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Wyraz „port” pochodzi od �ac. porta – wrota, brama. 
Poj�cie to jest zwi�zane z rozwojem �eglugi. Od kiedy 
pierwsi ludzie wyp�yn�li na morze, szukali bezpiecznych 
przystani dla swoich statków. Dawniej, gdy p�ywano tyl-
ko wzd�u� brzegu morskiego, w zasi�gu jego widocz-
no�ci, niewielkich rozmiarów statki wyci�gano podczas 
postoju bezpo�rednio na brzeg. Wówczas port kojarzy� 
si� niemal wy��cznie z bezpieczn� przystani�, gdzie sta-
tek móg� znale�� schronienie podczas z�ej pogody. Por-
tem by�o wtedy najcz��ciej uj�cie rzeki lub naturalna 
zatoka os�aniaj�ca przed wp�ywem sztormu. Z czasem 
wraz z rozwojem wymiany handlowej statki musia�y od-
wiedza� wybrze�a niemaj�ce naturalnych schronisk, dla-
tego w takich miejscach inicjowano prace maj�ce na celu 
stworzenie niczym niezagro�onych  kotwicowisk i przy-
stani dla odwiedzaj�cych jednostek handlowych. Budo-
wa sztucznych portów by�a znana na obszarze Morza 
	ródziemnego ju� ok. 3000 lat temu. W dzisiejszych cza-
sach obiekt taki powinien posiada� budowle i urz�dzenia 
hydrotechniczne, zapewniaj�ce statkom bezpieczne za-
kotwiczenie na redzie, postój, za�adunek i wy�adunek to-
warów oraz ich transport do portu i z portu. Port, zgodnie 
z de
 nicj� przyj�t� przez Uni� Europejsk�, oznacza miej-
sce wyposa�one w infrastruktur� umo�liwiaj�c� statkom 
handlowym cumowanie, za�adunek lub roz�adunek, a pa-
sa�erom wej�cie na pok�ad lub zej�cie z pok�adu statku1.

Porty rozwija�y si� wraz z post�pem technicznym 
oraz wzrostem masy �adunkowej przewo�onej statka-
mi. W �redniowiecznej Europie najpierw powstawa�y 
osady przybrze�ne nad rzekami uchodz�cymi do morza. 
Z czasem przystanie przekszta�ci�y si� w porty, a osady 
w miasta. W okresie rozkwitu miast w�oskich i pó�niej 
hanzeatyckich g�ównym czynnikiem rozwoju portu by�o 
miasto, pe�ni�ce przede wszystkim funkcj� handlow�. 
W owym czasie, ze wzgl�du na ochron� towarów i stat-
ków na wypadek kon� iktów zbrojnych, porty znajdowa-
�y si� wewn�trz miast. Od czasów rewolucji technicznej 
w drugiej po�owie XIX wieku porty przesz�y proces usa-
modzielniania si� i przesta�y by� jednym z fragmentów 
miasta portowego. Wprowadzenie nap�du mechaniczne-

1 Dyrektywa Rady 95/64/EC z dnia 8 grudnia 1995 roku.

go, a dzi�ki temu zwi�kszenie tona�u statków przewo-
��cych towary spowodowa�o, �e porty przeniesiono na 
obrze�a miast. Wp�yn��o to na zmian� znaczenia portów 
– stawa�y si� samodzielnymi organizmami, w otoczeniu 
których powstawa�y zak�ady przemys�owe, wykorzystu-
j�ce ich znaczenie transportowe.

Porty rozwijaj� si� i upadaj�, a zachodz�ce zmiany s� 
zazwyczaj powolne i dostrzegalne dopiero w d�u�szej per-
spektywie. Wyj�tek stanowi� sytuacje, w których z prze-
s�ankami ekonomicznymi konkuruje polityka. W zwi�zku 
z ograniczeniami narzucanymi Polsce w okresie mi�dzy-
wojennym przez Wolne Miasto Gda�sk charakter poli-
tyczny mia�a decyzja dotycz�ca budowy portu w Gdyni. 
W bardzo krótkim czasie powsta� wówczas du�y i no-
woczesny port. Ze wzgl�dów zarówno politycznych, jak 
i gospodarczych dosz�o do upadku portu w Elbl�gu, który 
przez wieki stanowi� konkurencj� dla Gda�ska w trans-
porcie towarów. Niestety, brak mo�liwo�ci przyjmowania 
przez Elbl�g coraz wi�kszych jednostek morskich, odci�-
cie po II wojnie �wiatowej wyj�cia na Morze Ba�tyckie 
(granica z Federacj� Rosyjsk� na Zalewie Wi�lanym) 
spowodowa�y, �e port traci� znaczenie, chocia� od po-
cz�tku lat 90. XX wieku podj�to dzia�ania maj�ce na celu 
przywrócenie mu odpowiedniej rangi portu morskiego.

Ze wzgl�du na rodzaj lokalizacji porty dziel� si� na: 
 – naturalne, le��ce w korytach rzek, przy ich uj�ciu do 

morza (np. Gda�sk);
 – sztuczne, zbudowane przy wybrze�u morskim (np. 

W�adys�awowo) lub powsta�e w wyniku dr��enia ba-
senów i kana�ów portowych w l�dzie (np. Jastarnia). 
Ze wzgl�du na przeznaczenie i przystosowanie do 

prze�adunków wyró�nia si� porty: 
 – uniwersalne, obs�uguj�ce ca�� gam� �adunków;
 – specjalne, zajmuj�ce si� jednym specy
 cznym rodza-

jem �adunku lub typem dzia�alno�ci. 
Na polskim wybrze�u ze wzgl�du na po�o�enie geo-

gra
 czne wyró�niamy2:
 – porty Zalewu Wi�lanego: K�ty Rybackie, Krynica 

Morska, Nowa Pas��ka, Frombork, Tolkmicko, Elbl�g;

2 Locja Ba�tyku nr 502, Biuro Hydrogra
 czne Marynarki Wojennej, 2009. 
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 – porty Zatoki Gda�skiej i Zatoki Puckiej: Gda�sk, 
Gdynia, Puck, Jastarnia, Hel, W�adys�awowo;

 – porty otwartego morza: eba, Rowy, Ustka, Dar�owo, 
Ko�obrzeg, Mrze�yno;

 – porty Zatoki Pomorskiej: Dziwnów, 	winouj�cie, 
	wionuj�cie-Karsibór, 	winouj�cie-Przytór;

 – porty Zalewu Szczeci�skiego: Nowe Warpno, Trze-
bie�, Stepnica, Wolin, Lubin, Wapnica, Sieros�aw, 
Kamie� Pomorski, Police, Szczecin.
W Polsce status portu morskiego jest uregulowany 

prawnie. Porty morskie ustanawia minister w�a�ciwy 
do spraw gospodarki morskiej, wydaj�c rozporz�dzenia 
okre�laj�ce ich granice. Za nadzór nad portem odpowie-
dzialny jest w�a�ciwy mu dyrektor urz�du morskiego, 
który wype�nia swoje obowi�zki dzi�ki pomocy kapi-
tanatów i bosmanatów portów. Urz�dy morskie w Gdy-
ni, S�upsku i Szczecinie odpowiadaj� m.in. za budow� 
i utrzymanie obiektów infrastruktury portowej. Akweny 
portowe i infrastruktura umo�liwiaj�ca dost�p do por-
tów stanowi w�asno�� Skarbu Pa�stwa i jest wy��czona 
z obrotu. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach 
i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 33, poz. 179) okre�la zasady tworzenia podmiotów 
zarz�dzaj�cych portami i przystaniami morskimi, ich or-
ganizacj� i funkcjonowanie. 

