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Wprowadzenie

Wyraz „port” pochodzi od ac. porta – wrota, brama.
Pojcie to jest zwizane z rozwojem eglugi. Od kiedy
pierwsi ludzie wypynli na morze, szukali bezpiecznych
przystani dla swoich statków. Dawniej, gdy pywano tylko wzdu brzegu morskiego, w zasigu jego widocznoci, niewielkich rozmiarów statki wycigano podczas
postoju bezporednio na brzeg. Wówczas port kojarzy
si niemal wycznie z bezpieczn przystani, gdzie statek móg znale schronienie podczas zej pogody. Portem byo wtedy najczciej ujcie rzeki lub naturalna
zatoka osaniajca przed wpywem sztormu. Z czasem
wraz z rozwojem wymiany handlowej statki musiay odwiedza wybrzea niemajce naturalnych schronisk, dlatego w takich miejscach inicjowano prace majce na celu
stworzenie niczym niezagroonych kotwicowisk i przystani dla odwiedzajcych jednostek handlowych. Budowa sztucznych portów bya znana na obszarze Morza
ródziemnego ju ok. 3000 lat temu. W dzisiejszych czasach obiekt taki powinien posiada budowle i urzdzenia
hydrotechniczne, zapewniajce statkom bezpieczne zakotwiczenie na redzie, postój, zaadunek i wyadunek towarów oraz ich transport do portu i z portu. Port, zgodnie
z de nicj przyjt przez Uni Europejsk, oznacza miejsce wyposaone w infrastruktur umoliwiajc statkom
handlowym cumowanie, zaadunek lub rozadunek, a pasaerom wejcie na pokad lub zejcie z pokadu statku1.
Porty rozwijay si wraz z postpem technicznym
oraz wzrostem masy adunkowej przewoonej statkami. W redniowiecznej Europie najpierw powstaway
osady przybrzene nad rzekami uchodzcymi do morza.
Z czasem przystanie przeksztaciy si w porty, a osady
w miasta. W okresie rozkwitu miast woskich i póniej
hanzeatyckich gównym czynnikiem rozwoju portu byo
miasto, penice przede wszystkim funkcj handlow.
W owym czasie, ze wzgldu na ochron towarów i statków na wypadek kon iktów zbrojnych, porty znajdoway si wewntrz miast. Od czasów rewolucji technicznej
w drugiej poowie XIX wieku porty przeszy proces usamodzielniania si i przestay by jednym z fragmentów
miasta portowego. Wprowadzenie napdu mechaniczne-

go, a dziki temu zwikszenie tonau statków przewocych towary spowodowao, e porty przeniesiono na
obrzea miast. Wpyno to na zmian znaczenia portów
– staway si samodzielnymi organizmami, w otoczeniu
których powstaway zakady przemysowe, wykorzystujce ich znaczenie transportowe.
Porty rozwijaj si i upadaj, a zachodzce zmiany s
zazwyczaj powolne i dostrzegalne dopiero w duszej perspektywie. Wyjtek stanowi sytuacje, w których z przesankami ekonomicznymi konkuruje polityka. W zwizku
z ograniczeniami narzucanymi Polsce w okresie midzywojennym przez Wolne Miasto Gda sk charakter polityczny miaa decyzja dotyczca budowy portu w Gdyni.
W bardzo krótkim czasie powsta wówczas duy i nowoczesny port. Ze wzgldów zarówno politycznych, jak
i gospodarczych doszo do upadku portu w Elblgu, który
przez wieki stanowi konkurencj dla Gda ska w transporcie towarów. Niestety, brak moliwoci przyjmowania
przez Elblg coraz wikszych jednostek morskich, odcicie po II wojnie wiatowej wyjcia na Morze Batyckie
(granica z Federacj Rosyjsk na Zalewie Wilanym)
spowodoway, e port traci znaczenie, chocia od pocztku lat 90. XX wieku podjto dziaania majce na celu
przywrócenie mu odpowiedniej rangi portu morskiego.
Ze wzgldu na rodzaj lokalizacji porty dziel si na:
– naturalne, lece w korytach rzek, przy ich ujciu do
morza (np. Gda sk);
– sztuczne, zbudowane przy wybrzeu morskim (np.
Wadysawowo) lub powstae w wyniku drenia basenów i kanaów portowych w ldzie (np. Jastarnia).
Ze wzgldu na przeznaczenie i przystosowanie do
przeadunków wyrónia si porty:
– uniwersalne, obsugujce ca gam adunków;
– specjalne, zajmujce si jednym specy cznym rodzajem adunku lub typem dziaalnoci.
Na polskim wybrzeu ze wzgldu na pooenie geogra czne wyróniamy2:
– porty Zalewu Wilanego: Kty Rybackie, Krynica
Morska, Nowa Paska, Frombork, Tolkmicko, Elblg;

1

2

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

Locja Batyku 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, Wadysawowo;
– porty otwartego morza: eba, Rowy, Ustka, Darowo,
Koobrzeg, Mrzeyno;
– porty Zatoki Pomorskiej: Dziwnów, winoujcie,
wionujcie-Karsibór, winoujcie-Przytór;
– porty Zalewu Szczeci skiego: Nowe Warpno, Trzebie, Stepnica, Wolin, Lubin, Wapnica, Sierosaw,
Kamie Pomorski, Police, Szczecin.
W Polsce status portu morskiego jest uregulowany
prawnie. Porty morskie ustanawia minister waciwy
do spraw gospodarki morskiej, wydajc rozporzdzenia
okrelajce ich granice. Za nadzór nad portem odpowiedzialny jest waciwy mu dyrektor urzdu morskiego,
który wypenia swoje obowizki dziki pomocy kapitanatów i bosmanatów portów. Urzdy morskie w Gdyni, Supsku i Szczecinie odpowiadaj m.in. za budow
i utrzymanie obiektów infrastruktury portowej. Akweny
portowe i infrastruktura umoliwiajca dostp do portów stanowi wasno Skarbu Pa stwa i jest wyczona
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) okrela zasady tworzenia podmiotów
zarzdzajcych portami i przystaniami morskimi, ich organizacj i funkcjonowanie.
Wyznaczanie granic portów i przystani morskich okrelaj 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 ustawie minister waciwy do spraw gospodarki morskiej
okrela w drodze rozporzdzenia granice portów morskich od strony morza i ich red, z wyczeniem portów

