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Idea przedsięwzięcia 

 

Coraz większa populacja w regionie pomorskim generuje rosnące zapotrzebowanie na sprawny 

przewóz pasażerów. Mieszkańcy, kierujący się wygodą i szybkością, coraz częściej wybierają 

samochody, które zwiększają ruch na drogach przyczyniając się do pogorszenia jakości życia w 

miastach poprzez wzrost wypadkowości oraz zanieczyszczenia środowiska i hałasu, a także 

przyczyniając się do zwiększenia zatorów na drogach. Wzrost zapotrzebowania na transport w 

miastach powoduje również wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę transportową, której 

dostosowanie do aktualnych potrzeb jest szczególnie trudne, zwłaszcza w historycznych obszarach 

miast, np. śródmieście w Gdańsku. Co więcej, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju 

transportu istnieje potrzeba lepszej integracji różnych gałęzi transportu i korzystania z opcji bardziej 

przyjaznych środowisku, jak np. transport wodny śródlądowy lub żegluga przybrzeżna.  

 

Można przypuszczać, że w wielu miastach położonych w pobliżu dróg wodnych istnieją dogodne 

warunki do włączenia żeglugi śródlądowej jako kolejnego środka transportu zbiorowego, a tym samym 

odciążenia transportu samochodowego i lepszej obsługi tych części miast, które nie są dostępne dla 

ruchu samochodowego. Również żegluga przybrzeżna mogłaby stanowić dobrą alternatywę do 

połączenia okolic peryferyjnych jak wyspy, półwyspy i mierzeje, z którymi występują ograniczenia 

połączeń drogami lądowymi związane z uwarunkowaniami środowiskowymi i infrastrukturalnymi tych 

obszarów. 

 

Uzasadnieniem rozwoju tego rodzaju transportu są przede wszystkim:  

– położenie większości dużych miast w pobliżu dróg wodnych,  

– bardzo małe wymagania dla statków pasażerskich w stosunku do dróg wodnych (dobra możliwość 

dostosowania floty do lokalnych warunków),  

– stosunkowo małe wymagania dla portów pasażerskich,  

– problemy z parkowaniem w centrach miast,  

– wysokie opłaty parkingowe,  

– zatłoczenie na drogach,  

– istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

– liczne zamknięcia centrów miast dla ruchu samochodów osobowych. 

 

Warunkiem sukcesu jest jednak traktowanie żeglugi śródlądowej analogicznie do innych 

środków transportu, zarówno pod względem ceny, która musi być atrakcyjna i porównywalna z 

kosztami innych środków transportu publicznego, jak i pod względem koordynacji rozkładów 

jazdy z potrzebami transportowymi mieszkańców i turystów. W związku z tym konieczne jest 

zapewnienie cen biletów porównywalnych z innymi środkami transportu, co wiąże się z 

koniecznością dofinansowania takiego przedsięwzięcia z budżetu miasta/gminy/województwa. 
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1. Analiza rynku żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach 

Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i dróg wodnych Delty 

Wisły 

 
Żegluga przybrzeżna i śródlądowa 

Pojęcie żeglugi odnosi się do całego transportu drogami wodnymi, zarówno morskimi jak i 

śródlądowymi. Poza wspomnianym podziałem na żeglugę morską i śródlądową, można też wskazać 

inne sposoby klasyfikacji biorąc pod uwagę inne kryterium podziału (Tabela 1). 

 

Rodzaj żeglugi 

Kryterium przeznaczenia Kryterium obszaru działania Kryterium charakteru przewozu 

Towarowa Morska Kabotażowa 

Pasażerska Przybrzeżna Liniowa 

Pasażersko-towarowa Śródlądowa Trampowa 

  Wahadłowa 

Tabela 1. Rodzaje żeglugi według podstawowych kryteriów 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

W opracowaniu autorzy skupią się na analizie rynku żeglugi przybrzeżnej, odbywającej się w 

ograniczonej odległości od brzegu i przyległych akwenach, a także żeglugi śródlądowej, odbywającej 

się po drogach wodnych śródlądowych i ciekach.  

 

W Polsce żeglugę przybrzeżną do 2017 roku określano jako żeglugę do granic 8° długości 

geograficznej wschodniej1, a obecnie taką, która realizowana jest w odległości nie większej niż 20 mil 

morskich od brzegu w rejonie Morza Bałtyckiego lub innego morza zamkniętego o podobnych 

warunkach żeglugowych2.  

 

Analiza skupiać będzie się na transporcie pasażerskim - żegludze zajmującej się przede wszystkim 

przewozem pasażerów. Żeglugę pasażerską można realizować w dwóch podstawowych formach, w 

których rejsy mają charakter: 

• przewozowy, gdzie pasażerowie transportowani są z jednej miejscowości do drugiej. Punkt 

docelowy zazwyczaj jest rozbudowanym ośrodkiem turystycznym, gdzie podróżny zostaje kilka 

godzin albo dni, po czym wraca kursem powrotnym; 

• turystyczny, gdzie pasażer dowożony jest z powrotem do punktu wyjściowego. Rejs taki ma 

na celu przedstawienie atrakcyjnego krajobrazu, często nieosiągalnego z lądu. 

 

W analizie uwzględniono także charakter przewozu. W opracowaniu skupiono się na żegludze 

liniowej, inaczej regularnej, którą nazywa się połączenia realizowane według ustalonej, stałej trasy i 

 
1Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, 

Dz. U. 2005 nr 47 poz. 445 
2Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego 

uprawiania żeglugi przez statki morskie, Dz.U. 2015 poz. 48 
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rozkładu jazdy. W tym przypadku często wskazywane będą połączenia o charakterze żeglugi 

wahadłowej, w której połączenia odbywają się pomiędzy dwoma konkretnymi portami. Połączenia mają 

także cechy żeglugi kabotażowej, ponieważ niektóre trasy są żeglugą pomiędzy portami tego samego 

państwa. Analiza nie skupia się na żegludze trampowej, żegluga nieregularna, obejmująca przewóz 

ładunków/pasażerów bez ustalonego rozkładu jazdy czy trasy, a jedynie w zależności od potrzeb 

przewozowych.  

 

Definicja tramwaju wodnego  

W poniższym opracowaniu autorzy będą posługiwać się nazwą tramwaj wodny, którą będą określać 

jednostki poruszające się po trasach żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej. Sama idea tramwaju wodnego  

powstała w XIX wieku gdy na statkach rozpoczęto wykorzystywanie napędu parowego3. Jego nazwa 

pochodzi od tramwaju szynowego gdyż oba miały stanowić szybkie połączenie między niedalekimi 

przystankami. Tramwaj wodny z racji poruszania się po wodzie zamiast tradycyjnych wagonów 

wykorzystuje małe statki śródlądowe lub portowe przewożące ludzi i bagaż na stałych trasach między 

ustaloną liczbą przystani. Podobnie jak promy kursują według ustalonego rozkładu, jednak tramwaje 

wodne od promu odróżnia fakt iż nie łączą tylko dwóch ustalonych punktów, a poruszają się po trasie, 

która może obejmować nawet kilka przystani. 