Wyznaczanie granic portów i przystani morskich okre-
�laj� przepisy zawarte w Ustawie z dnia 21 marca 1991 
roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1502). Zgodnie z regulacj� zawart� w usta-
wie minister w�a�ciwy do spraw gospodarki morskiej 
okre�la w drodze rozporz�dzenia granice portów mor-
skich od strony morza i ich red, z wy��czeniem portów 

wojennych (stanowi�cych odmienny rodzaj portów). 
Okre�lenie granic portów morskich od strony l�du za-
wiera informacj� o granicznych punktach geodezyjnych 
lub uwzgl�dnia wspó�rz�dne geogra
 czne. Ka�da zmia-
na granicy portu jest uzgadniania z w�a�ciw� rad� gminy. 
Ponadto do projektu aktu normatywnego wnioskuj�cy 
do��cza uzasadnienie przedstawiaj�ce istniej�cy stan rze-
czy oraz wyja�nienie potrzeby i celu wydania aktu. Port 
morski mo�e posiada� tak�e swój podmiot zarz�dzaj�cy, 
który prowadzi budow�, rozbudow�, utrzymuje i moder-
nizuje infrastruktur� portow� oraz odpowiada za rozwój 
portu. W przypadku niepowo�ania podmiotu zarz�dzaj�-
cego jego zadania i uprawnienia przejmuje dyrektor w�a-
�ciwego urz�du morskiego oraz gmina.

Je�eli nieruchomo�ci gruntowe, na których jest po�o�o-
ny port, stanowi� mienie komunalne, to o formie prawno-
-organizacyjnej portów niemaj�cych podstawowego zna-
czenia dla gospodarki narodowej decyduje gmina.

Wyró�nia si� cztery porty morskie o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej: Gda�sk, Gdynia, 
	winouj�cie i Szczecin. Podmiotami zarz�dzaj�cymi 
tymi portami s� trzy  spó�ki akcyjne: Zarz�d Morskiego 
Portu Gda�sk, Zarz�d Morskiego Portu Gdynia i Zarz�d 
Morskich Portów Szczecin i 	winouj�cie.

Aktualnie w Polsce istniej� 32 obiekty maj�ce status 
portu morskiego3.

W zestawieniu tym nie uwzgl�dniono przystani rybac-
kich i �eglarskich niemaj�cych prawnego statusu portu. 

Ksi��ka ta ma charakter pogl�dowy i nie jest publika-
cj� nautyczn�. Wszystkim osobom uprawiaj�cym �eglu-
g� polecamy publikacje specjalistyczne wydawane przez 
wydawnictwa hydrogra
 czne.

3 Wed�ug zestawienia z Ministerstwa Infrastruktury, pismo GT-1tw-020-02/10. 
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I. Porty Zalewu Wi�lanego

Podzielenie po II wojnie �wiatowej Zalewu na cz��� 
polsk� i rosyjsk� przyczyni�o si� do ca�kowitego upadku 
znaczenia gospodarczego jego portów. Zamkni�cie wyj-
�cia przez Cie�nin� Pi�awsk� na morze, zanik �eglugi ka-
bota�owej (prowadzonej pomi�dzy portami tego samego 
pa�stwa) mi�dzy Gda�skiem a Królewcem i �ródl�dowej 
mi�dzy Warmi� a Mazurami doprowadzi�y do sytuacji, 
�e Zalew Wi�lany przesta� by� u�ytkowan� gospodarczo 
drog� wodn�. Spadek inwestycji spowodowa� obni�enie 
rangi dróg wodnych i portów w tym obszarze.

Zakres funkcji pe�nionych obecnie przez Zalew 
ogranicza si� do sezonowej �eglugi pasa�erskiej, zani-
kaj�cego z roku na rok rybo�ówstwa �odziowego oraz �e-
glarstwa jachtowego i lodowego. 

Porty Zalewu Wi�lanego: Elbl�g, K�ty Rybackie, 
Krynica Morska, Nowa Pas��ka, Frombork, Tolkmicko. 

Zalew Wi�lany to akwen morskich wód wewn�trz-
nych. Ma kszta�t wyd�u�ony w kierunku NW – SE (pó�-
nocny zachód – po�udniowy wschód). Ca�kowita jego 
d�ugo�� wynosi 50 mil morskich (Mm), a szeroko�� do-
chodzi do 6 Mm. Od po�udnia ograniczony jest Wysoczy-
zn� Elbl�sk�, od pó�nocy Mierzej� Wi�lan�, a od zachodu 
polderami �u�aw Wi�lanych. Od wschodu graniczy z Fe-
deracj� Rosyjsk�. 

Cz��� polska o powierzchni 328 km² nosi nazw� Za-
lew Wi�lany, cz��� rosyjska Kaliningradzkij Zaliw. Wy-
miary cz��ci polskiej: d�ugo�� 19,5 Mm, szeroko�� od 
3,7 do 4,8 Mm. 

Zalew oddziela od morza Mierzeja Wi�lana o d�ugo-
�ci 50 km (cz��� polska 31,5 km). Z Ba�tykiem ��czy 
si� tylko w jednym miejscu – Cie�nin� Pi�awsk�, zwan� 
Rynn� Ba�tyjsk�, po�o�on� ko�o Ba�tijska w Obwodzie 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

Zatoka Gda�ska

Gda�sk

Górki
Zachodnie

�wibno Sztutowo

K�ty
Rybackie

Krynica
Morska

Piaski

Elbl�g

Suchacz

Kadyny
Tolkmicko

Frombork

Nowa
Pas��ka

Zale
w Wi�la

ny

I. Porty Zalewu
    Wi lanego

Zalew Wi lany to akwen morskich wód wewn trznych. 
Ma kszta t wyd u ony w kierunku NW – SE (pó nocny
zachód – po udniowy wschód). Ca kowita jego d ugo
wynosi 50 mil morskich (Mm), a szeroko  dochodzi 
do 6 Mm. Od po udnia ograniczony jest Wysoczyzn
Elbl sk , od pó nocy Mierzej  Wi lan , a od zachodu
polderami u aw Wi lanych. Od wschodu graniczy
z Federacj  Rosyjsk .
Cz  polska o powierzchni 328 km2 nosi nazw  Zalew 
Wi lany, cz  rosyjska Kaliningradzkij Zaliw. Wymiary
cz ci polskiej: d ugo  19,5 Mm, szeroko  od 3,7 do 
4,8 Mm. 
Zalew oddziela od morza Mierzeja Wi lana o d ugo ci 
50 km (cz  polska 31,5 km). Z Ba tykiem czy si
tylko w jednym miejscu – Cie nin  Pi awsk , zwan
Rynn  Ba tyjsk , po o on  ko o Ba tijska w Obwodzie 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Podzielenie po II wojnie wiatowej Zalewu na cz
polsk  i rosyjsk  przyczyni o si  do ca kowitego upadku 
znaczenia gospodarczego jego portów. Zamkni cie
wyj cia przez Cie nin  Pi awsk  na morze, zanik
eglugi kabota owej (prowadzonej pomi dzy portami 

