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Podsumowanie:

•	 W 2019 roku polskie porty obsłużyły łącznie ponad 108 mln ton, co stanowi wzrost o 2,37% w stosunku 
do 2018 roku. Rekordowy wynik przeładunków zaobserwowano w Porcie Gdańsk (ponad 52 mln ton ładun-
ków). W Gdyni przeładowano niemal 24 mln ton (wzrost o 2%), a w Szczecinie i Świnoujściu 32,2 mln ton 
(spadek o 3,3% w porównaniu z 2018).

•	 Największy udział w obrotach ładunkowych Portu Gdańsk miały paliwa płynne, drobnica oraz węgiel. 
Z kolei w Porcie Szczecin-Świnoujście uzyskany wynik był głównie zasługą zwiększonych przeładunków 
zboża i paliw płynnych (w tym wzrost przeładunków LNG o ponad 22%). Z kolei w Porcie Gdynia wzrost w 
grupie inne masowe (+13,8%). 

•	 Największym udziałem w ogólnej wielkości przeładunków polskich portów charakteryzuje się drobnica 
- stanowi 50% ogólnych obrotów ładunkowych (+12,1%). Paliwa stanowią 22%, a węgiel i koks 12%. 

•	 W 2019 roku odnotowano również spadek obrotów ładunkowych w grupie rudy (-29,4% w stosunku do 
2018). Zmiana zauważalna jest w szczególności w Porcie Szczecin-Świnoujście, w którym zmniejszenie prze-
ładunków wiąże się z napływem dużych ilości taniej stali z Chin i Rosji. Spowodowało to znaczne ogranicze-
nia w produkcji stali przez polskie huty, co bezpośrednio wpłynęło na wyniki przeładunków w tej grupie. 

•	 Dobry rok na rynku obsługi kontenerów (+7,48%). W 2019 roku przekroczona została granica 3 mln TEU. 
W obsłudze kontenerów prym wiedzie Gdańsk z wynikiem o 6,4% wyższym niż w 2018 roku. Kontenerów 
przybyło również w Gdyni (+11,6% w porównaniu z 2018 rokiem). Wzrost przeładunków kontenerowych 
w Porcie Gdynia to wynik rekordowych obrotów ładunkowych w terminalu BCT (drugim co do wielkości 
terminalu kontenerowym w Polsce). 6,5-procentowy spadek odnotował Port Szczecin-Świnoujście (prze-
ładowano 76 143 TEU). 

•	 Przeładunki kontenerowe pojawiły się również na Nabrzeżu Szczecińskim w Porcie Gdańsk. Armator 
Samskip wprowadził cotygodniowe połączenie między Gdańskiem a portami Danii i Norwegii. Obsługą 
ładunków zajmuje się Port Gdański Eksploatacja.

•	 W minionym roku znaczący wzrost obrotów jednostek frachtowych ro-ro odnotował Port Gdańsk  
(+22 638) za sprawą uruchomienia drugiej jednostki – promu Nova Star – przez Polską Żeglugę Bałtycką 
(PŻB), co zwiększyło liczbę zawinięć promów do Szwecji (Nynäshamn). 

•	 Obecnie, trudno jest prognozować w jaki sposób zachowa się rynek portowy w 2020 roku. Niewątpliwie 
wolumen obrotów portowych w Europie i na Bałtyku ulegnie znaczącemu spadkowi, co jest spowodowane 
konsekwencjami pandemii Covid-19 w skali globalnej i restrykcjami wprowadzonymi przez rządy europejskie. 
Głębokość spadków zależeć będzie od przebiegu pandemii Covid-19 i skali konsekwencji gospodarczych.

Tabela 1. Przeładunki w największych polskich portach morskich w latach 2012-2019 (tys. ton)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zmiana 

2019/2018

Gdynia 15 809 17 659 19 405 18 198 19 536 21 225 23 492 23 965 2,00%

Szczecin-
Świnoujście 21 267 22 750 23 401 23 174 24 113 25 424 33 257 32 175 -3,30%