 

Wobec powyższego, tramwaj wodny to mały statek śródlądowy lub portowy przewożący ludzi 

pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego rozkładu jazdy4. 

Tramwaje wodne są środkiem przewozowym stanowiącym uzupełnienie komunikacji lądowej i krótko 

bieżnego transportu morsko-rzecznego dla miejscowości położonych nad akwenami 

charakteryzującymi się niewielkimi odległościami między docelowymi punktami. Tramwaje wodne 

należą do grupy statków pasażerskich żeglugi śródlądowej lub przybrzeżnej określanej mianem białej 

floty.  

 

Obszar analizy  

Obszar objęty analizą możliwości rozwoju transportu pasażerskiego obejmuje region Zatoki Gdańskiej, 

Zalewu Wiślanego oraz dróg wodnych w Delcie Wisły ( 

Rysunek 1). 

 

• Zatoka Gdańska –  zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, o 

powierzchni całkowitej ok. 6 300 km2, pomiędzy Polską i Rosją, której średnia głębokość wynosi 

około 50 m, a maksymalna 118 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie 

porty: Gdańsk i Gdynia. Zatoka Gdańska należy do obszaru morskich wód osłoniętych i jest 

akwenem bardzo bezpiecznym, z dużą liczbą portów, do których wejścia są łatwe, dostępne 

także dla jachtów morskich. Umowną granicę między Zatoką Gdańską a otwartym morzem 

 
3 https://miaster.pl/miejsce/tramwaj-wodny-w-bydgoszczy/ 
4 M. Wanagos, Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jako efekt współpracy samorządu terytorialnego w województwie 

pomorskim, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 2010, nr 56 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gdynia
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wyznacza linia łącząca przylądek Rozewie z przylądkiem Taran na półwyspie Sambia, z kolei 

granicę na południowym wschodzie wyznacza Mierzeja Wiślana.  

• Zalew Wiślany –zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km², w tym w granicach Polski 

328 km², która oddzielona jest od Zatoki Gdańskiej Mierzeją Wiślaną, a z wodami zatoki łączy ją 

Cieśnina Piławska, położona w granicach obwodu Kaliningradzkiego, a w najbliższej przyszłości 

również poprzez Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej.  

 

• Delta Wisły – ujście rzeki Wisły w postaci kilku odnóg, rozpoczynające się przez oddzielenie 

się w Białej Górze rzeki Nogatu - najbardziej wschodniej odnogi Wisły oraz Wisły Leniwki (przy 

tzw. Cyplu Mątowskim). Wisła rozdzielając się na dwa ramiona Leniwka (lewe) i Nogat (prawe), 

tworzy szeroką deltę zwaną Żuławami. W miejscowości Gdańska Głowa od Leniwki oddziela się 

w kierunku wschodnim kolejne ramię - Szkarpawa. Kolejne ramię Martwa Wisła oddziela się w 

Przegalinie i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Szlaki rzeczne w obrębie delty Wisły, są fragmentem 

międzynarodowej drogi wodnej śródlądowej oznaczonej symbolem E-70. Śródlądowe drogi 

wodne, w zależności od klasy, dzielą się na drogi wodne o znaczeniu regionalnym (klasy: Ia, Ib, II, 

III) lub międzynarodowym (IV, Va, Vb). Region Delty Wisły posiada drogi o klasie Ia, II, III i Vb. 

• Ia – rzeka Elbląg od Jeziora Druzno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi (3,7 km), 

• Ia – Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki (84,92 

km), 

• Ia – Motława, w starym korycie w miejscowości Gdańsk do granicy z morskimi wodami 

wewnętrznymi (0,85 km), 

• Ia – Wisła Królewiecka,  

• II – Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami 

wewnętrznymi (4,7 km), 

• II – Wisła, od miejscowości Piekło do Tczewa (ok. 21,7 km5), 

• II – Nogat, od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (62 km), 

• II – Szkarpawa, od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (25,4 km), 

• III – Wisła, od Tczewa do granicy z morskimi wodami (33,7 km), 

• III – odnoga Martwej Wisły do miejscowości Błotnik (2,5 km), 

• Vb – Martwa Wisła, od miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami (11,5 km). 

 

 
5 Klasa II jest także na odcinku od przystani w Gniewie do miejscowości Piekło, odcinek wynosi ok. 9,5 km 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uj%C5%9Bcie_rzeki
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Rysunek 1. Obszar analizy na usługi przewozów pasażerskich transportu żeglugą przybrzeżną i 

śródlądową 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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1.1.  Charakterystyka istniejących przystani żeglugi pasażerskiej 

 

W badanych regionach zidentyfikowano łącznie 23 przystanie, których lokalizacja lub infrastruktura 

determinuje możliwość pełnienia funkcji przystani pasażerskiej w żegludze przybrzeżnej i/lub 

śródlądowej. Lokalizacje głównych przystani przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2. Lokalizacje istniejących przystani pasażerskich w żegludze przybrzeżnej i śródlądowej w 

badanym obszarze 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Przystanie na Zatoce Gdańskiej  

 

Przystań pasażerska w Helu  

Port w Helu jest położony w południowej części Mierzei Helskiej, przy zachodniej stronie cypla mierzei, 

przy wschodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej. Wybudowany został w latach 1882-83 jako przystań kutrów i 

łodzi rybackich. Obecnie na terenie portu cumują nie tylko tego typu jednostki, ale także wodoloty i 

mniejsze statki wycieczkowe (Rysunek 3). W porcie ma swoje miejsce również przystań jachtowa z 

zapleczem gastronomiczno-sanitarnym i placówką odprawy granicznej. Port ten jest także miejscem 

stacjonowania dyżurnych statków ratowniczych: "Pasat" i "Huragan". 

 

Do portu prowadzi tor wodny o głębokości technicznej 7,0 m, szerokości w dnie 60 m i długości 370 m 

do prawej główki wejściowej6. Wejście do portu o szerokości 85 m i głębokości 8 m usytuowane jest 

od strony Zatoki Puckiej. Port poprzez dwa zewnętrzne falochrony (falochron zachodni o długości 615 

m i falochron południowy o długości 258 m), na których znajdują się światła wejściowe czerwone i 

zielone, oraz dwa wewnętrzne mola. Port posiada m.in. punkty poboru energii elektrycznej i wody, 

zbiornik do odbioru wód zaolejonych, żuraw do podnoszenia jednostek pływających do 5 ton, oraz 

system monitoringu wizyjnego. 

 

Cały port podzielony jest na trzy akweny: Basen Zewnętrzny (awanport) (o powierzchni 6,1599 ha), 

basen Rybacki (2,4175 ha) oraz basen Jachtowy (0,9750 ha). Łącznie w porcie znajduje się 1630 m 

nabrzeży a głębokość w porcie waha się od 4 do 8 m. Wewnątrz portu wyróżnia się następujące 

nabrzeża i pirsy7: 

• Nabrzeże Wyładunkowe (o dł. 240 m), 

• Nabrzeże Wyposażeniowe (o dł. 146 m), 

• Nabrzeże Remontowe (o dł. 128 m), 

• Pirs Rybacki (dł. 100 m, dł. ścianki cumowniczej 200 m), 

• Pirs Kaszubski (dł. 92 m, dł. ścianki cumowniczej 184 m), 

• Pirs Wewnętrzny (dł. 135 m, dł. ścianki cumowniczej 270 m). 