tego samego pa stwa) mi dzy Gda skiem a Królewcem
i ródl dowej mi dzy Warmi  a Mazurami doprowadzi y 
do sytuacji, e Zalew Wi lany przesta  by  u ytkowan
gospodarczo drog  wodn . Spadek inwestycji 
spowodowa  obni enie rangi dróg wodnych i portów 
w tym obszarze.
Zakres funkcji pe nionych obecnie przez Zalew ogranicza
si  do sezonowej eglugi pasa erskiej, zanikaj cego
z roku na rok rybo ówstwa odziowego oraz eglarstwa
jachtowego i lodowego. 
Porty Zalewu Wi lanego: Elbl g, K ty Rybackie, Krynica 
Morska, Nowa Pas ka, Frombork, Tolkmicko.
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Po�o�enie geogra� czne
� 54°10,5’N  � 019°23,5’E

Kapitanat Portu w Elbl�gu 
ul. Browarna 82
82-300 Elbl�g 
tel. (55) 236 16 21
fax (55) 234 50 05
e-mail: kpelblag@umgdy.gov.pl
Kana�y VHF: 16, 71 roboczy

Portu w uzasadnionych przypadkach mo�e zezwoli� na 
wej�cie do portu wi�kszym jednostkom, ale jest to uza-
le�nione od sytuacji hydrometeorologicznej. 

Nazwa nabrze�a D�ugo�� 
nabrze�a (m)

G��boko�� 
przy 

nabrze�u (m)
Elektrowni 250 2,5
Rolimpex 230 2,5
Elzam 1300 2,5
Miejskie 250 2,5
Na ul. Dojazdowej (portowe) 153 2
Na ul. Dojazdowej (prywatne) 250 1
Terminal Pasa�ersko-Promowy 200 3,7
Bulwar Zygmunta Augusta 220 2,5
Gda�skie 185 2,5
W�glowe (prywatne) 150 –
Terminal Towarowy 180 i 15 

rampy ro-ro 
3,8

 
Pocz�tki miasta Elbl�g przypadaj� na rok 1237. Wów-

czas to nad brzegiem rzeki Elbl�g, w pobli�u dawnej sto-
licy Prusów Truso Krzy�acy za�o�yli zamek obronny. 
Wokó� niego wyros�a osada handlowa, która w 1246 roku 
otrzyma�a lubeckie prawo miejskie. W Elbl�gu znajdo-
wa�a si� wówczas siedziba krajowych mistrzów zakonu 
krzy�ackiego. Pierwsz� znan� piecz�� miasto otrzyma-
�o w 1242 roku, by� to obraz kogi (du�y �aglowiec han-
dlowy) ze sterem paw��owym. W zwi�zku z rozwojem 
osady handlowej w 1347 roku za�o�ono Nowe Miasto 
Elbl�g, które ze starym miastem zosta�o po��czone do-
piero w 1478 roku. W XIV wieku Elbl�g by� wa�nym 
miastem handlowym i portowym nale��cym do Zwi�zku 
Hanzeatyckiego. 

Wa�n� dat� w historii miasta by�o jego przyst�pienie 
w 1440 roku do Zwi�zku Pruskiego. Po bitwie pod Grun-
waldem w 1410 roku elbl��anie z�o�yli ho�d królowi pol-
skiemu W�adys�awowi Jagielle, o
 arowuj�c mu zdobyty 
zamek krzy�acki. Jednak dopiero po pokoju toru�skim 
w 1466 roku miasto wesz�o w sk�ad pa�stwa polskiego.

Elbl�g od dawien dawna rywalizowa� z Gda�skiem 
o handel towarami transportowanymi Wis��. Jego sytu-
acja by�a gorsza ze wzgl�du na warunki nawigacyjne na 
Nogacie (kr�te koryto rzeki oraz konieczno�� przep�yni�-

Powierzchnia terenów portowych ogó�em: 470 ha. 
Ca�kowita d�ugo�� nabrze�y eksploatacyjnych: 2,5 km, 
w tym 0,3 km zajmuj� nabrze�a pasa�erskie. Maksymal-
na wielko�� statków wchodz�cych do portu: d�ugo�� stat-
ku nie mo�e przekracza� 85 m, a zanurzenie 2 m. Kapitan 

Elbl��ka

PORT ELBL	G

1. Nabrze�e Rolimpex
2. Stocznia Elbl�g
3. Nabrze�e Elzam
4. Terminal Pasa�ersko-Promowy
5. Terminal Towarowy
6. Nabrze�e Miejskie
7. Bulwar Zygmunta Augusta

1

2

3

4

5
6

7

ELBL�G
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cia przez �luz�). W 1577 roku, w czasie kon� iktu Stefana 
Batorego z Gda�skiem miasto otrzyma�o liczne przywi-
leje od króla, który zamierza� zwi�kszy� przep�yw towa-
rów przez port w Elbl�gu. W nast�pnych stuleciach pod 
polskim panowaniem miasto zyska�o kolejne przywileje 
od królów polskich, dzi�ki którym sta�o si� wa�nym por-
tem morskim. Pod koniec XVI i pocz�tku XVII wieku 
zmonopolizowa�o handel z Angli�, poniewa� od 1568 
roku do 1628 roku dzia�a�a w Elbl�gu angielska Kompa-
nia Wschodnia (Eastland Company). Wojny, jakie przeto-
czy�y si� przez te tereny w XVI i XVII wieku, przynios�y 
zarazy, grabie�e i kontrybucje, co znacznie os�abi�o mia-
sto. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Elbl�g 
próbowa� rywalizowa� z Gda�skiem a� do 1793 roku, kie-
dy tak�e ten znalaz� si� pod panowaniem pruskim. Jako 
jeden z wielu portów i miejscowo�ci pruskich, w którym 
zosta�o zniesione prawo lubeckie i Konstytucja Miejska, 
Elbl�g sta� si� miastem prowincjonalnym, a jego zna-
czenie jako portu systematycznie mala�o. W XIX wie-
ku miasto z trudem utrzymywa�o status portu morskiego. 
O�ywienie nast�pi�o w 1852 roku, kiedy Elbl�g znalaz� 
si� na szlaku kolejowym, a do eksploatacji zosta� prze-
kazany w 1860 roku Kana� Elbl�ski. Dzi�ki tym inwe-
stycjom w mie�cie powsta�y zak�ady, m.in. browar oraz 
fabryki cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne 
znaczenie mia�a jednak za�o�ona w 1854 roku stocznia, 
która powsta�a na bazie otwartego w 1837 roku warsztatu 
mechanicznego Ferdynanda Schichau. Budowano w niej 
m.in. torpedowce, �odzie podwodne i lokomotywy. 