wojennych (stanowicych odmienny rodzaj portów).
Okrelenie granic portów morskich od strony ldu zawiera informacj o granicznych punktach geodezyjnych
lub uwzgldnia wspórzdne geogra czne. Kada zmiana granicy portu jest uzgadniania z waciw rad gminy.
Ponadto do projektu aktu normatywnego wnioskujcy
docza uzasadnienie przedstawiajce istniejcy stan rzeczy oraz wyjanienie potrzeby i celu wydania aktu. Port
morski moe posiada take swój podmiot zarzdzajcy,
który prowadzi budow, rozbudow, utrzymuje i modernizuje infrastruktur portow oraz odpowiada za rozwój
portu. W przypadku niepowoania podmiotu zarzdzajcego jego zadania i uprawnienia przejmuje dyrektor waciwego urzdu morskiego oraz gmina.
Jeeli nieruchomoci gruntowe, na których jest pooony port, stanowi mienie komunalne, to o formie prawno-organizacyjnej portów niemajcych podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej decyduje gmina.
Wyrónia si cztery porty morskie o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej: Gda sk, Gdynia,
winoujcie i Szczecin. Podmiotami zarzdzajcymi
tymi portami s trzy spóki akcyjne: Zarzd Morskiego
Portu Gda sk, Zarzd Morskiego Portu Gdynia i Zarzd
Morskich Portów Szczecin i winoujcie.
Aktualnie w Polsce istniej 32 obiekty majce status
portu morskiego3.
W zestawieniu tym nie uwzgldniono przystani rybackich i eglarskich niemajcych prawnego statusu portu.
Ksika ta ma charakter pogldowy i nie jest publikacj nautyczn. Wszystkim osobom uprawiajcym eglug polecamy publikacje specjalistyczne wydawane przez
wydawnictwa hydrogra czne.

3
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Wedug zestawienia z Ministerstwa Infrastruktury, pismo GT-1tw-020-02/10.

I. Porty Zalewu Wilanego

I. Porty Zalewu
Wiylanego
Zatoka Gdaska

Piaski

Zalew Wiylany to akwen morskich wód wewnÅtrznych.
KrynicaNW – SE (pónocny
Ma ksztat wyduony w kierunku
Morska
Nowa
zachód – poudniowy
Kty wschód). Cakowita jego
Gdask
ny dugoyÁ
la dochodziPaska
i
wynosi 50 mil morskich
(Mm),
a
szerokoyÁ
Rybackie
wW
do 6 Mm. Od poudnia ograniczonyZjest
ale Wysoczyzn
Frombork
Elblsk, od pónocy Mierzej Wiylan, a od zachodu
Górki
Sztutowo
wibno
polderami uaw Wiylanych. Od wschoduTolkmicko
graniczy
Zachodnie
Kadyny
z Federacj Rosyjsk.
CzÅyÁ polska o powierzchni 328Suchacz
km2 nosi nazwÅ Zalew
Wiylany, czÅyÁ rosyjska Kaliningradzkij Zaliw. Wymiary
czÅyci polskiej: dugoyÁ 19,5 Mm, szerokoyÁ od 3,7 do
4,8 Mm.
Zalew oddziela od morza Mierzeja Wiylana o dugoyci
50 km (czÅyÁ polska 31,5 km).Elblg
Z Batykiem czy siÅ
tylko w jednym miejscu – Cieynin Piawsk, zwan
Rynn Batyjsk, pooon koo Batijska w Obwodzie
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Podzielenie po II wojnie ywiatowej Zalewu na czÅyÁ
polsk i rosyjsk przyczynio siÅ do cakowitego upadku
znaczenia gospodarczego jego portów. ZamkniÅcie
Zalew Wilany to akwen morskich wód wewntrzPodzielenie
po II wojnie
wiatowej
wyjycia przez CieyninÅ
Piawsk
na morze,
zanik Zalewu na cz
nych. Ma ksztat wyduony w kierunku NW – SEeglugi
(pó- kabotaowej
polsk i rosyjsk
przyczynio
si doportami
cakowitego upadku
(prowadzonej
pomiÅdzy
tego
samego
paÌstwa)
miÅdzy
GdaÌskiem
a
Królewcem
nocny zachód – poudniowy wschód). Cakowita jego
znaczenia gospodarczego jego portów. Zamknicie wyji yródldowej miÅdzy Warmi a Mazurami doprowadziy
dugo wynosi 50 mil morskich (Mm), a szeroko docia przez Cienin Piawsk na morze, zanik eglugi kado sytuacji, e Zalew Wiylany przesta byÁ uytkowan
chodzi do 6 Mm. Od poudnia ograniczony jest Wysoczybotaowej
(prowadzonej
gospodarczo
drog wodn.
Spadek pomidzy
inwestycjiportami tego samego
spowodowa
rangiGda
drógskiem
wodnych
i portów i ródldowej
zn Elblsk, od pónocy Mierzej Wilan, a od zachodu
paobnienie
stwa) midzy
a Królewcem
w
tym
obszarze.
polderami uaw Wilanych. Od wschodu graniczy z Femidzy Warmi a Mazurami doprowadziy do sytuacji,
Zakres funkcji penionych obecnie przez Zalew ogranicza
deracj Rosyjsk.
e Zalew Wilany przesta by uytkowan gospodarczo
siÅ do sezonowej eglugi pasaerskiej, zanikajcego
Cz polska o powierzchni 328 km² nosi nazw
Zadrog
wodn. Spadek
inwestycji
z roku na rok ryboówstwa
odziowego
orazspowodowa
eglarstwa obnienie
jachtowego
i lodowego.
lew Wilany, cz rosyjska Kaliningradzkij Zaliw.
Wyrangi
dróg wodnych i portów w tym obszarze.
Porty
Zalewu
Wiylanego:
Elblg,
Kty Rybackie,
Krynica
miary czci polskiej: dugo 19,5 Mm, szeroko od
Zakres funkcji
penionych
obecnie
przez Zalew
Morska, Nowa PasÅka, Frombork, Tolkmicko.