 

Do portu w Helu mogą wchodzić statki, których długość nie przekracza 80 m i zanurzenie 6,0 m przy 

średnim stanie poziomu wody w porcie. Przystań jachtowa posiada 35 stanowisk dla jednostek 

sportowych i turystycznych o zanurzeniu maksymalnym 4,5 m. W opracowywanym aktualnie Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje się na budowę mariny w awanporcie Portu Wojennego 

Hel Zachód, wystawienie nowych pomostów pływających w ramach istniejącego portu, a także budowę 

rampy dla statków pasażerskich typu ro-ro. 

 

 
6 http://porthel.home.pl/?page_id=9 
7 http://porthel.home.pl/?page_id=9 
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Rysunek 3. Przystań żeglarsko-pasażerska w Helu 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Hel  

 

Przystań pasażerska w Jastarni 

Port w Jastarni znajduje się na północnym wybrzeżu Zatoki Puckiej na Mierzei Helskiej. Zbudowany 

został w latach 1926-1931 jako port rybacki. Obecnie poza swoją pierwotną funkcją, pełni też funkcję 

przystani żeglarskiej i pasażerskiej.  

 

Podchodząc do portu w Jastarni należy kierować się na znak bezpiecznej wody, a następnie do toru 

wodnego, pogłębianego do stałej wartości 5 m, ponieważ poza torem głębokości wody wahają się od 

0,8 do 1,5 m. 

 

Morski Port Jastarnia posiada łączną powierzchnię 31,5 ha. Podstawowa infrastruktura portowa 

obejmuje nabrzeża8:  

• Nabrzeże Wschodnie (o dł. 310 m),  

• Nabrzeże Zachodnie (o dł. 300 m),  

• Nabrzeże Pasażerskie (o dł. 50 m),  

• Nabrzeże Łodziowe (o dł. 100 m).  

 

Akweny portowe chronione są przez falochron wschodni o długości 100 m oraz falochron zachodni o 

długości 100 m. Do portu prowadzi dobrze utrzymany tor podejściowy od strony Zatoki Puckiej o 

długości 980 m i głębokości 5 m. Aktualnie port w Jastarni przyjmuje statki do 60 metrów długości 

i/lub zanurzeniu maksymalnym do 3,8 m. W Planach Zagospodarowania Przestrzennego planowana 

jest budowa nowej mariny na wschód od istniejącego Portu Morskiego Jastarnia. 

 
8 https://www.gospodarkamorska.pl/port-jastarnia-pierwszy-port-ii-rzeczypospolitej-dzis-port-przyjazny-dla-rybakow-zeglarzy-

i-turystow-morskich-57849 
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Na wodzie są trzy pomosty pływające o długości 100 m każdy oferujące łącznie 129 miejsc 

cumowniczych dla jachtów o długości do 20 m (Rysunek 4). W okresie zimowym świadczone są usługi 

zimowania jachtów na lądzie. Powierzchnia utwardzona pozwala na posadowienie 65 jachtów różnej 

długości. W okresie sezonu żeglarskiego funkcjonuje obiekt sanitarny: toalety, prysznice oraz pralnia.  

 

W Jastarni swoją bazę ma 22 łodzi rybackich o długości do 15 m. Rybacy dysponują budynkiem 

magazynowym z wydzielonymi ośmioma boksami do przechowywania sprzętu rybackiego, zapleczem 

remontowym oraz stanowiskiem do mycia kadłubów. Jest także miejsce do selektywnego odbioru 

odpadów9.  

 

 

Rysunek 4. Przystań żeglarsko-pasażerska w Jastarni 

Źródło: https://flyandwatch.pl/2017/04/22/jastarnia-port-rybacki/  

 

Przystań pasażerska na Skwerze Kościuszki w Gdyni  

Przystań pasażerska znajduje się na nabrzeżu Pomorskim (Basen I) w porcie Gdynia, przy Skwerze 

Kościuszki - jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc w czasie spacerów i wycieczek zarówno 

turystów, jak i  mieszkańców Gdyni.  

Na zlokalizowanym tam Molu Południowym (Nabrzeże Pomorskie) cumują zabytkowe okręty takie 

jak ORP Błyskawica, statki żeglarskie i polski żaglowiec – Dar Pomorza. W sezonie letnim skorzystać 

można z usług Żeglugi Pasażerskiej galeonu Viking II, oferującej rejsy po Zatoce, a także Żeglugi 

Gdańskiej łączącej Gdynię i Hel. 

Właścicielem nabrzeża jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., a długość dzierżawionego przez 

Żeglugę Gdańską nabrzeża jest określona w umowie pomiędzy podmiotami. Należy domniemywać, że 

zapisy umowy i jak i czas jej obowiązywania mogą podlegać zmianom. Tutejszy kapitanat portu nie 

posiada wiedzy na temat szczegółów tej umowy. W dotychczasowej wieloletniej praktyce można 

 
9 https://www.gospodarkamorska.pl/port-jastarnia-pierwszy-port-ii-rzeczypospolitej-dzis-port-przyjazny-dla-rybakow-zeglarzy-

i-turystow-morskich-57849 
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określić iż przystań pasażerska zajmuje odcinek nabrzeża o długości ok. 100 m (od pachoła nr 14 do 

dziobu „Daru Pomorza”). Aktualnie dopuszczalne zanurzenia statków na tym odcinku wynoszą ok. 

5,70 m.  

 

Całe Nabrzeże Pomorskie ma 625 m długości, a na jego końcu znajduje się parking o pow. 1000 m2 dla 

ok. 30 samochodów i autokarów oraz stacja meteo (Rysunek 5). Po przebudowie w latach 2008-2010 

asfalt został zastąpiony betonową nawierzchnią spacerową na całej długości nabrzeża, wymieniona 

została kanalizacja i ułożenie wodociągu, zainstalowano nowe polery cumownicze i urządzenia 

odbojowe, a także pogłębiono basen portowy do 9 m. 

 

 

Rysunek 5. Przystań pasażerska w Gdyni 

Źródło: https://www.gdynia.pl/cache/images/1200x0/481a6a34234a3977b29650f91dc38801.jpg 

 

Przystań pasażerska przy Marinie Sopot  

Przystań morska w Sopocie zlokalizowana przy molo, składa się z sezonowej (kwiecień-październik) 

mariny dla jachtów oraz przystani pasażerskiej na głowicy mola. Na obszarze przystani znajduje się 

budynek bosmanatu z zapleczem sanitarnym. Dojście do przystani prowadzi przez molo. 

Przystań morska w Sopocie została ustalona w 2005, jej budowa rozpoczęła się w 2010 roku, a jej 

otwarcie nastąpiło 6 lipca 2011 roku. Przystań żeglarska może pomieścić 103 jachty: 40 miejsc 

cumowniczych dedykowanych jest dla jednostek o długości >24 m a 63 miejsca dla łodzi do 

10 m (Rysunek 6). Maksymalne zanurzenie jednostki to 5m. Marina prowadzi sezonową działalność od 

1 kwietnia do 31 października10. 