Gdańsk 26 897 30 259 32 278 35 914 37 289 40 614 49 032 52 154 6,40%

Razem 63 973 70 668 75 084 77 286 80 938 87 263 105 781 108 2,37%

Wyniki działalności polskich portów morskich w 2019 roku

Od wielu lat rynek portowy w Polsce notuje systematyczny wzrost obrotów przeładunkowych. Polskie 
porty łącznie osiągnęły w 2019 roku rekordowy wynik ponad 108 mln ton, co stanowi wynik wyższy o 2,37% 
(+2,513 mln ton) w porównaniu z 2018 rokiem. Na pozycji lidera niezmiennie znajduje się Port Gdańsk, któ-
rego przeładunki zwiększyły się o ponad 3 mln ton. Również Port Gdynia odnotował wzrost przeładunków 
(+0,473 mln ton). Portem, w którym nastąpił spadek obrotów ładunkowych (-1,082 mln ton) jest Port Szcze-
cin-Świnoujście. (Tabela 1). W Porcie Szczecin-Świnoujście wynik podyktowany był znaczącym spadkiem 
dostaw rud metali (-29,6%). 
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Największy spadek odnotowany został w grupach ładunkowych drewno (-44,67%) oraz ruda (-29,34% w sto-
sunku do 2018). Wszystkie polskie porty zanotowały wzrost w grupach zboża (+0,486 mln ton) oraz paliwa 
(+2,5 mln ton w porównaniu z 2018 rokiem). 

Wyniki polskich portów morskich prezentują się bardzo korzystnie na tle bałtyckich portów. Łącznie,  
10 największych portów bałtyckich przeładowało niemal 500 mln ton ładunków, co stanowi wynik o 3,59% 
wyższy niż w 2018 roku. Pośród największych portów bałtyckich Port Gdańsk plasuje się na czwartej pozycji, 
Port Szczecin-Świnoujście na 8, natomiast Port Gdynia na 10-tej. Znajdujący się obecnie na 3. pozycji Port St. 
Petersburg charakteryzuje się mniejszą dynamiką wzrostu przeładunków niż Port Gdańsk. 

Rysunek 1. Przeładunki 10 największych portów morskich Morza Bałtyckiego w 2019 roku [mln ton]

*Port Gothenburg – dane szacunkowe

Największym portem na Bałtyku pozostaje Ust Luga z przeładunkami na poziomie 103,9 mln ton.  
W 2019 r. nastąpił wyraźny wzrost przeładunków w Porcie Primorsk (+14%), co przełożyło się na wynik  
61 mln ton obsłużonych w porcie. Port Primorsk zajmuje się wyłącznie eksportem rosyjskiej ropy naftowej. 

Struktura przeładunków w 2019 roku
Dominującą grupę w przeładunkach polskich portów stanowiła drobnica, która odpowiadała za 50% ogól-
nych przeładunków. Wysoki udział drobnicy to zasługa zwiększonych obrotów kontenerowych w Porcie 
Gdańsk. W ubiegłym roku obsłużono ich o 6,9% więcej niż w 2018 roku (+1,5 mln ton). 

Rozpatrując poszczególne grupy ładunkowe w rozbiciu na porty możemy zauważyć, że liderem w obsłudze 
drobnicy pozostaje niezmiennie Port Gdańsk, który odpowiada za ponad 42% drobnicy w polskich portach. 
W przypadku Portu Gdynia udział wynosi 26% (14,2 mln ton), a Portu Szczecin-Świnoujście 32% (17,5 mln ton). 

Grupą ładunkową, której udział w ogólnej strukturze przeładunków polskich portów również wzrósł były 
paliwa (+11,87% w porównaniu z 2018 rokiem). Liderem w przeładunkach paliw pozostaje również Port 
Gdańsk, w którym przybyło około 2 mln ton ładunku. Także Port Szczecin-Świnoujście (+433 tys. ton) oraz 
Port Gdynia (+103 tys. ton) odnotowały wzrost przeładunków paliw. 
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Tabela 2. Struktura przeładunków w portach Gdańska, Gdyni i Szczecina-Świnoujścia w 2019 roku 
(tys. ton)