3,7 do 4,8 Mm.
Zalew oddziela od morza Mierzeja Wilana o dugoci 50 km (cz polska 31,5 km). Z Batykiem czy
si tylko w jednym miejscu – Cienin Piawsk, zwan
Rynn Batyjsk, pooon koo Batijska w Obwodzie
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

ogranicza si do sezonowej eglugi pasaerskiej, zanikajcego z roku na rok ryboówstwa odziowego oraz eglarstwa jachtowego i lodowego.
Porty Zalewu Wilanego: Elblg, Kty Rybackie,
Krynica Morska, Nowa Paska, Frombork, Tolkmicko.
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ELBLG

Pooenie geograczne
 54°10,5’N  019°23,5’E

Portu w uzasadnionych przypadkach moe zezwoli na
wejcie do portu wikszym jednostkom, ale jest to uzalenione od sytuacji hydrometeorologicznej.

Kapitanat Portu w Elblgu
ul. Browarna 82
82-300 Elblg
tel. (55) 236 16 21
fax (55) 234 50 05
e-mail: kpelblag@umgdy.gov.pl
Kanay VHF: 16, 71 roboczy

Nazwa nabrzea

ka

l

Elb

Elektrowni
Rolimpex
Elzam
Miejskie
Na ul. Dojazdowej (portowe)
Na ul. Dojazdowej (prywatne)
Terminal Pasaersko-Promowy
Bulwar Zygmunta Augusta
Gda skie
Wglowe (prywatne)
Terminal Towarowy

1

2

3
PORT ELBL G
1. Nabrzee Rolimpex
2. Stocznia Elblg
3. Nabrzee Elzam
4. Terminal Pasaersko-Promowy
5. Terminal Towarowy
6. Nabrzee Miejskie
7. Bulwar Zygmunta Augusta

4
5

6
7

Powierzchnia terenów portowych ogóem: 470 ha.
Cakowita dugo nabrzey eksploatacyjnych: 2,5 km,
w tym 0,3 km zajmuj nabrzea pasaerskie. Maksymalna wielko statków wchodzcych do portu: dugo statku nie moe przekracza 85 m, a zanurzenie 2 m. Kapitan
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Dugo
nabrzea (m)
250
230
1300
250
153
250
200
220
185
150
180 i 15
rampy ro-ro

Gboko
przy
nabrzeu (m)
2,5
2,5
2,5
2,5
2
1
3,7
2,5
2,5
–
3,8

Pocztki miasta Elblg przypadaj na rok 1237. Wówczas to nad brzegiem rzeki Elblg, w pobliu dawnej stolicy Prusów Truso Krzyacy zaoyli zamek obronny.
Wokó niego wyrosa osada handlowa, która w 1246 roku
otrzymaa lubeckie prawo miejskie. W Elblgu znajdowaa si wówczas siedziba krajowych mistrzów zakonu
krzyackiego. Pierwsz znan piecz miasto otrzymao w 1242 roku, by to obraz kogi (duy aglowiec handlowy) ze sterem pawowym. W zwizku z rozwojem
osady handlowej w 1347 roku zaoono Nowe Miasto
Elblg, które ze starym miastem zostao poczone dopiero w 1478 roku. W XIV wieku Elblg by wanym
miastem handlowym i portowym nalecym do Zwizku
Hanzeatyckiego.
Wan dat w historii miasta byo jego przystpienie
w 1440 roku do Zwizku Pruskiego. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku elblanie zoyli hod królowi polskiemu Wadysawowi Jagielle, o arowujc mu zdobyty
zamek krzyacki. Jednak dopiero po pokoju toru skim
w 1466 roku miasto weszo w skad pa stwa polskiego.
Elblg od dawien dawna rywalizowa z Gda skiem
o handel towarami transportowanymi Wis. Jego sytuacja bya gorsza ze wzgldu na warunki nawigacyjne na
Nogacie (krte koryto rzeki oraz konieczno przepyni-

Elblg
Fot. ze zbiorów Urzdu Miejskiego
w Elblgu

cia przez luz). W 1577 roku, w czasie kon iktu Stefana
Batorego z Gda skiem miasto otrzymao liczne przywileje od króla, który zamierza zwikszy przepyw towarów przez port w Elblgu. W nastpnych stuleciach pod
polskim panowaniem miasto zyskao kolejne przywileje
od królów polskich, dziki którym stao si wanym portem morskim. Pod koniec XVI i pocztku XVII wieku
zmonopolizowao handel z Angli, poniewa od 1568
roku do 1628 roku dziaaa w Elblgu angielska Kompania Wschodnia (Eastland Company). Wojny, jakie przetoczyy si przez te tereny w XVI i XVII wieku, przyniosy
zarazy, grabiee i kontrybucje, co znacznie osabio miasto. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Elblg
próbowa rywalizowa z Gda skiem a do 1793 roku, kiedy take ten znalaz si pod panowaniem pruskim. Jako
jeden z wielu portów i miejscowoci pruskich, w którym
zostao zniesione prawo lubeckie i Konstytucja Miejska,
Elblg sta si miastem prowincjonalnym, a jego znaczenie jako portu systematycznie malao. W XIX wieku miasto z trudem utrzymywao status portu morskiego.
Oywienie nastpio w 1852 roku, kiedy Elblg znalaz
si na szlaku kolejowym, a do eksploatacji zosta przekazany w 1860 roku Kana Elblski. Dziki tym inwestycjom w miecie powstay zakady, m.in. browar oraz
fabryki cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne
znaczenie miaa jednak zaoona w 1854 roku stocznia,
która powstaa na bazie otwartego w 1837 roku warsztatu
mechanicznego Ferdynanda Schichau. Budowano w niej
m.in. torpedowce, odzie podwodne i lokomotywy.