W marcu 2018 ogłoszono przetarg na rozbudowę mariny, w ramach której powstaną: 28 stanowisk 

cumowniczych przy ostrodze sopockiego mola, pływający pomost (ponad 110 m) do cumowania 

 
10 http://esopot.info/przystan-zeglarska.php 
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jednostek, pawilon o powierzchni ok. 19 m2 z wydzielonym pomieszczeniem WC, oraz pływający slip 

dla małych jednostek pływających, mocowany do głowicy ostrogi mola11.  

 

 

Rysunek 6. Przystań pasażerska w Sopocie 

Źródło: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27039028,sopot-rozbudowuje-marine-przy-molo-

zachwycajace-zdjecia-z-lotu.html  

 

Przystań pasażerska w Pucku 

Port w Pucku zlokalizowany jest na zachodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej na Pobrzeżu Kaszubskim, w 

północnej części miasta. Port pełni funkcje bazy dla floty rybackiej i żeglugi turystycznej. Składa się z 

dwóch basenów portowych oddzielonych plażą i obiektami Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Obecnie 

marina mieści 60 jednostek, a port rybacki 20.  
 

Marina jachtowa/żeglarska w Pucku przyjmuje jednostki o długości do 20 m i zanurzeniu nie 

przekraczającym 2,8 m (Rysunek 7). Głębokość basenu rybackiego waha się od 2,5 m do 3,5 m a jego 

kształt jest prostokątny otoczony trzema nabrzeżami (wschodnie o dł. 67 m, południowe o dł. 40 m, 

zachodnie o dł. 74 m)12.  

 

Obecnie trwają prace nad rozbudową portu, dzięki której zostanie zbudowana części falochronu 

północnego, który osłoni basen rybacki przed nadmiernym zafalowaniem, a także budowa stałego 

pomostu połączeniowego o długości 180 metrów wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów z 

98 miejscami do cumowania. Zakres prac obejmuje również instalację postumenty do poboru energii i 

wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi13. 

 

 
11 https://www.sopot.pl/aktualnosc/8883/rozbudowa-sopockiej-mariny 
12 http://www.moksir.puck.pl/zeglarstwo/ 
13 https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/ndi-przebuduje-port-w-pucku--77735.html 
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Rysunek 7. Przystań pasażerska w Pucku 

Źródło: https://www.osrodkikolonijne.pl/viewer.php?type=3&id=3175 
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Przystanie na Zalewie Wiślanym 

 

Przystań pasażerska w Krynicy Morskiej  

Port morski w Krynicy Morskiej, położony nad Zalewem Wiślanym, składa się z dwóch niezależnych 

przystani tj. rybackiej i jachtowo-pasażerskiej. Stanowi bazę dla floty rybackiej, żeglarskiej oraz białej 

floty. Część pasażersko-jachtowa położona jest od strony Zalewu Wiślanego, w bezpośrednim 

sąsiedztwie głównej drogi, prowadzącej przez Krynicę Morską. Z kolei część rybacka portu 

zlokalizowana jest na zachód od mariny i przystani pasażerskiej, przy ulicy Bosmańskiej.  

 

Pirs pasażerski (ok. 100 m długości) rozdziela port jachtowy na dwie części: starą (Stary Port) i nową 

(Basen Jachtowy im. Leonida Teligi), który został rozbudowany i zmodernizowanych w ramach 

programu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Basen jachtowy ma wymiary ok. 250 m na 160 m 

i głębokość od 1,5 do 2,6 m, i od oddzielony jest trzema pirsami, wyprowadzonymi od strony Nabrzeża 

Wschodniego, na mniejsze baseny (Rysunek 8). Dostępnych jest około 80 stanowisk postojowych dla 

jachtów i łodzi, które są wyposażone w sieć wodną, i punkt odbioru ścieków oraz przyłącza 

energetyczne i oświetlenie14. 

 
Obecnie planowana jest rozbudowa pirsu pasażerskiego oraz wydłużenia nabrzeża o 65,5 m, wraz z 

zabezpieczeniem skarpy w Krynicy Morskiej w celu zmniejszenia falowania wewnątrz portu, przy 

zachowaniu warunków dobrej nawigacji na podejściu do i wyjściu z portu. Dodatkowo, na odcinku od 

narożnika nasady istniejącego pirsu w stronę ulicy Gdańskiej wydłużone będzie nabrzeże postojowe o 

długości 50,0 m, które pełnić będzie funkcję postojową. Dalej, w stronę ulicy Gdańskiej wykonane 

będzie umocnienie brzegu wschodniego i brzegu północnego. Ponadto, w miejscu obecnego ciągu 

pieszo-jezdnego na odcinku 194 m wykonana zostanie nowa utwardzona nawierzchnia15. 

 

 
14 http://www.petlazulawska.com/porty-i-przystanie-petli-zulawskiej/krynica-morska-port 
15 https://www.portalmorski.pl/porty-logistyka/46229-11-mln-zl-na-rozbudowe-pirsu-pasazerskiego-w-krynicy-morskiej 
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Rysunek 8. Przystań pasażerska w Krynicy Morskiej 

Źródło: http://wokolbaltyku.pl/krynica-morska-port/  

 

Przystań w Kątach Rybackich 

Port w Kątach Rybackich zlokalizowany jest na północnym brzegu Zalewu Wiślanego 1,2 kilometra od 

nasady Mierzei Wiślanej. Port składa się z basenu wschodniego przeznaczonego dla kutrów rybackich i 

większych statków oraz basenu zachodniego, w którym zbudowano przystań jachtową z pomostami 

pływającymi. Do portu prowadzi tor wodny o głębokości technicznej 1,5 m, szerokości w dnie 40 m i 

długości 1,33 km.  

 

Port posiada basen portowy z 3 nabrzeżami, którego głębokość to ok. 1,5-2,0 m (Rysunek 9). Przy 

Zachodnim Basenie znajduje się naturalny Basen Wschodni, który także posiada nabrzeże betonowe 

przedłużone od głównego basenu portowego. Port jachtowy wyposażony jest w zaplecze sanitarno-

socjalne, instalację elektryczną, wodociągową i odbiór ścieków dostępne przy kei. 

  

Na część hydrotechniczną składa się slip betonowy o wymiarach 17 m x 5,3 m służący do wodowania 

niewielkich jachtów, 3 pływające pomosty betonowe prefabrykowane (wymiar pomostu – 4 m x 20 m) z 

trapami wejściowymi, knagami, drabinkami oraz koniecznym osprzętem, przymocowane na rolkach do 

pali stalowych (w sposób umożliwiający dostosowanie do aktualnego poziomu wody) z Y-bomami na 

16 miejsc postojowych, pomost stały drewniany na słupach stalowych (59 m x 4 m), ścianka szczelna 

stalowa w miejscu podcięcia wydmy, część kubaturowa: droga dojazdowa od ul. Rybackiej, parking na 

64 miejsca (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych). 
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Rysunek 9. Port w Kątach Rybackich 

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/realizacja-zabezpieczenia-przeciwpowodziowego-w-miejscowosci-

katy-rybackie-etap-iii-wideo-54928 

 

Przystań pasażerska w Fromborku 

Port stanowi bazę dla floty rybackiej i posiada nabrzeże dla jachtów. Jest przystankiem dla statków 

żeglugi pasażerskiej, które kursują na Zalewie Wiślanym. Do portu od pławy prowadzi tor podejściowy 

o głębokości technicznej 2,4 m, szerokości w dnie 30 m.  