Ładunek

Gdańsk Gdynia Szczecin-Świnoujście

Tys. ton
Zmiana 

2019/2018 Tys. ton
Zmiana 

2019/2018 Tys. ton
Zmiana 

2019/2018

Węgiel i koks 6 770,50 -5,80% 2 876,80 9,40% 3 129,80 -9,00%

Ruda 14,30 37,80% 0,00 0,00% 2 272,60 -29,60%

Inne masowe 4 112,10 5,10% 1 492,00 13,80% 3 351,30 -0,07%

Zboże 611,60 9,40% 3 220,50 7,50% 1 303,50 19,00%

Drewno 255,70 -40,40% 365,00 -62,70% 200,00 164,90%

Drobnica 22 891,40 6,90% 14 148,40 2,40% 17 511,50 -3,10%

Paliwa 17 498,40 12,80% 1 862,70 5,90% 4 406,10 10,90%

Razem 52 154,10 6,40% 23 965,40 2,00% 32 174,80 -3,30%

Najbardziej znaczący spadek został odnotowany w grupach ładunkowych drewno (-662,7 tys. ton) oraz ruda 
(-949,5 tys. ton). W 2018 roku przeładunki drewna były rekordowe (+300% w porównaniu z 2017 rokiem).  
Jednakże, było to zjawisko chwilowe, związane z wiatrołomami, które wystąpiły w północnej Polsce w 2017 
roku. 

Odnotowano również spadek przeładunków rudy (-29,4% w stosunku do 2018 roku). Zmiana zauważalna 
jest w szczególności w Porcie Szczecin-Świnoujście, w którym zmniejszenie przeładunków wiąże się ze zna-
czącym ograniczeniem produkcji stali w polskich, czeskich i słowackich hutach spowodowanej napływem 
taniej stali z Chin i Rosji. 

W Porcie Gdańsk rekordowy wynik przeładunków osiągnięto w grupie paliwa (prawie 17,5 mln ton).  
Tak wysoki poziom przeładunków to wynik czasowego wstrzymania dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”  
i wzrostu importu ropy do gdańskiego portu.

W Porcie Szczecin-Świnoujście dwucyfrowy wzrost odnotowano w grupach paliwa i zboża. Dobry wynik 
to zasługa zwiększonych przeładunków LNG (+22% w porównaniu z 2018). Z kolei wzrost w grupie zbóż 
nastąpił na skutek zwiększonego eksportu pszenicy oraz śruty rzepakowej. Spadek w grupie drobnica  
(-31,2 tys. ton) to efekt zmniejszonych blisko o połowę przeładunków papieru i celulozy. 

Rysunek 2. Struktura przeładunków w głównych portach w Polsce w 2019 roku (tys. ton)
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Ogółem, przeładunki kontenerowe we wszystkich polskich portach wzrosły o 7,48%. 

Kontenery
Największy udział w przeładunkach kontenerowych ma Port Gdańsk, który odpowiada za ponad 68% łącz-
nych przeładunków kontenerowych w Polsce. W grudniu ubiegłego roku terminal DCT stał się pierwszym 
terminalem na Morzu Bałtyckim, który przekroczył granicę 2 mln TEU obsłużonych w ciągu jednego roku. 
Port Gdańsk zajmuje drugą lokatę w rankingu największych portów kontenerowych na Bałtyku. Do Portu 
St. Petersburg wykazuje obecnie 7,3% straty.

Największy wzrost przeładunków kontenerowych uzyskał Port Gdynia (+93 254 TEU). Na wynik wpłynęły 
głównie przeładunki terminalu BCT Gdynia – drugiego co do wielkości terminalu kontenerowego w Polsce, 
którego obroty kontenerowe przekroczyły 500 000 TEU w 2019 roku. 

Z kolei Port Szczecin-Świnoujście odnotował spadek przeładunków kontenerowych (ubyło 5 308 TEU). 

Tabela 2. Przeładunki kontenerów w największych polskich portach morskich w latach 2012-2019 [TEU]

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zmiana 

2019/2018

Gdańsk 928 399 1 177 626 1 212 054 1 091 202 1 299 373 1 580 508 1 948 974 2 073 215 6,40%

Gdynia 676 349 729 518 849 123 684 796 642 195 710 698 803 871 897 125 11,60%

Szczecin- 
Świnoujście

52 179 62 307 78 439 87 784 90 869 93 579 81 451 76 143 -6,50%

Razem 1 656 927 1 969 451 2 139 616 1 863 782 2 032 437 2 384 785 2 834 296 3 046 483 7,48%

Obsługa ładunków w technologii ro-ro
W 2019 roku obsłużono łącznie 340 tys. samochodów osobowych oraz 867 tys. jednostek frachtowych. 