W 1922 roku Elbl�g sta� si� cz��ci� prowincji Pru-
sy Wschodnie, a w pa�dzierniku 1939 roku  ponownie 
wróci� do Prus Zachodnich. W 1945 roku licz�ce wów-
czas 100 tys. mieszka�ców miasto zosta�o zniszczone na 
skutek dzia�a� wojennych. Zdoby�a je Armia Czerwona 
i nied�ugo potem przekaza�a Polakom. Podczas wojny 
miasto zosta�o zniszczone w 65%, najwi�ksze szkody po-
nios�o Stare Miasto. Zabytkowa cz��� leg�a w gruzach, 
uszkodzone kamieniczki w znacznym stopniu rozebrano. 
Miasto w wi�kszo�ci opu�cili dotychczasowi mieszka�-
cy, a ich miejsce zaj�li przesiedle�cy. 

Po 1945 roku port w Elbl�gu, jako jedyny z pol-
skich portów, znalaz� si� w sytuacji, w której czynniki 
zewn�trzne doprowadzi�y do zaniku funkcji portowych. 
Ignorowanie przez ZSRR uk�adu z Polsk� z 1945 roku 
o przep�ywie polskich statków przez Cie�nin� Pi�awsk� 
oraz rosyjsk� cz��� Zalewu Wi�lanego pozbawi�o Elbl�g 
mo�liwo�ci traktowania go jako portu morskiego i stop-
niowo przyczyni�o si� do jego likwidacji. Nie tylko decy-
zje w zakresie polityki zagranicznej obni�y�y rang� portu, 
równie� polityka krajowa nie sprzyja�a jego utrzymaniu. 
Funkcje portu w Elbl�gu zosta�y ograniczone do obs�u-
gi p�ywaj�cego taboru �eglugi �ródl�dowej, w zwi�zku 
z czym przy budowie i utrzymaniu infrastruktury nie bra-
no pod uwag� potrzeb statków morskich. Realizuj�c takie 
inwestycje, jak m.in. budowa mostu kolejowego przez 
rzek� Elbl�g o wysoko�ci 9 m, odci�to wi�kszo�� nabrze-
�y portowych dla wy�szych statków morskich. Pozba-
wiono równie� port formalnych atrybutów, przenosz�c 

Elbl�g
Fot. ze zbiorów Urz�du Miejskiego 
w Elbl�gu
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Kapitanat Portu do Tolkmicka, a rzeka Elbl�g utraci�a 
status morskich wód wewn�trznych. W zwi�zku z tym za 
osi�gni�cie lat 1950–1989 mo�na uzna� utrzymanie sta-
tusu morskich wód wewn�trznych dla Zalewu Wi�lanego, 
a w nast�pstwie zachowanie w sprawnym stanie oznako-
wania nawigacyjnego na torach wodnych tego akwenu. 
Taki stan rzeczy utrudni� dzia�ania na rzecz reaktywacji 
portu po 1990 roku. Proces ten dokonywa� si� bez for-
malnego istnienia portu i podmiotu nim zarz�dzaj�cego, 
co ogranicza�o mo�liwo�� prowadzenia jednolitej poli-
tyki dla obszarów portowych. �aden z polskich portów 
nie znajdowa� si� w takiej sytuacji. Wsz�dzie tam, gdzie 

nie by�o odr�bnego Zarz�du Portu, funkcj� podmiotu za-
rz�dzaj�cego pe�ni� w�a�ciwy terytorialnie Urz�d Mor-
ski. We wszystkich portach lokalnych istnia�y równie� 
kapitanaty oraz placówki celne i graniczne. W Elbl�gu 
trzeba by�o utworzy� przej�cie graniczne, przywróci� 
Kapitanat Portu oraz powo�a� podmiot zarz�dzaj�cy por-
tem. Ten ostatni akt sta� si� mo�liwy dopiero po wej�ciu 
w �ycie w 1996 roku Ustawy o portach i przystaniach 
morskich.4

4 K. Luks, Port Elbl�g w�ze� dróg wodnych nad po�udniowym Ba�tykiem. 
Stan i kierunki aktywizacji. Materia�y z IV Mi�dzynarodowej Konferen-
cji Naukowej Porty Morskie 2004.  

Elbl�g.
Fot. ze zbiorów Urz�du Miejskiego 

w Elbl�gu

Wyp�yni�cie parowca. 
Fot. ze zbiorów Urz�du Miejskiego 

w Elbl�gu
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Baza
Kontenerowa 

Port
Wojenny 

PORT  GDYNIA

1.   Nabrze�e Pomorskie
2.   Nabrze�e Prezydenta
3.   Nabrze�e Kutrowe
4.   Nabrzerze Islandzkie
5.   Nabrze�e Angielskie
6.   Nabrze�e Rybne
7.   Nabrze�e �l�skie
8.   Nabrze�e Wendy
9.   Nabrze�e Szwedzkie
10. Pirs Po�udniowy
11. Nabrze�e Du�skie
12. Nabrze�e Holenderskie
13. Nabrze�e Francuskie
14. Nabrze�e Portowe
15. Nabrze�e Fi�skie
16. Nabrze�e Polskie
17. Nabrze�e Rotterdamskie
18. Nabrze�e Indyjskie
19. Nabrze�e Norweskie
20. Nabrze�e Stanów Zjednoczonych
21. Nabrze�e Czeskie
22. Nabrze�e Rumu�skie
23. Nabrze�e S�owackie
24. Nabrze�e W�gierskie
25. Nabrze�e Stoczniowców
26. Nabrze�e Alba�skie
27. Nabrze�e W�oskie
28. Nabrze�e 30-lecia
29. Nabrze�e Pochylni
30. Nabrze�e Dokowe
31. Nabrze�e Greckie
32. Nabrze�e Bu�garskie
33. Nabrze�e Helskie I  i  II
34. Nabrze�e Oksywskie
35. Nabrze�e Slipowe
36. Nabrze�e Po�udniowe
37. Nabrze�e Go�cinne
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Po�o�enie geogra� czne
� 54°32,0’N   � 018°33,4’E

Kapitanat Portu Gdynia 
ul. Polska 2
81-339 Gdynia
tel. (58) 620 28 53 
(58) 620 69 11 w. 351
fax. (058) 661 60 51, (058) 620 05 91
e-mail: kpgdynia@umgdy.gov.pl 
Kana�y VHF: 16, 12 roboczy

Port w Gdyni to najwi�kszy port Zatoki Puckiej, cha-
rakteryzuj�cy si� korzystnymi warunkami nawigacyjny-
mi. Reda portu os�oni�ta przez Pó�wysep Helski stanowi 
naturaln� os�on� dla statków stoj�cych na kotwicowi-
skach. Port chroniony jest przez zewn�trzny falochron 
o d�ugo�ci 2,5 km, natomiast wej�cie g�ówne do portu 
o szeroko�ci 150 m i g��boko�ci ok. 14 m umo�liwia 
swobodny dost�p do portu.

Nabrze�a maj� d�ugo�� 17,7 tys. m, z czego ponad 
11 tys. m o g��boko�ci od 6,6 m do 13 m przeznaczonych 
jest do operacji prze�adunkowych. Ca�kowita powierzch-
nia portu wynosi 755,4 ha, w tym 492,6 ha stanowi cz��� 
l�dowa. W porcie znajduj� si� magazyny zajmuj�ce 230 
tys. m² oraz place sk�adowe o powierzchni 400 tys. m². 