 

Port stanowi podłużny kanał portowy zakończony szerszym basenem portowym przy końcu. W porcie 

znajdują się dwa falochrony: falochron wschodni i zachodni (Rysunek 10). W narożniku nabrzeża 

usytuowano wyciąg dla łodzi. Przy głowicy zachodniej po obu stronach cumuje biała flota.  

 

Na zachodnim falochronie znajduje się także punkt odprawy granicznej. Przy wschodnich nabrzeżach 

basenu portowego cumują kutry rybackie, a w południowo-zachodniej części jest niewielkie nabrzeże 

dla jachtów. Ruchem statków kieruje Bosmanat Portu Frombork. Infrastrukturą portową administruje 

Urząd Morski w Gdyni. W porcie funkcjonuje morskie przejście graniczne, na którym odbywa się ruch 

osobowy i towarowy. W sezonie letnim czynna jest komunikacja promowa z Krynicą Morską. 
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Rysunek 10. Przystań pasażerska w Fromborku 

Źródło: https://petla-zulaw.pl/miasta/frombork.html 

 

Przystań pasażerska w Tolkmicku 

Port w Tolkmicku jest niewielkim portem morskim usytuowanym na Zalewie Wiślanym, stanowiącym 

bazę dla jachtów i jednostek rybackich. Początkową część portu rybackiego stanowi kanał wejściowy o 

głębokości dopuszczalnej 1,2 m z dwoma falochronami: zachodni o długości 203,5 m oraz wschodni o 

długości 127 m. Dalej basen się rozszerza - długość basenu portowego (bez wejściowego) wynosi ok. 

240 m, a jego szerokość od 60 do 70 m (Rysunek 11).  

 

W południowo-wschodniej części portu znajduje się slip i wyciąg dla łodzi rybackich W głębi portu, 

przy nabrzeżu zachodnim mieszczą się budynki bazy rybackiej i ratowników SAR. Na nabrzeżu 

zachodnim cumują statki białej floty. Jest tu miejsce na nawet kilku jednostki białej floty. Przystań 

żeglarska zlokalizowana jest przy Nabrzeżu Południowym (pomost pływający z y-bomami) oraz 

częściowo przy Nabrzeżu Zachodnim. Na pomostach są przyłącza prądu i wody. Część lądowa 

przystani to budynek bosmanatu z prysznicem i sanitariatami. Jest też stanowisko odbioru ścieków, a 

także pralnia. Głębokości w porcie wahają się od 1,4 do 2,7 m. Dla Jachtów przygotowano 15 miejsc 

postojowych. W sezonie letnim czynna jest komunikacja promowa z Krynicą Morską. 
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Rysunek 11. Przystań pasażerska, port jachtowy i rybacki w Tolkmicku 

Źródło: https://petla-zulaw.pl/miasta/frombork.html 

 

Przystań w Piaskach 

Port w Piaskach jest ostatnią polską przystanią wysuniętą na wschód Mierzei Wiślanej. Składa się z 

dwóch basenów (wschodniego i zachodniego), oddzielonych od siebie pomostem zwanym centralnym 

lub postojowym. Na fragmentach nabrzeży widoczne są wyłożone opony. Okolice nabrzeży są 

betonowe, za nabrzeżem zachodnim znajduje się pas zieleni (Rysunek 12).  

 

W porcie jest także slip, dzięki któremu można wyciągać i spuszczać na wodę jednostki pływające, 

także nowy wjazd oraz plac nabrzeżny. Może tu jednocześnie cumować ok. 30 jednostek, istnieje też 

możliwość cumowania statków pasażerskich. Do portu w Piaskach jest wytyczony tor podejściowy. 
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Rysunek 12. Przystań pasażerska w Piaskach 

Źródło: https://iczarter.pl/pl/region/zalew-wislany/piaski.html 
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Przystanie w Delcie Wisły 

 

Przystań pasażerska przy Długim Pobrzeżu  

Długie Pobrzeże to ciągnący się wzdłuż Motławy deptak, na którym znajduje się ciąg gotyckich bram 

wodnych. W 1861 roku przedłużono ostatni odcinek, do Targu Rybnego (tzw. Rybackie Pobrzeże). Na 

początku XX wieku w miejsce konstrukcji drewnianej wprowadzono żelbetową (według tzw. systemu 

Josepha Moniera). Brzeg Motławy jest zabudowany, z wysokimi, murowanymi nabrzeżami, oraz 

nadwodnymi podestami, wykorzystywanymi do cumowania statków białej floty. Jest to jedna z 

najbardziej uczęszczanych w Gdańsku tras spacerowych, z obecnością szeregu cennych zabytków, a 

zwłaszcza sławnym, dawnym dźwigiem portowym – „Żurawiem”. 

Długie Pobrzeże ma około 360 m długości, a nabrzeże obecnie wykorzystywane jest do cumowania 

statków pasażerskich Żeglugi Gdańskiej (ŻG) i galeonów przeznaczonych przede wszystkim na 

realizację żeglugi turystycznej firmy Darkris Travel. Zlokalizowana tam przystań ma długość 120 m i 

posiada maksymalną głębokość przy nabrzeżu 3,30 m (Rysunek 13).  

Z uwagi na pogarszający się stan techniczny Długiego Pobrzeża i Rybackiego Pobrzeża planowane jest 

wykonanie kompleksowej przebudowy na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej. W 

ramach remontu zaplanowano m.in. umocnienie dna tzw. materacami gabionowymi (siatka stalowa), a 

zamiast drewnianych belek na ścianie od strony wody mają się pojawić belki elastomerowe16. 

 

Rysunek 13. Przystań na Długim Pobrzeżu w Gdańsku 

Źródło: https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=D%C5%81UGIE_POBRZE%C5%BBE  

 

 

 
16https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Smierc-technologiczna-glownych-nabrzezy-w-centrum-Gdansku-n110042.html#tri 

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TARG_RYBNY


 

23 

                    

Przystań pasażerska przy Targu Rybnym  

Targ Rybny położony jest w północno-zachodnim narożniku Głównego Miasta, w pobliżu dawnego 

zamku krzyżackiego. Od 2006 do 2019 funkcjonował tam przystanek tramwaju wodnego „Targ Rybny”, 

znajdujący się obok Hotelu Hilton (Rysunek 14). Głębokość przy nabrzeżu wzdłuż ul. Wartkiej 

wynosi 3,30 m. 

 

Przystanek tramwaju wodnego to standardowy ponton wysoko obciążalny o następujących 

parametrach technicznych17:  

- długość pontonu 14,95 m, 

- szerokość pontonu z odbojnicą 4,25 m, 

- wysokość pontonu 1,0 m,  

- masa 30 ton. 