W 1922 roku Elblg sta si czci prowincji Prusy Wschodnie, a w padzierniku 1939 roku ponownie
wróci do Prus Zachodnich. W 1945 roku liczce wówczas 100 tys. mieszka ców miasto zostao zniszczone na
skutek dziaa wojennych. Zdobya je Armia Czerwona
i niedugo potem przekazaa Polakom. Podczas wojny
miasto zostao zniszczone w 65%, najwiksze szkody ponioso Stare Miasto. Zabytkowa cz lega w gruzach,
uszkodzone kamieniczki w znacznym stopniu rozebrano.
Miasto w wikszoci opucili dotychczasowi mieszka cy, a ich miejsce zajli przesiedle cy.
Po 1945 roku port w Elblgu, jako jedyny z polskich portów, znalaz si w sytuacji, w której czynniki
zewntrzne doprowadziy do zaniku funkcji portowych.
Ignorowanie przez ZSRR ukadu z Polsk z 1945 roku
o przepywie polskich statków przez Cienin Piawsk
oraz rosyjsk cz Zalewu Wilanego pozbawio Elblg
moliwoci traktowania go jako portu morskiego i stopniowo przyczynio si do jego likwidacji. Nie tylko decyzje w zakresie polityki zagranicznej obniyy rang portu,
równie polityka krajowa nie sprzyjaa jego utrzymaniu.
Funkcje portu w Elblgu zostay ograniczone do obsugi pywajcego taboru eglugi ródldowej, w zwizku
z czym przy budowie i utrzymaniu infrastruktury nie brano pod uwag potrzeb statków morskich. Realizujc takie
inwestycje, jak m.in. budowa mostu kolejowego przez
rzek Elblg o wysokoci 9 m, odcito wikszo nabrzey portowych dla wyszych statków morskich. Pozbawiono równie port formalnych atrybutów, przenoszc
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Elblg.
Fot. ze zbiorów Urzdu Miejskiego
w Elblgu

Wypynicie parowca.
Fot. ze zbiorów Urzdu Miejskiego
w Elblgu

Kapitanat Portu do Tolkmicka, a rzeka Elblg utracia
status morskich wód wewntrznych. W zwizku z tym za
osignicie lat 1950–1989 mona uzna utrzymanie statusu morskich wód wewntrznych dla Zalewu Wilanego,
a w nastpstwie zachowanie w sprawnym stanie oznakowania nawigacyjnego na torach wodnych tego akwenu.
Taki stan rzeczy utrudni dziaania na rzecz reaktywacji
portu po 1990 roku. Proces ten dokonywa si bez formalnego istnienia portu i podmiotu nim zarzdzajcego,
co ograniczao moliwo prowadzenia jednolitej polityki dla obszarów portowych. aden z polskich portów
nie znajdowa si w takiej sytuacji. Wszdzie tam, gdzie
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nie byo odrbnego Zarzdu Portu, funkcj podmiotu zarzdzajcego peni waciwy terytorialnie Urzd Morski. We wszystkich portach lokalnych istniay równie
kapitanaty oraz placówki celne i graniczne. W Elblgu
trzeba byo utworzy przejcie graniczne, przywróci
Kapitanat Portu oraz powoa podmiot zarzdzajcy portem. Ten ostatni akt sta si moliwy dopiero po wejciu
w ycie w 1996 roku Ustawy o portach i przystaniach
morskich.4
4

K. Luks, Port Elblg wze dróg wodnych nad poudniowym Batykiem.
Stan i kierunki aktywizacji. Materiay z IV Midzynarodowej Konferencji Naukowej Porty Morskie 2004.
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Zatoka Gdaska

Pooenie geograczne
 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
Kanay VHF: 16, 12 roboczy
Port w Gdyni to najwikszy port Zatoki Puckiej, charakteryzujcy si korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. Reda portu osonita przez Pówysep Helski stanowi
naturaln oson dla statków stojcych na kotwicowiskach. Port chroniony jest przez zewntrzny falochron
o dugoci 2,5 km, natomiast wejcie gówne do portu
o szerokoci 150 m i gbokoci ok. 14 m umoliwia
swobodny dostp do portu.
Nabrzea maj dugo 17,7 tys. m, z czego ponad
11 tys. m o gbokoci od 6,6 m do 13 m przeznaczonych
jest do operacji przeadunkowych. Cakowita powierzchnia portu wynosi 755,4 ha, w tym 492,6 ha stanowi cz
ldowa. W porcie znajduj si magazyny zajmujce 230
tys. m² oraz place skadowe o powierzchni 400 tys. m².
Nazwa nabrzea
Alba skie
Angielskie
Belgijskie
Bramowe
Bugarskie
Czeskie
Dokowe
Du skie
Du skie – Pirs Pn.
Falochron (SPPP)
Fi skie
Francuskie
Greckie
Helskie I
Helskie II
Holenderskie
Indyjskie
Islandzkie
Kutrowe
Norweskie

Dugo
nabrzea (m)
527
662
126
90
451,8
247
121
364
113
210
180
512
80
798
178
505
1109
195
630
264

Gboko
przy nabrzeu (m)
8,9
8,5
9,3
4,2
10,5
8
6,7
7
9,1
11
8,8
12,5
8
12
7,6
13
11
7,2
7,3
8,5