Tabela 3. Przewozy promowe ro-ro w największych polskich portach w latach 2018 i 2019 [sztuki] 

Ładunek Samochody osobowe Jednostki frachtowe

Rok 2018 2019 Zmiana 
2019/2018 2018 2019 Zmiana 

2019/2018

Gdańsk* 82 647 77 217 -6,60% 61 008 83 646 37,10%

Gdynia 14 506 9 916 -31,60% 302 416 289 650 -4,20%

Szczecin- 
Świnoujście 256 607 253 115 -1,36% 488 268 493 972 1,01%

Razem 353 760 340 248 -3,82% 851 692 867 268 1,83%

Większość przeładunków ro-ro odbywa się w Porcie Szczecin-Świnoujście, w którym w 2019 roku nastąpił 
wzrost obsłużonych jednostek frachtowych o 5 704 sztuk. 

Spadki nastąpiły w Porcie Gdynia – zarówno w kwestii przeładunków aut (-31,6% w porównaniu z 2018 
rokiem), jak również jednostek frachtowych (-12 766 szt.). 

Znaczący wzrost przeładunków jednostek frachtowych odnotował Port Gdańsk (+22 638) za sprawą uru-
chomienia drugiej jednostki przez PŻB – promu Nova Star – co zwiększyło liczbę zawinięć promów do  
z Gdańska do Nynäshamn w Szwecji. 

* podobnie jak w latach poprzednich, liczba ta nie obejmuje samochodów handlowych
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Pasażerowie linii promowych
Największym portem pod względem obsługiwanej liczby pasażerów linii promowych jest Port Szczecin- 
Świnoujście, w którym ubyło 3 361 pasażerów. Port Szczecin-Świnoujście realizuje połączenia do Trelleborga  
(5 odejść dziennie) oraz do Ystad (6 odejść). W Porcie Szczecin-Świnoujście, jak również w Porcie Gdynia 
liczba obsłużonych pasażerów pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z 2018 rokiem. 

Największy wzrost liczby pasażerów był zauważalny w Porcie Gdańsk (+48 536). 

Obsługa statków wycieczkowych
W 2019 roku najwięcej turystów pojawiło się w Porcie Gdynia (+15,20%), co wiąże się ze wzrostem w obsłu-
dze wycieczkowców (+4 zawinięcia). Port Gdańsk z kolei odnotował spadek liczby zawinięć wycieczkowców 
(-7 w porównaniu z 2018 rokiem). 

Tabela 4. Regularny ruch pasażerski w głównych portach Polski w latach 2012-2019 (pasażerowie)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zmiana 

2019/2018

Szczecin- 
Świnoujście

798 897 789 110 897 870 974 717 1 040 779 1 085 013 1 072 679 1 069 318 -0,10%

Gdynia 469 516 509 335 560 040 598 207 603 444 660 900 687 545 687 063 -0,07%

Gdańsk 141 835 125 897 122 810 107 540 104 672 105 556 117 939 166 475 41,20%

Razem 1 410 248 1 424 342 1 580 720 1 680 464 1 895 514 1 876 122 1 872 160 1 922 856 2,49%

Najwięcej zawinięć odnotowano w Porcie Szczecin-Świnoujście, jednakże nie są to zawinięcia statków  
pełnomorskich. Port Szczecin-Świnoujście obsłużył 4 statki pełnomorskie oraz 74 jednostki rzeczne.  
Zdecydowana większość zawinięć to zawinięcia statków rzecznych. Dwie nowe jednostki śródlądowo-mor-
skie (żegluga rzeczna i przybrzeżna) wykonały ponad 300 podróży, co niewątpliwie wpłynęło na liczbę 
zawinięć oraz obsłużonych pasażerów. 

Przegląd wydarzeń w polskich portach
Łącznie, polskie porty przeładowały w 2019 roku ponad 108 mln ton ładunków, co wskazuje na 2,37-pro-
centowy wzrost przeładunków. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój obrotów ładunkowych, zarządy portów 
realizują oraz przygotowują szereg projektów inwestycyjnych, których priorytetowym celem jest zwięk-
szenie zdolności przeładunkowych w polskich portach. 

W październiku ubiegłego roku, w Porcie Gdańsk otwarto nowy terminal cukrowy, zlokalizowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie Martwej Wisły. W budowę Terminalu Cukrowego, silosu i infrastruktury nabrzeża 

*Liczba turystów w Porcie Szczecin-Świnoujście dotyczy również zawinięć statków rzecznych, które stano-
wią większość zawinięć do portu