 

Rysunek 14. Przystań pasażerska przy Targu Rybnym w Gdańsku 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Co-z-przystankami-po-zawieszonym-tramwaju-wodnym-

n159273.html 

 

Przystań pasażerska przy Zamku w Malborku  

Malbork dysponuje dwiema przystaniami pasażerskimi. Jedna z nich usytuowana jest tuż obok Zamku 

Krzyżackiego przy drewnianym moście na rzece. Przystań żeglarska Zamek to przystań otwarta, 

przystosowana do cumowania burtą.  Lokalizacja umożliwia dostanie się do największych atrakcji 

miasta, czyli zamku i zabytków na Starym Mieście18. Z przystani w sezonie letnim odbywają się rejsy 

spacerowe po rzece Nogat19. 

 

Przystań posiada mur zewnętrzny, oddzielający trawnik od placu wyłożonego kostką, a także żelbetowe 

schody płytowe oparte na belkach podestowych (żebrach), umieszczone między ścianką szczelną 

 
17 https://docplayer.pl/13981633-Zalacznik-1-do-umowy-dzierzawy-opis-infrastruktury.html  
18 http://petlazulawska.pl/mariny/przystanie-zeglarskie-w-malborku/ 
19 http://www.caw.malbork.pl/przystan/?mod=art&aid=1 
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nabrzeża a murem oporowym, służące do zejścia na poziom przystani (Rysunek 15). Nawierzchnie 

wykonano z kostki betonowej z nawierzchnią naturalną, granitowej i płyt chodnikowych z powierzchnią 

z kamienia płukanego, z powierzchniami antypoślizgowymi. 

 

Głębokość przy nabrzeżu to 1,5 m, a sama przystań dysponuje 3 miejscami postojowymi20. Pomost 

ma długość 17 m i jest oświetlony oraz przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 
Rysunek 15. Przystań pasażerska przy Zamku w Malborku 

Źródło: https://petla-zulaw.pl/obiekty/miejsca-postojowe/438,przystan-przy-zamku-w-malborku.html  

 

Przystań pasażerska w Rybinie  

Przystań w Rybinie jest to przestrzeń otwarta, składająca się z nabrzeża o długości 100 m do obsługi 

statków pasażerskich białej floty oraz trzech pomostów cumowniczych przy mostach zwodzonych na 

Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej (Rysunek 16). Przystań, przystosowana do cumowania burtą, 

przygotowana jest na około 15 miejsc cumowniczych.  

 

Głębokość przy pomostach jest zmienna, a średnio wynosi ok. 1,5 m. Nabrzeże ma długość 100 m, a na 

zapleczu lądowych znajdują się toalety, natryski, przyłącze prądu, punkt poboru wody oraz odbiór 

ścieków z łodzi, a także parking na 6 samochodów). Obok jest przystań kajakowa, wyposażona w 

pomost, stoły, wiaty i slip21.  

 

 
20 https://petla-zulaw.pl/obiekty/miejsca-postojowe/438,przystan-przy-zamku-w-malborku.html  
21 https://petlazulawska.pl/mariny/przystan-w-rybinie/  
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Rysunek 16. Przystań pasażersko-żeglarska w Rybinie 

Źródło: https://stegna.pl/gmina-stegna/plaze-i-kapieliska/przystan-rybina 

 

Przystań pasażerska w Tczewie Bulwar Nadwiślański 

Przystań w Tczewie jest zlokalizowana na 908 km Wisły, przy ul. Wodnej 6, w ciągu bulwarów 

nadwiślańskich. Nabrzeże złożone jest z dwóch pomostów – pływającego dla małych jednostek (kajaki, 

jachty) oraz pomostu o długości 100 m dla większych jednostek. 

 

Przystań dla statków pasażerskich jest stałym pomostem na palach stalowych z liną cumowniczą 

o długości 102 m, pozwala na zacumowanie 4 jednostek (Rysunek 17). Brzeg pod pomostem wykonany 

jest jako skarpa umocniona materacami gabionowymi. Wysunięcie pomostu w stronę nurtu rzeki 

pozwala cumować statkom o długości całkowitej do 125 m22.   

 

Za przystanią pasażerską, we wnęce brzegowej, zlokalizowany jest pomost dla jachtów i małych 

jednostek, wykonany z pływających pontonów betonowych, od strony brzegu prowadzonych na 

palach. Zapewnia bezpieczny postój jednostkom o małej wolnej burcie, niezależnie od zmiennych 

stanów wody. Długość pomostu zapewnia postój 10 jednostkom bez dostępu do wody i prądu na 

pomostach. 

 

Na lądzie wzdłuż przystani zlokalizowany jest budynek parterowy o powierzchni 350 m2, z obszernym 

tarasem widokowym na dachu. Pomieszczenia wewnątrz zaprojektowano funkcjonalnie (możliwość 

organizowania wystaw, imprez żeglarskich itp.). W budynku przystani funkcjonuje także restauracja i 

kawiarnia. Przed budynkiem przystani od strony ul. Wodnej, znajduje się parking samochodowy z 10 

miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych lub trzech autokarów. 

 
22 http://tcsir.pl/index.php?p=2,27,0 
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Rysunek 17. Przystań pasażersko-żeglarska w Tczewie 

Źródło: https://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=41ca503945db924c&title=Przystan-nad-Wisla-

ma-zostac-sprzedana 

 

Przystań pasażerska w Gniewie  

 

Przy skarpie nad rzeką Wisłą, koło Pałacu Marysieńki w Gniewie, znajduje się przystań zamkowa, przy 

której cumują gondole mogąca pomieścić około 10 pasażerów, z których w sezonie letnim można 

skorzystać w trakcie rejsu tzw. szlakiem Jana III Sobieskiego. Nabrzeże jest w złym stanie technicznym, 

brakuje również zaplecza niezbędnego do funkcjonowania regularnej żeglugi pasażerskiej (sanitariaty, 

możliwość poboru prądu i wody itp.) (Rysunek 18). 

 

 

Rysunek 18. Przystań pasażerska w Gniewie 

Źródło: https://www.polskieszlaki.pl/rejsy-gondola-w-gniewie.htm 
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Przystań pasażerska w Korzeniewie  

Port rzeczny w Korzeniewie znajduje się na 867 km Wisły. Obecnie w basenie portowym cumują 

elementy mostu pontonowego. Nabrzeże jest w złym stanie technicznym, brakuje również zaplecza 

niezbędnego do funkcjonowania regularnej żeglugi pasażerskiej (sanitariaty, możliwość poboru prądu i 

wody itp.) (Rysunek 19). 

  

 

Rysunek 19. Przystań pasażerska w Korzeniewie 

Źródło: https://fotopolska.eu/441060,foto.html?o=b45646 

 

Przystań pasażerska w Białej Górze  

Przystań w Białej Górze, zbudowana w ramach projektu Pętla Żuławska, zlokalizowana jest na 0+500 

km rzeki Nogat, na jej wschodnim brzegu, tuż obok śluzy. Jest to otwarta przystań z miejscem na 

17 jednostek i 1 statek pasażerski.  