Nazwa nabrze�a D�ugo�� 
nabrze�a (m) 

G��boko�� 
przy nabrze�u (m)

Alba�skie 527 8,9
Angielskie 662 8,5
Belgijskie 126 9,3
Bramowe 90 4,2
Bu�garskie 451,8 10,5
Czeskie 247 8
Dokowe 121 6,7
Du�skie 364 7
Du�skie – Pirs P�n. 113 9,1
Falochron (SPPP) 210 11
Fi�skie 180 8,8
Francuskie 512 12,5
Greckie 80 8
Helskie I 798 12
Helskie II 178 7,6
Holenderskie 505 13
Indyjskie 1109 11
Islandzkie 195 7,2
Kutrowe 630 7,3
Norweskie 264 8,5

Pilotowe 83 7
Pochylni 352 3,6
Polskie 1121 10,9
Pomorskie 626 7,5
Prezydenta 268 5,7
Portowe 158 7,1
Rotterdamskie 336 7,9
Rumu�skie 867 11
Rybne i Przydokowe 145 5,7
Slipowe 286 6,8
S�owackie 182 8,2
Stanów Zjednoczonych 819 8
Stoczniowców 266 3,3
Suchego Doku 355 8
Szwedzkie 714 10,4
	l�skie 588 8,6
Wendy 252 7,4
W�gierskie 708 9,7

Za formalny pocz�tek portu w Gdyni uznaje si� przy-
j�cie przez Sejm RP ustawy o budowie portu w Gdyni 
z dnia 23 wrze�nia 1922 roku. 

Po I wojnie �wiatowej potrzeby polskiego handlu 
mia�o zabezpiecza� (ale tylko teoretycznie) Wolne Mia-
sto Gda�sk, które znajdowa�o si� w obszarze celnym Pol-
ski. W 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
dosz�o do kon� iktu pomi�dzy Gda�skiem a Rzeczpospo-
lit� Polsk�. Sprawa dotyczy�a blokady prze�adunku bro-
ni i zawijania polskich okr�tów wojennych do Gda�ska. 
Spowodowa�o to konieczno�� budowy w�asnego portu 
morskiego. Jeszcze w tym samym roku wiceadmira� Ka-
zimierz Por�bski, szef Departamentu Spraw Morskich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, zleci� in�. Wendzie 
wybranie odpowiedniego miejsca na budow� portu oraz 
wykonanie projektu. Pod uwag� brano ró�ne lokaliza-
cje: Jezioro �arnowieckie z wej�ciem do portu z morza, 
Zatok� Puck� z wej�ciem z morza od strony Wielkiej 
Wsi, Puck, Rew�, Hel, Tczew (z kana�em). W z�o�onym 
w czerwcu 1920 roku sprawozdaniu z przeprowadzonej 
lustracji Wybrze�a Tadeusz Wenda pisa�: najdogodniej-
szym miejscem do budowy portu wojennego (jak równie� 
w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a w�a�ciwie 
nizina mi�dzy Gdyni�, a Oksyw�, po�o�on� w odleg�o�ci 
16 km od Nowego Portu w Gda�sku.

Jako wst�pn� inwestycj� portow� zatwierdzono pro-
jekt in�yniera Wendy dotycz�cy budowy „tymczasowego 
portu wojennego i przystani dla rybaków”. 
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W tym czasie w Gdyni i s�siednich osadach – w Ob-
�u�u, Oksywiu, Oksywskich Piaskach i Kolibkach – ry-
bo�ówstwo uprawia�o 135 osób, dysponuj�c 6 kutrami 
motorowymi, 10 �aglowcami oraz 103 �odziami wios�o-
wymi. Miejscowo�� zamieszkiwana by�a przez 1,3 tys. 
mieszka�ców i liczy�a 132 domy. W 1921 roku rozpocz�-
to budow� portu. Pocz�tkowo mia�o to by� tylko miejsce 
bazowania ma�ych okr�tów wojennych oraz port dla ryba-
ków, pe�ni�cy funkcj� schronienia. Presja opinii spo�ecznej 
sprawi�a, �e 23 wrze�nia 1922 roku Sejm przyj�� ustaw� 
upowa�niaj�c� rz�d do utworzenia portu w Gdyni.

Proces powstawania portu mo�na podzieli� na kilka 
etapów. Pierwszy to budowa fragmentu przysz�ego portu 
pod o
 cjaln� nazw� Tymczasowy Port Wojenny Schro-
nisko dla Rybaków, rozpocz�ta pod koniec 1920 roku. 
Prace prowadzi�o Towarzystwo Robót In�ynieryjnych 
(TRI) z Poznania pod kierownictwem in�. Jana 	mido-
wicza. Budow� prowizorycznego portu o
 cjalnie zako�-
czono 23 kwietnia 1923 roku. W odbywaj�cej si� z tej 
okazji uroczysto�ci udzia� wzi�li prezydent Stanis�aw 
Wojciechowski i premier W�adys�aw Sikorski oraz okr�-
ty wojenne Anglii, Francji i Estonii. 13 sierpnia 1923 
roku zacumowa� w Gdyni pierwszy statek handlowy 
– „Kentucky”.

Kolejny etap to budowa tzw. ma�ego portu, które-
go zdolno�� prze�adunkowa mia�a wynosi� co najmniej 
2,5 mln t rocznie. Projekt zosta� zaakceptowany przez rz�d 
11 marca 1923 roku, ale ju� w pierwszej po�owie 1924 
roku z powodu kryzysu gospodarczego budow� przerwano. 
Rz�d zaproponowa�, by inwestycj� prowadzi�o kilka 
 rm 

zagranicznych oraz jedna polska. Szczególne zaintereso-
wanie tym przedsi�wzi�ciem wykaza�y 
 rmy francuskie. 
Pertraktacje zako�czy�y si� 4 lipca 1924 roku podpisa-
niem umowy ze specjalnie zawi�zanym w tym celu kon-
sorcjum francusko-polskim sk�adaj�cym si� z trzech 
 rm 
francuskich i dwóch polskich. Termin zako�czenia prac 
ustalono na rok 1930. Zakres budowy obejmowa� po-
wstanie awanportu i dwóch basenów prze�adunkowych. 
Kierownikiem budowy reprezentuj�cym konsorcjum by� 
du�ski in�. Knut Hojgaard. 8 sierpnia 1928 roku zawarto 
dodatkow� umow� okre�laj�c� wykonanie basenu prze-
znaczonego na port rybacki. Umowy dotycz�ce budowy 
tzw. du�ego portu zosta�y zawarte 15 lutego 1930 roku 
oraz 28 lipca 1935 roku. Wszystkie podpisywane umowy 
nie uwzgl�dnia�y wyposa�enia technicznego.

