
 

Mateusz Kusznierewicz o jachtingu w gospodarce morskiej  

 

Stworzyliśmy infrastrukturę żeglarską na miarę naszych możliwości  

Polska jest doskonałym miejscem wypoczynku dla miłośników sportów wodnych – ma 

dostęp do morza oraz gęstą sieć jezior, rzek i kanałów. Nasz kraj może się również 

pochwalić coraz lepszą infrastrukturą, czego doskonałymi przykładami są: nowa marina 

w Sopocie, wyremontowany basen jachtowy w Gdyni oraz plany rozbudowy przystani w 

Gdańsku.  

W wywiadzie udzielonym dla portalu Morza i Oceany, mistrz olimpijski Mateusz 

Kusznierewicz podsumowuje stan inwestycji w infrastrukturę żeglarską. Przedsiębiorca, 

zdobywca tytułów mistrza świata i Europy przedstawia także wkład tego sportu w 

rozwój polskiej gospodarki morskiej. 

Jak prezentuje się polska branża jachtowa na europejskim tle? 

Mateusz Kusznierewicz: Mamy powody do dumy! Chociażby dlatego, że zajmujemy trzecie 

miejsce w Europie, a piąte na świecie w produkcji jachtów do 8,5 m długości wykonanych z 

laminatów. 93-94 procent łodzi, które powstają przeznaczonych jest na eksport, między 

innymi dlatego że produkcję zlecają takie potężne zagraniczne firmy jachtowe, jak Jeanneau 

czy Beneteau. Ogrom materiałów, z których produkowane są łodzie oraz poziom zatrudnienia 

fachowców pracujących w tej niełatwej przecież branży ma olbrzymi wpływ na rozwój 

gospodarki w poszczególnych regionach. Najwięcej stoczni jachtowych jest zlokalizowanych 

w regionach  opuszczonych przez inne sektory gospodarki. Regiony Polski północno-

wschodniej potrzebują wciąż stymulacji gospodarczej. 

Sezon 2014 jest owocny pod względem promocji jachtingu i branży żeglarskiej… 

Rzeczywiście nie można narzekać na liczbę wydarzeń branżowych i działań promocyjnych. 

W tym sezonie nie brakuje bowiem imprez o charakterze żeglarskim. Organizowane w Polsce 

zloty żaglowców przyciągają coraz większą publiczność. Imprezy takie jak Baltic Sails w 
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Gdańsku, Dni Morza w Szczecinie, gdyńska Operacja Żagiel, czy Targi Żeglarskie, które w 

kwietniu odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie, na pewno pomagają w rozwoju i 

promocji tej dziedziny sportu. Przyczynia się do tego także restauracja zabytkowych 

żaglowców. Takie jednostki, jak STS Generał Zaruski czy szkuner Kapitan Borchard i coraz 

liczniej organizowane na nich rejsy szkoleniowe dla młodzieży, stanowią niepowtarzalną 

okazję do zdobycia pierwszych doświadczeń żeglarskich i zapoznania się z wartościami, jakie 

propaguje ten sport. Stocznie jachtowe także oferują coraz bardziej innowacyjne rozwiązania.  

W mediach głośno jest o żeglarstwie także za sprawą znakomitych występów naszych 

windsurferów -w szczególności Piotra Myszki i Przemysława Miarczyńskiego. Co ważne, 

jachting może liczyć na wsparcie wielu strategicznych sponsorów – firmy Energa, Lotto, 

Mercedes-Benz i Grupy Lotos. Do tego grona dołączył ostatnio koncern Samsung. Udział tak 

wielu szanowanych i rozpoznawanych na świecie marek na pewno pomaga. 

Można jednak odnieść wrażenie, że turystyka żeglarska w naszym kraju nie ma jeszcze 

takiego udziału w gospodarce, jaki mogłaby mieć, biorąc pod uwagę warunki 

geograficzne i sieć wód. 

Mamy dostęp do morza, piękne Pojezierze Mazurskie i Kaszubskie. Dzięki temu wybór 

miejsc do żeglowania jest naprawdę imponujący, a infrastruktura… z roku na rok coraz 

lepsza. 

Nowe obiekty powstają w całym pasie polskiego wybrzeża, począwszy od Świnoujścia i 

Szczecina aż po Łebę. Przykładem jest marina w Sopocie i Kuźnicach oraz szereg innych 

inwestycji świadczących o tym, że małymi krokami idziemy w stronę tak rozwiniętej bazy 

wodnej, jaka jest w Niemczech i Szwecji. Jestem przekonany, że z roku na rok nowych 

inwestycji będzie coraz więcej. 

Obiekty dla żeglarzy powstają również na Mazurach. Wiem, że planowana jest dalsza 

rozbudowa portów na śródlądziu. Myślę, że to dobry kierunek, gdyż wśród Polaków taka 

żegluga jest popularnym sposobem na aktywny wypoczynek. 

Mniej spopularyzowana jest żegluga morska, ale ostatnio trend ten ulega zmianie i w ofercie 

pojawia się coraz więcej jachtów przeznaczonych pod czarter. Tutaj przeszkodą bywa jednak 

pogoda – na Bałtyku sezon trwa od początku maja a kończy się w połowie września, dlatego 

więcej osób woli żeglować po ciepłych akwenach Morza Śródziemnego, Adriatyku czy 

Karaibów, czyli w miejscach gdzie pogoda sprzyja przez większość roku. 