 

Na miejscu dostępne jest zaplecze sanitarne (m.in. toalety, natryski, pomieszczenie kuchenne, pralka, 

slip) oraz hala warsztatowa (Rysunek 20). Pomosty pływające, osadzone na palach, umożliwiają 

cumowanie long side (burtą) i posiadają przyłącza elektryczne oraz wodne. Istnieje także punkt 

odbioru ścieków oraz parking na 36 samochodów osobowych. Głębokość przy kei waha się między 1 

m a 1,8 m w zależności od poziomu wody w rzece.   
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Rysunek 20. Przystań pasażerska w Białej Górze 

Źródło: https://petla-zulaw.pl/obiekty/przystanie-jachtowe/436,przystan-w-bialej-gorze.html 

 

Przystań w Świbnie 

Port w Świbnie jest starym portem rybacki w połowie długości Przekopu Wisły, na jego zachodnim 

brzegu. Basen w porcie z dwoma nabrzeżami (północne i zachodnie), ma wymiary 160 m na 90 m 

(Rysunek 21). W porcie są dwa nabrzeża betonowe i jedno ziemne.  Głębokości w porcie to ok. 1,5 

metra bezpośrednio przy nabrzeżach, a w basenie od 2 do nawet 3,3 metra.  

 

W porcie nie ma łazienek, wody, prądu, jedynie jest dostępny toi-toi przy bramie. Nabrzeża betonowe 

wyłożone są oponami i posiadają polery cumownicze. Slip łodzi rybackich mieści się na nabrzeżu 

zachodnim. Jachty cumują zwyczajowo na końcu nabrzeża zachodniego, jednak ciągłe zmniejszanie 

liczebności kutrów i łodzi rybackich powoduje, iż w porcie robi się coraz więcej miejsca dla żeglarzy 

oraz statków pasażerskich.  
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Rysunek 21. Przystań pasażerska w Świbnie 

Źródło: https://www.wyspa.pl/wyspa-sobieszewska/port-swibno 

 

Przystań w Przegalinie 

Basen portu i stoczni w Przegalinie stanowi dobre schronienie przed wiatrem i falowaniem na Wiśle. 

Obecnie miejsce nie ma swojego gospodarza, ponieważ warsztaty remontowe Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Wodnego, podobnie jak i całe przedsiębiorstwo, zostały zlikwidowane.  

 

Część nabrzeży wyposażona jest w pomosty, część północna to pochylnie stoczniowe (Rysunek 22). Są 

również liczne dalby cumownicze. Blisko stąd do śluzy w Przegalinie. Brakuje zaplecza sanitarnego 

niezbędnego do funkcjonowania regularnej żeglugi pasażerskiej.  
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Rysunek 22. Przystań w Przegalinie 

Źródło: https://fotopolska.eu/71706,obiekt.html?map_force_parent=b430191&map_x=18.924663662910465&map

_y=54.309757564363636&map_z=17 

 

Przystań pasażerska na Wyspie Sobieszewskiej 

Do 2019 roku przystanek tramwaju wodnego linii F6 z Gdańska do Sobieszewa mieścił się przy 

umocnionym brzegu wyspy przy ul. Nadwiślańskiej naprzeciwko ulicy Sobieszewskiej. Betonowe 

nabrzeże o długości ok. 100 m wyposażone jest w elastomerowe odbijacze. Jest wysokie i 

przystosowane do cumowania większych jednostek. Może być wykorzystywane dla żeglugi pasażerskiej 

zarówno dla statków płynących w kierunku Gdańska jak i płynących w kierunku przekopu Wisły.  

 

Obecnie zakończona została tam najnowsza inwestycja – budowa przystani żeglarskiej. Przystań 

powstała z prefabrykowanych pomostów pływających z trapami zejściowymi, które tworzą zamknięty 

port w kształcie litery "C” (Rysunek 23). Plan zakłada cumowanie 73 jednostek. Przygotowano slip 

(miejsce wodowania żaglówek) dla jednostek pływających o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 

wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koła ratunkowe i postumenty oświetleniowe. 

Oprócz infrastruktury wodnej na terenie przystani wybudowano także budynek bosmanatu 

z zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi i salą szkoleń dla około 20 osób. Ponadto przy 

nabrzeżu pojawiła się m.in. wiata z zabudowanym paleniskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 

połączona z salą szkoleniową, umożliwiając organizowanie wydarzeń żeglarskich z wykorzystaniem 

przestrzeni wiaty i sali szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wybudowano również hangar do 

przechowywania sprzętu pływającego. 
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Rysunek 23. Przystań pasażerska na Wyspie Sobieszewskiej 

Źródło: https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/75-zagospodarowanie-terenow-pod-funkcje-

zeglarskie-i-przystankow-tramwaju-wodnego/2491-sobieszewo-nadwislanska-budowa-przystani-zeglarskiej 

 

Przystań pasażerska w Nowej Pasłęce 

W kanale ujściowym rzeki Pasłęki, w miejscowości Ujście znajduje się betonowe nabrzeże podlegające 

pod Urząd Morski. Nabrzeże jest wykorzystywane głównie przez rybaków, jest dozwolony postój 

jednostką turystycznym, za postój nie są pobierane żadne opłaty, nie ma sanitariatów ani żadnych 

udogodnień. W tym miejscu nie ma bosmanatu, przystań podlega pod bosmanat Frombork.  

 

Przystań rybacka położona jest na zachodnim brzegu rzeki Pasłęki, za mostem zwodzonym. W obrębie 

przystani jest betonowe nabrzeże, wyposażone w polery cumownicze, slip z bramownicą oraz budynki 

zaplecza (Rysunek 24). To baza jednej z największych na tym obszarze flotylli rybackich. W centrum 

Nowej Pasłęki znajduje się przystań żeglarska. Zlokalizowana jest ona na wschodnim brzegu rzeki, 

pomiędzy budynkiem Straży Granicznej a nieczynnym mostem zwodzonym.  

 

W przystani dostępny jest slip oraz około 100 m oświetlonego, umocnionego nabrzeża. Nabrzeże 

wyposażone jest w odbojnice, Y-bomy i urządzenia cumownicze. Odcinek nabrzeża w pobliżu mostu 

zwodzonego przystosowany jest do cumowania burtą jednostek pasażerskich. Wzdłuż nabrzeża z y-

bomami rozmieszczone są skrzynki do poboru prądu. Zaplecze sanitarne dla żeglarzy oraz pasażerów 

jednostek żeglugi pasażerskiej to toalety i prysznice.   
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Rysunek 24. Przystań pasażerska, port jachtowy i rybacki w Nowej Pasłęce 

Źródło: https://iczarter.pl/pl/region/zalew-wislany/nowa-pasleka.html 

 

Port towarowy, pasażerski i jachtowy w Elblągu  

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest nad rzeką Elbląg, w 

odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Jest on portem regionalnym obsługującym 

zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w 

Elblągu ok. 30 tys. pasażerów.  