Wed�ug Tadeusza Wendy, budowniczego i projektan-
ta portu gdy�skiego, koszt budowy portu nie przekroczy� 
300 mln z�. Na budowle portowe wydano ok. 165 mln z�, 
a na urz�dzenia portowe przeznaczono ok. 135 mln z� 
(udzia� kapita�u prywatnego wynosi� 45 mln z�). Zarz�d 
i administracj� portu na mocy rozporz�dzenia Prezyden-
ta RP z 1928 roku powierzono Urz�dowi Morskiemu 
podporz�dkowanemu Ministerstwu Przemys�u i Handlu. 
Administrowaniem portu zajmowa� si� tak�e Kapitanat 
Portu, który pe�ni� funkcj� policji portowej i �eglugowej 
oraz odpowiada� za pilota� portowy.

W latach 30. gdy�ski port sta� si� konkurencyjny dla 
innych portów le��cych nad Ba�tykiem i Morzem Pó�-
nocnym. Du�e zaplecze i korzystne warunki inwestowa-
nia zagwarantowa�y mu sukcesy na rynku �wiatowym. 

Kapitanat Portu i budowa mola 
pasa�erskiego, pocz�tek lat 30.
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Nabrze�e Parnickie – ma d�ugo�� 320 m i mog� przy 
nim cumowa� statki o zanurzeniu do 7 m. Znajduje si� tam ter-
minal �adunków p�ynnych. Wyposa�enie nabrze�a stanowi� 
2 d�wigi o ud�wigu 8 t, silosy oraz zbiorniki magazynowe. 

Nabrze�e Pirs E – ma 188 m d�ugo�ci i mog� przy nim 
cumowa� statki o zanurzeniu do 9,15 m. Dzia�a tu sys-
tem za�adunku statków o wydajno�ci 1000 t/godz., którego 
cz��ci� sk�adow� jest wywracarka wagonów. 

Nabrze�e Chorzowskie – ma 290 m d�ugo�ci, a g��bo-
ko�� przy nim wynosi 9,15 m. Znajduj� si� na nim 2 d�wi-
gi o ud�wigu 16 t i 2 o ud�wigu 10 t. Nabrze�e posiada 
ramp� dla statków ro-ro, wag� samochodow� oraz plac 
magazynowy.

Nabrze�e Górno�l�skie – ma 282 m d�ugo�ci, a g��-
boko�� przy nim wynosi 9,15 m. Pracuj� tam 3 d�wigi 
o ud�wigu 10 t i jeden o ud�wigu 16 t. Jest na nim zlokali-
zowany plac sk�adowy.

Nabrze�e Gliwickie – ma d�ugo�� 260 m i przyjmuje 
statki o zanurzeniu do 9,15 m. Jego infrastruktur� tworz� 4 
d�wigi centrowe, 3 d�wigi o ud�wigu 16 t i jeden o ud�wi-
gu 10 t oraz silosy i plac magazynowy.

Nabrze�e Wa�brzyskie – ma d�ugo�� 270 m, a g��bo-
ko�� przy nim si�ga 8,7 m. Wyposa�one jest w silosy ma-
gazynowe i magazyny o powierzchni 2,5 tys. m2.

Nabrze�e Huk – ma 268 m d�ugo�ci. Cumuj� przy nim 
statki o zanurzeniu do 7,2 m. Na nabrze�u pracuj� 3 d�wigi 
o ud�wigu 10 t i jeden o ud�wigu 8 t. Wyposa�one jest ono 

w wag� dla samochodów i wagonów. Zlokalizowano na 
nim równie� plac sk�adowy. 

Nabrze�e Regalica – ma 210 m d�ugo�ci i mog� 
przy nim cumowa� statki o zanurzeniu do 6,7 m. Wy-
posa�enie nabrze�a stanowi� 2 d�wigi o ud�wigu 6 t. 
Zlokalizowany na nabrze�u plac sk�adowy na �adunki 
drobnicowe ma ponad 25 tys. m2 powierzchni.

Nabrze�e Noteckie – ma 283 m d�ugo�ci, a g��bo-
ko�� przy nim si�ga 6,4 m. Powierzchnia sk�adowa  tego 
nabrze�a wynosi 1,5 tys. m2 .

Fast Terminals
Firma zajmuje si� prze�adunkiem drobnicy, produk-

tów przemys�u chemicznego, drewna oraz wyrobów 
hutniczych. Dysponuje placami sk�adowymi o ��cz-
nej powierzchni 20 tys. m2, krytym magazynem o po-
wierzchni 8 tys. m2 oraz magazynem o powierzchni 
2 tys. m2, wyposa�onym w rozsuwany dach.

Zak�ad prowadzi dzia�alno�� na czterech nabrze�ach. 
Najwa�niejsze z nich to Nabrze�e Angielskie o d�ugo�ci 
165 m i g��boko�ci si�gaj�cej 8,5 m. Tam zlokalizowa-
ne s� g�ówne magazyny i place sk�adowe. Na nabrze�u 
pracuje 6 d�wigów o ud�wigu od 8 do 25 t.

Pozosta�e nabrze�a, którymi dysponuje 
 rma, to: 
Nabrze�e Belgijskie o d�ugo�ci 240 m, przyjmuj�ce 
statki o zanurzeniu do 7,4 m, Nabrze�e Luksemburskie 
o d�ugo�ci 53,7 m, przy którym mog� cumowa� statki 
o zanurzeniu nieprzekraczaj�cym 9 m, oraz Nabrze�e 

Kana� Piastowski – rejon przeprawy 
promowej �winouj�cie-Karsibór. 

Fot. Krzysztof Raczy�ski
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Holenderskie o d�ugo�ci 160 m i g��boko�ci 7,1 m. Na 
tym ostatnim pracuj� 2 d�wigi o ud�wigu 6 t.

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Us�ugowe Port  
Rybacki „Gryf” Sp. z o.o.

Spó�ka powsta�a w 1992 roku na skutek podzia�u by-
�ego Przedsi�biorstwa Po�owów Dalekomorskich i Us�ug 
Rybackich „Gryf” w Szczecinie na trzy oddzielne 
 rmy. 
Swoj� siedzib� ma na pó�wyspie asztownia. Zajmu-
je 22 ha terenów portowych, obejmuj�cych nabrze�a 
o d�ugo�ci 1500 m, place sk�adowe oraz obiekty zaple-
cza technicznego i magazynowego. Wzd�u� nabrze�y 
i budynków magazynowych ci�gn� si� nale��ce do 
 rmy 
bocznice kolejowe.

G�ówn� dzia�alno�� spó�ki stanowi� us�ugi ch�od-
nicze, prze�adunkowe, magazynowe oraz wynajem po-
wierzchni sk�adowych, magazynowych i biurowych.

Spó�ka jest w�a�cicielem ch�odni sk�adowych mo-
g�cych utrzymywa� towar w temperaturze do -22°C. 
Powierzchnia tych magazynów wynosi 5400 m2, co po-
zwala pomie�ci� do 10 tys. t towaru. Us�ugi 
 rmy doty-
cz� towarów drobnicowych ze specjalizacj� w zakresie 
prze�adunku mro�onych ryb. 

Firma eksploatuje Nabrze�e Bu�garskie o d�ugo�ci 
1252 m, przy którym mog� cumowa� statki o zanurze-
niu do 8,3 m. Operuj� na nim 4 �urawie prze�adunkowe, 
ka�dy o ud�wigu 6,3 t. Wzd�u� nabrze�a usytuowane s� 
magazyny o powierzchni 16 tys. m2, plac sk�adowy o po-
wierzchni 50 tys. m2 oraz bocznica kolejowa.        