Pilotowe
Pochylni
Polskie
Pomorskie
Prezydenta
Portowe
Rotterdamskie
Rumu skie
Rybne i Przydokowe
Slipowe
Sowackie
Stanów Zjednoczonych
Stoczniowców
Suchego Doku
Szwedzkie
lskie
Wendy
Wgierskie

83
352
1121
626
268
158
336
867
145
286
182
819
266
355
714
588
252
708

7
3,6
10,9
7,5
5,7
7,1
7,9
11
5,7
6,8
8,2
8
3,3
8
10,4
8,6
7,4
9,7

Za formalny pocztek portu w Gdyni uznaje si przyjcie przez Sejm RP ustawy o budowie portu w Gdyni
z dnia 23 wrzenia 1922 roku.
Po I wojnie wiatowej potrzeby polskiego handlu
miao zabezpiecza (ale tylko teoretycznie) Wolne Miasto Gda sk, które znajdowao si w obszarze celnym Polski. W 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej
doszo do kon iktu pomidzy Gda skiem a Rzeczpospolit Polsk. Sprawa dotyczya blokady przeadunku broni i zawijania polskich okrtów wojennych do Gda ska.
Spowodowao to konieczno budowy wasnego portu
morskiego. Jeszcze w tym samym roku wiceadmira Kazimierz Porbski, szef Departamentu Spraw Morskich
Ministerstwa Spraw Wojskowych, zleci in. Wendzie
wybranie odpowiedniego miejsca na budow portu oraz
wykonanie projektu. Pod uwag brano róne lokalizacje: Jezioro arnowieckie z wejciem do portu z morza,
Zatok Puck z wejciem z morza od strony Wielkiej
Wsi, Puck, Rew, Hel, Tczew (z kanaem). W zoonym
w czerwcu 1920 roku sprawozdaniu z przeprowadzonej
lustracji Wybrzea Tadeusz Wenda pisa: najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak równie
w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a waciwie
nizina midzy Gdyni, a Oksyw, pooon w odlegoci
16 km od Nowego Portu w Gdasku.
Jako wstpn inwestycj portow zatwierdzono projekt inyniera Wendy dotyczcy budowy „tymczasowego
portu wojennego i przystani dla rybaków”.
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W tym czasie w Gdyni i ssiednich osadach – w Obuu, Oksywiu, Oksywskich Piaskach i Kolibkach – ryboówstwo uprawiao 135 osób, dysponujc 6 kutrami
motorowymi, 10 aglowcami oraz 103 odziami wiosowymi. Miejscowo zamieszkiwana bya przez 1,3 tys.
mieszka ców i liczya 132 domy. W 1921 roku rozpoczto budow portu. Pocztkowo miao to by tylko miejsce
bazowania maych okrtów wojennych oraz port dla rybaków, penicy funkcj schronienia. Presja opinii spoecznej
sprawia, e 23 wrzenia 1922 roku Sejm przyj ustaw
upowaniajc rzd do utworzenia portu w Gdyni.
Proces powstawania portu mona podzieli na kilka
etapów. Pierwszy to budowa fragmentu przyszego portu
pod o cjaln nazw Tymczasowy Port Wojenny Schronisko dla Rybaków, rozpoczta pod koniec 1920 roku.
Prace prowadzio Towarzystwo Robót Inynieryjnych
(TRI) z Poznania pod kierownictwem in. Jana midowicza. Budow prowizorycznego portu o cjalnie zako czono 23 kwietnia 1923 roku. W odbywajcej si z tej
okazji uroczystoci udzia wzili prezydent Stanisaw
Wojciechowski i premier Wadysaw Sikorski oraz okrty wojenne Anglii, Francji i Estonii. 13 sierpnia 1923
roku zacumowa w Gdyni pierwszy statek handlowy
– „Kentucky”.
Kolejny etap to budowa tzw. maego portu, którego zdolno przeadunkowa miaa wynosi co najmniej
2,5 mln t rocznie. Projekt zosta zaakceptowany przez rzd
11 marca 1923 roku, ale ju w pierwszej poowie 1924
roku z powodu kryzysu gospodarczego budow przerwano.
Rzd zaproponowa, by inwestycj prowadzio kilka rm

Kapitanat Portu i budowa mola
pasaerskiego, pocztek lat 30.
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zagranicznych oraz jedna polska. Szczególne zainteresowanie tym przedsiwziciem wykazay rmy francuskie.
Pertraktacje zako czyy si 4 lipca 1924 roku podpisaniem umowy ze specjalnie zawizanym w tym celu konsorcjum francusko-polskim skadajcym si z trzech rm
francuskich i dwóch polskich. Termin zako czenia prac
ustalono na rok 1930. Zakres budowy obejmowa powstanie awanportu i dwóch basenów przeadunkowych.
Kierownikiem budowy reprezentujcym konsorcjum by
du ski in. Knut Hojgaard. 8 sierpnia 1928 roku zawarto
dodatkow umow okrelajc wykonanie basenu przeznaczonego na port rybacki. Umowy dotyczce budowy
tzw. duego portu zostay zawarte 15 lutego 1930 roku
oraz 28 lipca 1935 roku. Wszystkie podpisywane umowy
nie uwzgldniay wyposaenia technicznego.
Wedug Tadeusza Wendy, budowniczego i projektanta portu gdy skiego, koszt budowy portu nie przekroczy
300 mln z. Na budowle portowe wydano ok. 165 mln z,
a na urzdzenia portowe przeznaczono ok. 135 mln z
(udzia kapitau prywatnego wynosi 45 mln z). Zarzd
i administracj portu na mocy rozporzdzenia Prezydenta RP z 1928 roku powierzono Urzdowi Morskiemu
podporzdkowanemu Ministerstwu Przemysu i Handlu.
Administrowaniem portu zajmowa si take Kapitanat
Portu, który peni funkcj policji portowej i eglugowej
oraz odpowiada za pilota portowy.
W latach 30. gdy ski port sta si konkurencyjny dla
innych portów lecych nad Batykiem i Morzem Pónocnym. Due zaplecze i korzystne warunki inwestowania zagwarantoway mu sukcesy na rynku wiatowym.

