem  
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 Najwięcej statków transportowych pływających pod zagraniczną banderą wpłynęło 

do portu w Świnoujściu (4860 jednostek).  

 Do portu w Gdańsku zawinęło najwięcej statków floty Antigua i Barbuda (289). Port  

w Gdyni najczęściej odwiedzały jednostki szwedzkiej bandery (372), port  

w Szczecinie – holenderskiej (517). Do portu w Świnoujściu najwięcej przypłynęło 

statków floty Bahamów (1934), a do portu w Policach pływających pod rosyjską 

banderą (68). 
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1.5. Polska flota morska według typu statków 
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 W morskiej flocie transportowej w 2016 roku najwięcej pływało statków do przewozu 

ładunków stałych – ok. 75. Stanowiły one 78 proc. całej morskiej floty transportowej  

w 2016 roku. Wśród nich zdecydowanie przeważały masowce (powyżej  

50 jednostek). 

 Statków przewożących pozostałe rodzaje ładunków było zdecydowanie mniej  

(ok. 21). W tej grupie najwięcej było promów towarowo-pasażerskich. 

 Najmniej pływało barek morskich – 2 jednostki, stanowiące niespełna 2 proc. 

wszystkich statków całej polskiej floty morskiej.  
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 Jednostki toczne (przewożone na nadwoziu kołowym np. ciężarówki i wagony  

z ładunkiem lub bez) były najczęściej transportowaną grupą ładunków – 67,6 proc.  

 Łącznie przewieziono ok. 7,3 mln ton ładunków (o 4,1 proc. więcej r/r). Wykonano 

przy tym pracę przewozową na poziomie 8,2 mld tonokilometrów (o 35,3 proc. mniej 

r/r).  

 Między polskimi a zagranicznymi portami zostało przetransportowanych w sumie 

około 6,3 mln ton ładunków (wzrost o 8,3 proc. r/r), z czego 50,2 proc. stanowiły ładunki 

wywiezione z polskich portów, a 49,8 proc. przywiezione do rodzimych portów.  

 

 

  

 

 

 

1.6. Wzrosła ilość przewożonych ładunków drogą morską  
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1.7. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

8 

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

kontakt@keralla.pl 

Źródło: GUS „Gospodarka morska w Polsce w 2016 r.” 