Krono-Chem Sp. z o.o.
Firma �wiadczy us�ugi zwi�zane z obs�ug� portow� 

statków oraz prze�adunkami towarów masowych i me-
tanolu. Eksploatuje Nabrze�e Huta (Kra), b�d�ce daw-
niej siedzib� Huty Szczecin SA, której Krono-Chem 
Sp. z o.o. sta� si� administratorem.

Przedsi�biorstwo prowadzi dzia�alno�� w zakresie prze-
�adunku oraz magazynowania sta�ych i ciek�ych produktów 
chemicznych, materia�ów masowych oraz surowców dla 
przemys�u drzewnego. Najcz��ciej obs�ugiwanymi �a-
dunkami s� metanol, nawozy sztuczne i mocznik.

D�ugo�� Nabrze�a Huta (Kra) wynosi  420 m, a g��-
boko�� przy nim si�ga 8,2 m. Na nabrze�u zlokalizowany 
jest magazyn kryty o powierzchni 3 tys. m2, plac sk�adowy 
o powierzchni 15 tys. m2  oraz 2 zbiorniki na �adunki p�yn-

ne, ka�dy o pojemno�ci 14,25 tys. m3. Wyposa�enie na-
brze�a stanowi �uraw o zdolno�ci prze�adunkowej 2 tys. 
t/dob� i 2 urz�dzenia do roz�adunku metanolu.

Przedsi�biorstwo Us�ug Portowych „Elewator Ewa” 
Sp. z o.o.

Przedsi�biorstwo Us�ug Portowych „Elewator Ewa” 
Spó�ka z o.o. powsta�o 19 wrze�nia 1991 roku w wyniku 
przekszta�ce� w�asno�ciowych portu. Jest 
 rm� dyspo-
nuj�c� najwi�kszym na polskim wybrze�u oraz jednym 
z najwi�kszych w basenie Morza Ba�tyckiego elewatorem 
zbo�owym, mog�cym jednorazowo pomie�ci� do 55 tys. t 
towaru.

Budow� elewatora eksploatowanego obecnie przez t� 

 rm� zako�czono w 1935 roku. Inwestycja ta zapocz�t-
kowa�a powstanie wielu budowli portowych. Do dzi� 
stanowi wizytówk� portu w Szczecinie ze wzgl�du na po-
��czenie zabytkowej architektury z nowoczesnym wyko-
rzystaniem obiektu. 

PUP „Elewator Ewa” specjalizuje si� w prze�adunku 
zbó�, nasion i pasz. Do tego celu 
 rma wykorzystuje Na-
brze�e Zbo�owe o d�ugo�ci 220 m i g��boko�ci 9,15 m. 

Wyposa�enie nabrze�a stanowi� 2 d�wigi o zdolno�ci 
prze�adunkowej 400 t/godz. i 7 teleskopów prze�adunko-
wych. Dzi�ki nim oraz komputerowemu systemowi do 
wa�enia zbo�a, a tak�e automatycznej wadze wagono-
wej elewator ma du�e dzienne zdolno�ci prze�adunkowe. 
Urz�dzenia umo�liwiaj� prze�adunek zbo�a w relacji na-
brze�e – wagon w ilo�ci 3,6 tys. t/dob� lub 4 tys. t zbo�a 
i 2,5 tys. t nasion sojowych na dob� w relacji nabrze�e 
– statek. 

Elewator na 13 pi�trach ma rozlokowane magazyny, 
pozwalaj�ce na sk�adowanie 8,5 tys. t �adunków, oraz 170 
komór, mog�cych przyj�� towar o masie 46,5 tys. t. Po-
tencja� prze�adunkowy elewatora  umo�liwia obs�ug� do 
1 mln t towarów rocznie.

Od 2009 roku spó�ka eksploatuje równie� Nabrze�e 
S�owackie o d�ugo�ci 565 m i g��boko�ci wahaj�cej si� 
od 8,8 do 9,15 m. 

Szczeci	skie Zak�ady Zbo�owo-M�ynarskie „PZZ” SA
Zak�ady powsta�y w grudniu 1998 roku na skutek 

przekszta�cenia Przedsi�biorstwa Przemys�u Zbo�owo-
-M�ynarskiego „PZZ” w Szczecinie w jednoosobow� 
spó�k� Skarbu Pa�stwa.
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boja – patrz: p�awa

bosmanat portu – organ urz�du morskiego nadzoru-
j�cy i kieruj�cy ruchem statków w ma�ych portach oraz 
przystaniach. Na czele bosmanatu stoi bosman portu. 

bramownica – patrz: suwnica bramowa

cumowanie – zamocowanie i unieruchomienie jed-
nostki p�ywaj�cej w miejscu jej postoju, którym mo�e 
by� np. nabrze�e, pomost, burta innej jednostki, boja, 
p�awa, dalby, beczka cumownicza. Celem cumowania 
jest unieruchomienie jednostki oraz zabezpieczenie jej 
przed zerwaniem z cum pod wp�ywem pogorszenia si� 
warunków pogodowych, wahania poziomu wody lub 
w trakcie prac prze�adunkowych.

dalba – gruby pal lub kilka po��czonych pali wbitych 
w dno i wystaj�cych ponad powierzchni� wody. Dalby 
najcz��ciej stosowane s� jako uchwyt do cumowania, ale 
tak�e jako os�ona brzegu lub falochronu. 

dok – basen portowy posiadaj�cy ruchome wodosz-
czelne wrota, oddzielaj�ce go od innych cz��ci portu.  
Statek w doku jest utrzymywany na sta�ej wysoko�ci 
wzgl�dem nabrze�a, niezale�nie od aktualnej wysoko�ci 
p�ywu morskiego. Odmian� doku jest suchy dok, w któ-
rym zainstalowane s� systemy pomp umo�liwiaj�ce ca�-
kowite odpompowanie wody i posadowienie statku na 
dnie doku. Tego typu konstrukcje s� zazwyczaj wyko-
rzystywane w stoczniach.