Kana Piastowski – rejon przeprawy
promowej winoujcie-Karsibór.
Fot. Krzysztof Raczyski

Nabrzee Parnickie – ma dugo 320 m i mog przy
nim cumowa statki o zanurzeniu do 7 m. Znajduje si tam terminal adunków pynnych. Wyposaenie nabrzea stanowi
2 dwigi o udwigu 8 t, silosy oraz zbiorniki magazynowe.
Nabrzee Pirs E – ma 188 m dugoci i mog przy nim
cumowa statki o zanurzeniu do 9,15 m. Dziaa tu system zaadunku statków o wydajnoci 1000 t/godz., którego
czci skadow jest wywracarka wagonów.
Nabrzee Chorzowskie – ma 290 m dugoci, a gboko przy nim wynosi 9,15 m. Znajduj si na nim 2 dwigi o udwigu 16 t i 2 o udwigu 10 t. Nabrzee posiada
ramp dla statków ro-ro, wag samochodow oraz plac
magazynowy.
Nabrzee Górnolskie – ma 282 m dugoci, a gboko przy nim wynosi 9,15 m. Pracuj tam 3 dwigi
o udwigu 10 t i jeden o udwigu 16 t. Jest na nim zlokalizowany plac skadowy.
Nabrzee Gliwickie – ma dugo 260 m i przyjmuje
statki o zanurzeniu do 9,15 m. Jego infrastruktur tworz 4
dwigi centrowe, 3 dwigi o udwigu 16 t i jeden o udwigu 10 t oraz silosy i plac magazynowy.
Nabrzee Wabrzyskie – ma dugo 270 m, a gboko przy nim siga 8,7 m. Wyposaone jest w silosy magazynowe i magazyny o powierzchni 2,5 tys. m2.
Nabrzee Huk – ma 268 m dugoci. Cumuj przy nim
statki o zanurzeniu do 7,2 m. Na nabrzeu pracuj 3 dwigi
o udwigu 10 t i jeden o udwigu 8 t. Wyposaone jest ono
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w wag dla samochodów i wagonów. Zlokalizowano na
nim równie plac skadowy.
Nabrzee Regalica – ma 210 m dugoci i mog
przy nim cumowa statki o zanurzeniu do 6,7 m. Wyposaenie nabrzea stanowi 2 dwigi o udwigu 6 t.
Zlokalizowany na nabrzeu plac skadowy na adunki
drobnicowe ma ponad 25 tys. m2 powierzchni.
Nabrzee Noteckie – ma 283 m dugoci, a gboko przy nim siga 6,4 m. Powierzchnia skadowa tego
nabrzea wynosi 1,5 tys. m2 .
Fast Terminals
Firma zajmuje si przeadunkiem drobnicy, produktów przemysu chemicznego, drewna oraz wyrobów
hutniczych. Dysponuje placami skadowymi o cznej powierzchni 20 tys. m2, krytym magazynem o powierzchni 8 tys. m2 oraz magazynem o powierzchni
2 tys. m2, wyposaonym w rozsuwany dach.
Zakad prowadzi dziaalno na czterech nabrzeach.
Najwaniejsze z nich to Nabrzee Angielskie o dugoci
165 m i gbokoci sigajcej 8,5 m. Tam zlokalizowane s gówne magazyny i place skadowe. Na nabrzeu
pracuje 6 dwigów o udwigu od 8 do 25 t.
Pozostae nabrzea, którymi dysponuje rma, to:
Nabrzee Belgijskie o dugoci 240 m, przyjmujce
statki o zanurzeniu do 7,4 m, Nabrzee Luksemburskie
o dugoci 53,7 m, przy którym mog cumowa statki
o zanurzeniu nieprzekraczajcym 9 m, oraz Nabrzee

Holenderskie o dugoci 160 m i gbokoci 7,1 m. Na
tym ostatnim pracuj 2 dwigi o udwigu 6 t.
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowe Port
Rybacki „Gryf” Sp. z o.o.
Spóka powstaa w 1992 roku na skutek podziau byego Przedsibiorstwa Poowów Dalekomorskich i Usug
Rybackich „Gryf” w Szczecinie na trzy oddzielne rmy.
Swoj siedzib ma na pówyspie asztownia. Zajmuje 22 ha terenów portowych, obejmujcych nabrzea
o dugoci 1500 m, place skadowe oraz obiekty zaplecza technicznego i magazynowego. Wzdu nabrzey
i budynków magazynowych cign si nalece do rmy
bocznice kolejowe.
Gówn dziaalno spóki stanowi usugi chodnicze, przeadunkowe, magazynowe oraz wynajem powierzchni skadowych, magazynowych i biurowych.
Spóka jest wacicielem chodni skadowych mogcych utrzymywa towar w temperaturze do -22°C.
Powierzchnia tych magazynów wynosi 5400 m2, co pozwala pomieci do 10 tys. t towaru. Usugi rmy dotycz towarów drobnicowych ze specjalizacj w zakresie
przeadunku mroonych ryb.
Firma eksploatuje Nabrzee Bugarskie o dugoci
1252 m, przy którym mog cumowa statki o zanurzeniu do 8,3 m. Operuj na nim 4 urawie przeadunkowe,
kady o udwigu 6,3 t. Wzdu nabrzea usytuowane s
magazyny o powierzchni 16 tys. m2, plac skadowy o powierzchni 50 tys. m2 oraz bocznica kolejowa.
Krono-Chem Sp. z o.o.
Firma wiadczy usugi zwizane z obsug portow
statków oraz przeadunkami towarów masowych i metanolu. Eksploatuje Nabrzee Huta (Kra), bdce dawniej siedzib Huty Szczecin SA, której Krono-Chem
Sp. z o.o. sta si administratorem.
Przedsibiorstwo prowadzi dziaalno w zakresie przeadunku oraz magazynowania staych i ciekych produktów
chemicznych, materiaów masowych oraz surowców dla
przemysu drzewnego. Najczciej obsugiwanymi adunkami s metanol, nawozy sztuczne i mocznik.
Dugo Nabrzea Huta (Kra) wynosi 420 m, a gboko przy nim siga 8,2 m. Na nabrzeu zlokalizowany
jest magazyn kryty o powierzchni 3 tys. m2, plac skadowy
o powierzchni 15 tys. m2 oraz 2 zbiorniki na adunki pyn-