Tabela 5. Obsługa statków wycieczkowych w 2018 i 2019 roku

Turyści Zawinięcia

Rok 2018 2019 Zmiana 
2019/2018 2018 2019 Zmiana 

2019/2018

Gdańsk 30 355 22 411 -26,10% 67 60 -7

Gdynia 102 397 117 961 15,20% 50 54 +4

Szczecin- 
Świnoujście* 10 502 20 931 99,30% 119 453 +334

Razem 143 254 161 303 12,60% 236 567 +331
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zainwestowała Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Na terminal składają się takie elementy wyposażenia jak: 
silos o pojemności 50 000 ton, pakownia cukru, magazyn logistyczny mieszczący do 8 000 ton cukru 
oraz infrastruktura Nabrzeża Wiślanego umożliwiająca bezkolizyjną komunikację drogowo-kolejową.  
Terminal pozwoli na sprzedaż eksportową cukru drogą morską w ilości co najmniej 30 000 ton. Dziennie, 
możliwe będzie przyjęcie do 3 000 ton cukru w terminalu. 

Port Gdańsk realizuje prace modernizacyjne w Porcie Wewnętrznym. W listopadzie zakończono I etap 
rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Pozostała część tego nabrzeża jest obecnie moder-
nizowana – w efekcie powstanie nabrzeże o długości 391 m oraz głębokości technicznej do 11,2 m.  
Przebudowie poddano również Nabrzeże Mew, które obecnie zyskało charakter postojowy. 

Port Gdynia realizuje budowę terminalu promowego. Terminal umożliwi przyjmowanie statków do ok.  
240 m długości, czyli większych o około 1/3 niż dotychczas. W ramach projektu zostanie również prze-
budowany układ drogowy, a także powstaną elementy terminalu intermodalnego. 

Port Gdynia realizuje przebudowę Ostrogi Północnej, co pozwoli na poszerzenie wejścia do portu do 140 m 
(obecna szerokość to 100 m). Pozwoli to na przyjmowanie przez gdyński port kontenerowców o parametrach 
Baltimax (o długości do 400 m). Prace realizowane są w ramach projektu „Pogłębiania toru podejściowego  
i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia  

– Etapy II i III”. 

Wśród inwestycji przeprowadzanych przez Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście znajduje się wykonanie 
robót dotyczących przystosowania istniejącej infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do 
obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m. Obszarem inwestycji 
objęta będzie północna część Terminala Promowego tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. 
Umowa została podpisana we wrześniu 2019. 

W 2020 roku Port Szczecin-Świnoujście planuje rozpoczęcie prac związanych z poprawą dostępu do 
portu w rejonie Basenu Kaszubskiego oraz Kanału Dębickiego. W ramach prac Kanał Dębicki zostanie 
poszerzony do 200 m oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei w rejonie Basenu Kaszubskiego wybudowana 
zostanie przystań dalbowa do obsługi ładunków płynnych, a także rozbudowane nabrzeże Katowickie, 
Chorzowskie, Chorzowskie-Uskok oraz Gliwickie-Uskok. 

Wśród pozostałych inwestycji zarządów portów, których główny cel stanowi zwiększenie przepusto-
wości znajdują się Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni oraz Głębokowodny Terminal 
Kontenerowy w Świnoujściu. Inwestycje stanowią odpowiedź na prognozowany wzrost przeładunków. 

W obecnej sytuacji, trudno jest prognozować, w jaki sposób zachowa się rynek portowy w całym 2020 
roku. Niewątpliwie wolumen obrotów portowych w Europie i na Bałtyku ulegnie znaczącemu spadkowi, 
co jest spowodowane konsekwencjami pandemii Convid-19 w skali globalnej i restrykcjami wprowadzo-
nymi przez rządy europejskie. Spadki dotyczyć będą segmentu kontenerów (spadek handlu pomiędzy 
Europą i Chinami), segmentu ro-ro (znaczące osłabienie handlu wewnątrzeuropejskiego). Spodziewany 
jest też mniejszy popyt na ropę naftową i jej produkty. Bardzo drastycznie spadnie również promowy 
ruch pasażerski. W 2020 r. można spodziewać się braku zawinięć statków wycieczkowych. 

W konsekwencji nastąpi zmniejszenie masy ładunkowej obsługiwanej przez polskie porty w 2020 r.  
Głębokość spadków zależeć będzie od przebiegu pandemii Covid-19 i skali konsekwencji gospodarczych.

Port Monitor to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu 
w Regionie Morza Bałtyckiego, w Europie i na świecie. Raporty przygo-
towane są przez zespół ekspertów firmy Actia Forum z Gdyni.
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europejskich i prowadzenia doradztwa biznesowego. 
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