DWT – patrz: no�no��

elewator – budynek konstrukcyjnie przystosowa-
ny do przechowywania materia�ów sypkich, najcz��ciej 
ziarna zbó� oraz paszy. W przypadku elewatorów porto-
wych s� to zwykle bazy prze�adunkowe i magazyny dla 
tego typu �adunków.

akwatorium – powierzchnia wodna b�d�ca we-
wn�trzn� cz��ci� portu lub przystani. Jej otoczenie sta-
nowi� budowle wodne typu nabrze�a czy falochrony, 
a czasami tak�e inne formy linii brzegowej, takie jak: 
brzeg rzeki lub kana�u. Granic� akwatorium oprócz fa-
lochronów mog� wyznacza� boje, p�awy lub budowle 
hydrotechniczne. Charakterystyczne cz��ci akwatorium  
portowego to: awanport, baseny portowe, doki, kana�y 
portowe. Na zewn�trz akwatorium portowego znajduj� 
si� akwatoria otwarte. Najbardziej typowe przyk�ady ta-
kich powierzchni to: kotwicowisko, reda czy tor wodny. 

akwen – okre�lenie u�ywane do ogólnego nazwania 
dowolnego wybranego fragmentu powierzchni wodnej.

awanport – cz��� wodnej powierzchni portu (cz��� 
akwatorium portowego) s�siaduj�ca z wej�ciem do portu 
i red� portu. Zazwyczaj awanport ograniczony jest falo-
chronem. Statki przechodz� przez awanport do zlokali-
zowanych g��biej basenów portowych, doków, kana�ów, 
nabrze�y, pirsów czy pomostów.  G�ówn� funkcj� awan-
portu jest zmniejszanie si�y fal, a w przypadku portów 
rzecznych os�abianie pr�du wody. W miejscu tym cz�sto 
wykonywane s� manewry statków, dlatego s� tam wyzna-
czone obrotnice portowe. W du�ych awanportach mog� 
przebywa� statki oczekuj�ce na wej�cie w g��b portu.

basen portowy – cz��� portu b�d�ca miejscem postoju 
statków. Najcz��ciej ma kszta�t wyd�u�onego prostok�ta, 
którego boki stanowi� umocnione, zwykle betonowe na-
brze�a. Wokó� basenu rozlokowane s� magazyny i urz�-
dzenia portowe s�u��ce do prze�adunku towarów.

big-bag – zwany równie� kontenerem elastycznym 
– opakowanie w kszta�cie du�ego worka w formie sze-
�cianu, wykonane z tworzywa sztucznego z uchwytami 
ta�mowymi w górnych naro�nikach. Mo�na w nim po-
mie�ci� towary  wa��ce od 500 do 1500 kg. Wykorzystu-
je si� je g�ównie do transportu materia�ów sypkich.

S�ownik podstawowych poj�� morskich u�ytych w publikacji
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falochron – konstrukcja hydrotechniczna chroni�ca 
okre�lony akwen (port, rejon podej�cia do portu) przed 
dzia�aniem fal. Dodatkowym zadaniem takiej konstrukcji 
jest zabezpieczenie portu, kana�u lub toru podej�ciowego 
przed nanoszeniem  osadów dennych, a co si� z tym wi�-
�e, ze sp�yceniem ich. Falochronem mo�e by� betonowa 
�ciana, nasyp z g�azów lub gwiazdobloków albo drew-
niana palisada.

gazoport – specjalistyczny port przeznaczony do ob-
s�ugi statków przewo��cych skroplony gaz. Zwykle na 
terenie gazoportu znajduj� si� zbiorniki magazynuj�ce 
prze�adowywany gaz.

g�ówki wej�ciowe –  inaczej g�ówki portowe – zako�-
czenie mola lub falochronu w rejonie wej�cia do portu. 
Zwykle g�ówki portowe oznaczone s� latarniami i stano-
wi� swoist� „bram�” do portu. W wi�kszych portach ta-
kich wej�� jest zazwyczaj kilka.

Hanza – zwana te� Lig� Hanzeatyck� lub Zwi�zkiem 
Hanzeatyckim – zwi�zek miast handlowych w Europie 
Pó�nocnej, zawarty w czasach �redniowiecza. Miasta, 
które nale�a�y do zwi�zku, wspiera�y si� w dziedzinach 
ekonomicznych, stwarzaj�c siln� konkurencj� dla miast 
kupieckich spoza tego uk�adu. Najbardziej znana i naj-
silniejsza by�a Hanza niemiecka, okre�lana mianem 
Hanzy. W XIV–XV wieku nale�a�a do niej wi�kszo�� 
miast pobrze�a Morza Pó�nocnego i Ba�tyku. W czasie 
najwi�kszej �wietno�ci Hanza gromadzi�a ok. 160 miast 
pod przewodnictwem Lubeki. Delegaci z miast hanze-
atyckich zbierali si� okresowo, aby opracowywa� wspól-
n� polityk�. Z czasem miasta sta�y si� bardziej zale�ne od 
swoich w�adców, a interesy poszczególnych miast zacz�-
�y si� ró�ni�. Ostatni zjazd delegatów miast hanzeatyc-
kich odby� si� w 1669 roku. 

hub kontenerowy – terminal kontenerowy, na któ-
rym obs�ugiwane s� najwi�ksze kontenerowce trans-
oceaniczne. Jest to zwykle terminal prze�adunkowy dla 
kontenerowców i jednocze�nie o�rodek prze�adunków 
tranzytowych z ogromnych jednostek na mniejsze, zwa-
ne kontenerowcami feederowymi, czyli dowozowymi.

jednostka morska – ogólne okre�lenie statku lub �o-
dzi przystosowanej do �eglugi po wodach morskich, bez 
klasy
 kowania jej pod wzgl�dem wielko�ci lub rodzaju 
wykorzystania. W ten sposób mo�na nazwa� zarówno tu-
rystyczn� jednostk� �aglow�, kuter rybacki, statek han-
dlowy, jak i okr�t wojenny.

kabestan – urz�dzenie s�u��ce do wci�gania (wy-
bierania) na pok�ad lin cumowniczych lub �a�cuchów 
kotwicznych. O� b�bna usytuowana jest pionowo 
w przeciwie�stwie do poziomego uk�adu, w podobnych 
pod wzgl�dem zastosowania, windach i wci�garkach 
statkowych.

kapitanat portu – organ urz�du morskiego nadzoru-
j�cy i kieruj�cy ruchem statków w porcie i na przyleg�ej 
redzie. W Polsce na czele kapitanatu stoi kapitan portu. 
Dodatkowo ca�odobowo w kapitanacie pe�ni� s�u�b� o
 -
cerowie dy�urni.

keja – umocniony odcinek brzegu rzecznego lub linii 
brzegowej w porcie, do których mog� przybija� jednost-
ki. Okre�lenie to mo�e odnosi� si� zarówno do nabrze�a 
prze�adunkowego w porcie handlowym, jak i do niewiel-
kiego pomostu na przystani.

kotwicowisko – akwen wyznaczony w bezpiecznej 
odleg�o�ci od l�du oraz budowli hydrotechnicznych, 
przeznaczony na miejsce postoju na kotwicy dla jedno-
stek p�ywaj�cych. Miejsce na taki akwen musi mie� od-
powiednio ma�� g��boko�� i zwart� budow� dna oraz by� 
czyste od wraków i przeszkód podwodnych. Na kotwico-
wiska wybiera si� zwykle akweny os�oni�te z jednej lub 
kilku stron od fal i wiatru przez wyspy i pó�wyspy, ewen-
tualnie przez budowle sztuczne, takie jak falochrony. Ko-
twicowisko s�u�y do czasowego postoju jednostek przed 
wej�ciem do portu, stoczni, �luzy, kana�u lub statków 
chroni�cych si� przed z�ymi warunkami pogodowymi.

latarnia morska – rodzaj budowli w postaci charak-
terystycznej wie�y, wysy�aj�cej znaki �wietlne w celu 
wskazania jednostkom p�ywaj�cym bezpiecznej drogi. 
Zwykle znajduje si� na brzegu, ale spotykane s� równie� 
latarnie na wodzie (latarniowiec). Niektóre latarnie nada-