ne, kady o pojemnoci 14,25 tys. m3. Wyposaenie nabrzea stanowi uraw o zdolnoci przeadunkowej 2 tys.
t/dob i 2 urzdzenia do rozadunku metanolu.
Przedsibiorstwo Usug Portowych „Elewator Ewa”
Sp. z o.o.
Przedsibiorstwo Usug Portowych „Elewator Ewa”
Spóka z o.o. powstao 19 wrzenia 1991 roku w wyniku
przeksztace wasnociowych portu. Jest rm dysponujc najwikszym na polskim wybrzeu oraz jednym
z najwikszych w basenie Morza Batyckiego elewatorem
zboowym, mogcym jednorazowo pomieci do 55 tys. t
towaru.
Budow elewatora eksploatowanego obecnie przez t
rm zako czono w 1935 roku. Inwestycja ta zapocztkowaa powstanie wielu budowli portowych. Do dzi
stanowi wizytówk portu w Szczecinie ze wzgldu na poczenie zabytkowej architektury z nowoczesnym wykorzystaniem obiektu.
PUP „Elewator Ewa” specjalizuje si w przeadunku
zbó, nasion i pasz. Do tego celu rma wykorzystuje Nabrzee Zboowe o dugoci 220 m i gbokoci 9,15 m.
Wyposaenie nabrzea stanowi 2 dwigi o zdolnoci
przeadunkowej 400 t/godz. i 7 teleskopów przeadunkowych. Dziki nim oraz komputerowemu systemowi do
waenia zboa, a take automatycznej wadze wagonowej elewator ma due dzienne zdolnoci przeadunkowe.
Urzdzenia umoliwiaj przeadunek zboa w relacji nabrzee – wagon w iloci 3,6 tys. t/dob lub 4 tys. t zboa
i 2,5 tys. t nasion sojowych na dob w relacji nabrzee
– statek.
Elewator na 13 pitrach ma rozlokowane magazyny,
pozwalajce na skadowanie 8,5 tys. t adunków, oraz 170
komór, mogcych przyj towar o masie 46,5 tys. t. Potencja przeadunkowy elewatora umoliwia obsug do
1 mln t towarów rocznie.
Od 2009 roku spóka eksploatuje równie Nabrzee
Sowackie o dugoci 565 m i gbokoci wahajcej si
od 8,8 do 9,15 m.
Szczeci skie Zakady Zboowo-Mynarskie „PZZ” SA
Zakady powstay w grudniu 1998 roku na skutek
przeksztacenia Przedsibiorstwa Przemysu Zboowo-Mynarskiego „PZZ” w Szczecinie w jednoosobow
spók Skarbu Pa stwa.
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akwatorium – powierzchnia wodna bdca wewntrzn czci portu lub przystani. Jej otoczenie stanowi budowle wodne typu nabrzea czy falochrony,
a czasami take inne formy linii brzegowej, takie jak:
brzeg rzeki lub kanau. Granic akwatorium oprócz falochronów mog wyznacza boje, pawy lub budowle
hydrotechniczne. Charakterystyczne czci akwatorium
portowego to: awanport, baseny portowe, doki, kanay
portowe. Na zewntrz akwatorium portowego znajduj
si akwatoria otwarte. Najbardziej typowe przykady takich powierzchni to: kotwicowisko, reda czy tor wodny.
akwen – okrelenie uywane do ogólnego nazwania
dowolnego wybranego fragmentu powierzchni wodnej.
awanport – cz wodnej powierzchni portu (cz
akwatorium portowego) ssiadujca z wejciem do portu
i red portu. Zazwyczaj awanport ograniczony jest falochronem. Statki przechodz przez awanport do zlokalizowanych gbiej basenów portowych, doków, kanaów,
nabrzey, pirsów czy pomostów. Gówn funkcj awanportu jest zmniejszanie siy fal, a w przypadku portów
rzecznych osabianie prdu wody. W miejscu tym czsto
wykonywane s manewry statków, dlatego s tam wyznaczone obrotnice portowe. W duych awanportach mog
przebywa statki oczekujce na wejcie w gb portu.
basen portowy – cz portu bdca miejscem postoju
statków. Najczciej ma ksztat wyduonego prostokta,
którego boki stanowi umocnione, zwykle betonowe nabrzea. Wokó basenu rozlokowane s magazyny i urzdzenia portowe suce do przeadunku towarów.

