
Turystyka morska w Polityce Morskiej RP  

Na początek chciałabym podziękowad za zaproszenie do udziału w debacie i możliwośd wypowiedzi 
na temat założeo Polityki Morskiej RP do 2020 roku.  

 
Z dużym zaciekawieniem zapoznałam się z dokumentem Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 
roku 2020 oraz z Programem rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
roku). Na stronie 46 dokumentu  Program rozwoju polskich portów morskich …  zapisano, że „w 
perspektywie do 2020 r. można spodziewad się dalszego wzrostu obsługi pasażerów statków 
wycieczkowych w polskich portach morskich”, a z kolei na str. 32. dokumentu Polityka Morska RP 
wskazano, że rząd będzie wspierał „Rozwój i modernizację portów, przystani oraz pomostów 
cumowniczych służących do aktywnego uprawiania turystyki i sportów morskich”. W związku z 
powyższym chciałabym odnieśd się do dwóch kwestii, tj.: 

         Pierwsza - od dekady rośnie zainteresowanie armatorów statków wycieczkowych 

odwiedzaniem portów morskich w Polsce. Rekordowym rokiem był 2009 rok, kiedy do 

Polski przypłynęło 139 statków, przywożąc ponad 150 tys. osób. Ale w 2012 roku 

zarejestrowano spadek o 25 punktów procentowych względem 2009 roku. Przyczyną tego 

zjawiska jest między innymi stan przygotowania infrastruktury nadbrzeżnej w portach 

morskich do obsługi statków wycieczkowych, na co narzekają zarówno armatorzy statków, 

turyści, jak i organizatorzy turystyki. Przykładowo w Gdyni statki wycieczkowe obsługiwane 

są przy Nabrzeżu Francuskim, gdzie znajdują się składowiska złomu, biomasy i drewna. 

Podobnie sytuacja wygląda w innych portach morskich w Polsce. Sytuacja ta nie ulegnie 

zmianie w najbliższych latach, gdyż pomimo faktu, że zarządy portów morskich prowadzą od 

lat aktywną politykę inwestycyjną w infrastrukturę portową, niemniej, jak wynika z rozmów, 

które przeprowadziłam we wszystkich zarządach portach strategicznych w Polsce, nie 

zamierzają oni inwestować w rozwój terminali dedykowanych obsłudze statków 

wycieczkowych. Stąd moje pytanie, w jaki sposób RP chce wesprzeć rozwój rynku turystyki 

na statkach wycieczkowych, aby osiągnąć cele zakładane ww. dokumentach? 

         Druga – w dokumentach rządowych segment turystyki morskiej jest łączony z turystyką 

nadmorską. Chciałabym zaproponować, żeby zastanowić się nad oddzieleniem działań na 

rzecz wsparcia rozwoju turystyki morskiej, która wiąże się najczęściej z wysoce 

kapitałochłonnymi inwestycjami infrastrukturalnymi w portach i przystaniach morskich i 

ewentualnie nakładami na kreowanie wizerunku Polski, jako morskiej destynacji turystycznej 

od turystyki nadmorskiej, która dotyczy pasa wybrzeża, czyli obszaru o szerokości do 10 km 

od linii brzegowej, a wsparcie RP w tej kwestii powinno dotyczyć różnorodnych form 

turystyki, jakie mogą być uprawiane w miastach i regionach związanych z oddziaływaniem 

klimatu nadmorskiego. 
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