Wspomnieliśmy o dużych inwestycjach infrastrukturalnych towarzyszących żeglarstwu. 

Wymieńmy największe z nich dla zobrazowania skali pozytywnych zmian ostatnich lat. 

W stosunku do rozmiarów inwestycji dokonywanych na Zachodzie czy południu naszego 

kontynentu, Polska należy do średniaków. Ale biorąc pod uwagę nasze możliwości, rozmiar 

inwestycji jest zadowalający. Na Mazurach wiele się dzieje, dzięki dofinansowaniu budowy 

całej sieci eko-marin w różnych portach, w ramach programu „Budowa ekologicznych mini 

przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych 

obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”. Jego celem jest połączenie proekologicznych 

działań z rozwojem turystyki. Wszystkie przystanie realizowane w ramach tego 

przedsięwzięcia, wyposażone zostają w bogatą infrastrukturę ekologiczną (odbiór odpadów 

stałych i płynnych, WC, natryski) oraz turystyczno-komercyjną (zaplecze gastronomiczno-



noclegowe). Będą więc wyznaczały nowe standardy jakości usług świadczonych dla żeglarzy 

i turystów. Porty połączone w sieć mają w swoim założeniu minimalizować negatywny 

wpływ na środowisko naturalne. Eko-mariny powstały już w 11 miejscowościach:  Piszu (jez. 

Roś), Węgorzewie (jez. Mamry), Siemianach (Jeziorak), Mrągowie (Czos), Mikołajkach (jez. 

Mikołajskie), Iławie (Jeziorak), Zalewie (jez. Ewingi), Kamieniu (Bełdany), Wilkasach 

(Niegocin), Piaskach ( Bełdany), Rynie (jez. Ryńskie). 

Nie zapomniano o żeglarstwie morskim. Na przestrzeni ostatnich trzech lat przeznaczono 

spore sumy na inwestycje, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i pomorskim, 

głównie na rozbudowę nabrzeży i marin w dużych oraz mniejszych miastach. Obiekty te 

tworzą sieć, a żeglarze mogą z nich korzystać pływając od przystani do przystani i od portu 

do portu. To dobry kierunek, lecz moim zdaniem zbyt mało środków zostało przeznaczonych 

zostało na tzw. programy miękkie, czyli na sposób finalizacji poszczególnych projektów, 

które mogłyby przyciągnąć młodzież do szkolenia żeglarskiego. 

Jeśli chodzi o nadchodzące inwestycje to w Juracie powstaje marina przeznaczona dla 

jednostek o małym zanurzeniu. Rozbudowę mariny ma przed sobą także Gdynia. Całe 

tamtejsze Nabrzeże Kościuszkowskie stanie się wielkim placem budowy, ale efekty będą na 

pewno imponujące. 

Piękny obiekt powstał w Gdańsku - nad Motławą przy ul. Szafarnia, czyli w samym centrum. 

Niedawno ta marina została powiększona o miejsca dla jachtów zlokalizowane za wyspą 

Ołowianką. Ogólnie w ramach programu ożywienia gdańskich dróg wodnych zbudowano trzy 

mariny, w tym jedną kajakową i dwie żeglarskie. 

Warto wspomnieć również o obiekcie w Górkach Zachodnich oraz o marinie w Sopocie, 

która połączyła drogę morską z Gdańska do Gdyni. Teraz można zejść tam na ląd, odpocząć i 

pospacerować po kurorcie, po czym popłynąć dalej w stronę Półwyspu Helskiego. 

W mojej opinii jest, gdzie żeglować, a skala przedsięwzięć pozwala być dobrej myśli. 

Jakie czynniki musiałyby zaistnieć, by żeglarstwo wywierało jeszcze większy wpływ na 

rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju? 

By jakiekolwiek działania przyniosły większy efekt nie można skupić się wyłącznie na 

konkretnym aspekcie. Inwestycje muszą owocować przez wiele lat. W Polsce przemysł 

jachtowy ma się dobrze, jednak warto byłoby wprowadzić pewne optymalizacje podatkowe, 

które pomogłyby w rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury oraz terenów podlegających 

turystyce jachtowej i żeglarskiej. Niepotrzebnie wprowadzono podatek od gruntu - płaci się 

nie tylko za fragmenty mola czy nabrzeża, ale również za grunty pod lustrem wody! 

Potencjał widzę w zachęcaniu do korzystania z dobrodziejstw naszych marin, nie tylko 

polskich miłośników jachtingu, ale w większym stopniu zagranicznych żeglarzy. Powinno 

nam zależeć na wykorzystaniu potencjału najbardziej uczęszczanych akwenów. Z moich 

obserwacji wynika, że żeglarze ze Szwecji, Dani, Niemiec, Litwy i Estonii są pozytywnie 

zaskoczeni, gdy przybywając do Świnoujścia, Trójmiasta czy Szczecina nie spodziewali się 

tak dobrego stanu infrastruktury. Chwalą sobie świetną obsługę, usytuowanie marin blisko 

centrum miast oraz dobry poziom obsługi. Niestety wiele jeszcze jest do zrobienia, nie 

możemy porównywać się póki co do Holandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii. Z podziwem 



patrzę na piękne i przemyślane mariny w Chorwacji. Mimo wszystko infrastruktura, którą 

stworzyliśmy dotychczas jest na wysokim poziomie i na miarę naszych możliwości. 

Morza i Oceany 