boja – patrz: pawa
bosmanat portu – organ urzdu morskiego nadzorujcy i kierujcy ruchem statków w maych portach oraz
przystaniach. Na czele bosmanatu stoi bosman portu.
bramownica – patrz: suwnica bramowa
cumowanie – zamocowanie i unieruchomienie jednostki pywajcej w miejscu jej postoju, którym moe
by np. nabrzee, pomost, burta innej jednostki, boja,
pawa, dalby, beczka cumownicza. Celem cumowania
jest unieruchomienie jednostki oraz zabezpieczenie jej
przed zerwaniem z cum pod wpywem pogorszenia si
warunków pogodowych, wahania poziomu wody lub
w trakcie prac przeadunkowych.
dalba – gruby pal lub kilka poczonych pali wbitych
w dno i wystajcych ponad powierzchni wody. Dalby
najczciej stosowane s jako uchwyt do cumowania, ale
take jako osona brzegu lub falochronu.
dok – basen portowy posiadajcy ruchome wodoszczelne wrota, oddzielajce go od innych czci portu.
Statek w doku jest utrzymywany na staej wysokoci
wzgldem nabrzea, niezalenie od aktualnej wysokoci
pywu morskiego. Odmian doku jest suchy dok, w którym zainstalowane s systemy pomp umoliwiajce cakowite odpompowanie wody i posadowienie statku na
dnie doku. Tego typu konstrukcje s zazwyczaj wykorzystywane w stoczniach.
DWT – patrz: nono

big-bag – zwany równie kontenerem elastycznym
– opakowanie w ksztacie duego worka w formie szecianu, wykonane z tworzywa sztucznego z uchwytami
tamowymi w górnych naronikach. Mona w nim pomieci towary wace od 500 do 1500 kg. Wykorzystuje si je gównie do transportu materiaów sypkich.
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elewator – budynek konstrukcyjnie przystosowany do przechowywania materiaów sypkich, najczciej
ziarna zbó oraz paszy. W przypadku elewatorów portowych s to zwykle bazy przeadunkowe i magazyny dla
tego typu adunków.

falochron – konstrukcja hydrotechniczna chronica
okrelony akwen (port, rejon podejcia do portu) przed
dziaaniem fal. Dodatkowym zadaniem takiej konstrukcji
jest zabezpieczenie portu, kanau lub toru podejciowego
przed nanoszeniem osadów dennych, a co si z tym wie, ze spyceniem ich. Falochronem moe by betonowa
ciana, nasyp z gazów lub gwiazdobloków albo drewniana palisada.

jednostka morska – ogólne okrelenie statku lub odzi przystosowanej do eglugi po wodach morskich, bez
klasy kowania jej pod wzgldem wielkoci lub rodzaju
wykorzystania. W ten sposób mona nazwa zarówno turystyczn jednostk aglow, kuter rybacki, statek handlowy, jak i okrt wojenny.

gazoport – specjalistyczny port przeznaczony do obsugi statków przewocych skroplony gaz. Zwykle na
terenie gazoportu znajduj si zbiorniki magazynujce
przeadowywany gaz.

kabestan – urzdzenie suce do wcigania (wybierania) na pokad lin cumowniczych lub a cuchów
kotwicznych. O bbna usytuowana jest pionowo
w przeciwie stwie do poziomego ukadu, w podobnych
pod wzgldem zastosowania, windach i wcigarkach
statkowych.

gówki wejciowe – inaczej gówki portowe – zako czenie mola lub falochronu w rejonie wejcia do portu.
Zwykle gówki portowe oznaczone s latarniami i stanowi swoist „bram” do portu. W wikszych portach takich wej jest zazwyczaj kilka.

kapitanat portu – organ urzdu morskiego nadzorujcy i kierujcy ruchem statków w porcie i na przylegej
redzie. W Polsce na czele kapitanatu stoi kapitan portu.
Dodatkowo caodobowo w kapitanacie peni sub o cerowie dyurni.

Hanza – zwana te Lig Hanzeatyck lub Zwizkiem
Hanzeatyckim – zwizek miast handlowych w Europie
Pónocnej, zawarty w czasach redniowiecza. Miasta,
które naleay do zwizku, wspieray si w dziedzinach
ekonomicznych, stwarzajc siln konkurencj dla miast
kupieckich spoza tego ukadu. Najbardziej znana i najsilniejsza bya Hanza niemiecka, okrelana mianem
Hanzy. W XIV–XV wieku naleaa do niej wikszo
miast pobrzea Morza Pónocnego i Batyku. W czasie
najwikszej wietnoci Hanza gromadzia ok. 160 miast
pod przewodnictwem Lubeki. Delegaci z miast hanzeatyckich zbierali si okresowo, aby opracowywa wspóln polityk. Z czasem miasta stay si bardziej zalene od
swoich wadców, a interesy poszczególnych miast zaczy si róni. Ostatni zjazd delegatów miast hanzeatyckich odby si w 1669 roku.

keja – umocniony odcinek brzegu rzecznego lub linii
brzegowej w porcie, do których mog przybija jednostki. Okrelenie to moe odnosi si zarówno do nabrzea
przeadunkowego w porcie handlowym, jak i do niewielkiego pomostu na przystani.

hub kontenerowy – terminal kontenerowy, na którym obsugiwane s najwiksze kontenerowce transoceaniczne. Jest to zwykle terminal przeadunkowy dla
kontenerowców i jednoczenie orodek przeadunków
tranzytowych z ogromnych jednostek na mniejsze, zwane kontenerowcami feederowymi, czyli dowozowymi.

kotwicowisko – akwen wyznaczony w bezpiecznej
odlegoci od ldu oraz budowli hydrotechnicznych,
przeznaczony na miejsce postoju na kotwicy dla jednostek pywajcych. Miejsce na taki akwen musi mie odpowiednio ma gboko i zwart budow dna oraz by
czyste od wraków i przeszkód podwodnych. Na kotwicowiska wybiera si zwykle akweny osonite z jednej lub
kilku stron od fal i wiatru przez wyspy i pówyspy, ewentualnie przez budowle sztuczne, takie jak falochrony. Kotwicowisko suy do czasowego postoju jednostek przed
wejciem do portu, stoczni, luzy, kanau lub statków
chronicych si przed zymi warunkami pogodowymi.
latarnia morska – rodzaj budowli w postaci charakterystycznej wiey, wysyajcej znaki wietlne w celu
wskazania jednostkom pywajcym bezpiecznej drogi.
Zwykle znajduje si na brzegu, ale spotykane s równie
latarnie na wodzie (latarniowiec). Niektóre latarnie nada-
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