 

Powierzchnia portu wynosi  około 357 ha, długość nabrzeży portowych to 3,686 km, a głębokość toru 

wodnego - 2,5 m. Wyposażony jest w bocznicę kolejową, suwnicę o udźwigu 150 ton, elewator 

zbożowy o poj. 14 tys. m3, obrotnica dla statków o długości 120 m, 5 basenów portowych, 5 przystani 

jachtowych i stocznię remontowa. Port ma bardzo dobre połączenia kolejowe i drogowe m.in. z: 

Obwodem Kaliningradzkim, Warszawą i Gdańskiem, Olsztynem, Malborkiem i Braniewem. Funkcjonują 

tutaj wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego takie, jak: Straż 

graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej.   

 

W Elblągu dostępne w dobrym stanie technicznym takie przystanie jak: 

• Jachtklub Elbląg - duży port jachtowy na peryferiach Elbląga, daleko do autobusu, dobre 

miejsca postojowe, zaplecze sanitarne i prysznice - w hotelu, dźwig stacjonarny 10 t, 

• Harcerski Ośrodek Wodny Bryza – posiada bardzo dużo miejsc postojowych, serwisy 

szkutnicze, slip - pochylnia i dźwig stacjonarny, zaplecze sanitarne i prysznice, 

• Nabrzeże Bulwar Zygmunta Augusta - nabrzeże w samym centrum i przy Starym Mieście, przy 

wschodniej stronie rzeki (Rysunek 25). 
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Rysunek 25. Przystań pasażerska na nabrzeżu przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu 

Źródło: https://www.worldisbeautiful.eu/up_files/1397_16-Marabut-Statek-wycieczkowy.jpg 
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Podsumowanie 

 

Przystanie pasażerskie  

W badanym regionie zidentyfikowano 23 lokalizacje z dostępnymi przystaniami pasażerskimi lub z 

infrastrukturą umożliwiającą powstanie takiego rodzaju przystani dla regularnej żeglugi przybrzeżnej 

i/lub śródlądowej. W tabeli poniżej zaprezentowano główne dane charakteryzujące daną przystań, 

które mają największy wpływ na wybór jednostki żeglugi pasażerskiej, która mogłaby oferować 

połączenia łączące poszczególne miejscowości. Niektóre z przystani nie są użytkowane w sposób 

regularny, w związku z czym występują luki informacyjne dotyczące wymiarów nabrzeży. 

 

Tabela 2. Charakterystyka zidentyfikowanych przystani w badanym regionie 

Przystań 

Powierzchnia 

basenów 

(ha) 

Maksymalna 

głębokość 

basenu (m) 

Długość 

całkowita 

nabrzeży/pirsów 

(m) 

Parametry pozwalające na 

wykorzystanie bez 

wcześniejszego inwestycji w 

infrastrukturę 

 Hel 9,55 8,00 1630,00 Tak 

Jastarnia 6,45 5,00 760,00 Tak 

Gdynia Skwer 

Kościuszki 

nie dotyczy 9,00 625,00 Tak 

Marina Sopot ~1,82 6,00 590,00 Tak 

Puck ~0,98 3,50 276,00 Tak 

Krynica Morska 1,95 2,60 689,00 Tak 

Kąty Rybackie ~0,78 2,00 520,00 Tak 

Frombork ~1,78 2,40 250,00 Tak 

Tolkmicko ~2,34 2,20 480,00 Tak 

Piaski ~0,44 1,80 240,00 Tak 

Gdańsk Długie 

Pobrzeże 

nie dotyczy 3,30 120,00 Tak 

Gdańsk Targ Rybny nie dotyczy 3,30 15,00 Tak 

Malbork Zamek nie dotyczy 1,50 17,00 Nie 

Rybina nie dotyczy 1,50 100,00 Tak 

Tczew Bulwar 

Nadwiślański 

nie dotyczy 1,50 100,00 Tak 

Gniew nie dotyczy 1,40 15,00 Nie 

Korzeniewo nie dotyczy 1,40 brak danych Nie 

Biała Góra ~5,00 2,00 135,00 Tak 

Świbno ~1,44 3,30 250,00 Nie 

Przegalina brak danych brak danych brak danych Nie 

Wyspa 

Sobieszewska 

nie dotyczy brak danych 100,00 Tak 

Nowa Pasłęka nie dotyczy 1,30 100,00 Tak 

Elbląg nie dotyczy 2,50 brak danych Tak 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

 

 

Diagnoza stanu infrastruktury w przystaniach 
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Większość przystani nie wymaga inwestycji infrastrukturalnych i posiada dobre zaplecze techniczne 

do funkcjonowania jako przystań regularnej sieci żeglugi pasażerskiej. Największe ograniczenia 

występują po stronie żeglugi śródlądowej. Infrastruktura dostępowa żeglugi przybrzeżnej jest 

znacznie lepiej rozwinięta, na co wskazuje liczba oferowanych, regularnych połączeń,  w porównaniu 

z ofertą żeglugi śródlądowej. Rejsy komercyjne prowadzone są głównie na trasach łączących 

największe przystanie pasażerskie w regionie Pomorza. 

 

Największe braki w infrastrukturze przystani zidentyfikowano w: 

• Przystani w Gniewie – obecnie funkcjonuje jako przystań dla mniejszych jednostek, 

oferujących rejsy w pobliżu zamku. Potencjał turystyczny tej okolicy jest dość wysoki, ze 

względu na znajdujący się w odległości 100 m zamek oferujący możliwość zwiedzania, a także 

funkcjonujący jako hotel. Przystań potrzebuje przede wszystkim umocnienia nabrzeża oraz 

zapewnienia zaplecza sanitarnego (WC), które zwiększy komfort pasażerów w trakcie pobytu 

w przystani. 

• Przystani w Korzeniewie - przystań wartą doinwestowania ze względu na bliskość 

Kwidzyna oraz znajdującego się w mieście zabytkowego zamku stanowiącego atrakcję 

turystyczną (odległość między przystanią a zamkiem to ok. 5 km). Przystań potrzebuje przede 

wszystkim umocnienia nabrzeży oraz zapewnienia zaplecza sanitarnego (WC), które zwiększy 

komfort pasażerów w trakcie pobytu w przystani. 

• Przystani w Przegalinie - funkcjonująca kiedyś jako port dla lodołamaczy, znajduje się 

przy śluzie w Przegalinie łączącej Wisłę z Martwą Wisłą, niedaleko ujścia. Rozwinięcie sieci 

regularnych połączeń w rejonie Delty Wisły, w szczególności połączeń Gdańska z 

miejscowościami na Żuławach Wiślanych, spowodowałoby konieczność utworzenia 

przystanku na danej linii w tym miejscu. Przystań potrzebuje przede wszystkim umocnienia 

nabrzeży oraz zapewnienia zaplecza sanitarnego (WC), które zwiększy komfort pasażerów w 

trakcie pobytu w przystani. 

• Przystani przy Zamku w Malborku - podobnie jak Korzeniewo czy Gniew, jest dobrą 

lokalizacją ze względu na bliskość atrakcji turystycznej (zamku krzyżackiego), jednak nabrzeże 

jest bardzo krótkie (cumują zaledwie trzy jednostki) i brakuje zaplecza sanitarnego (WC) dla 

pasażerów. 

• Przystani w Świbnie - zlokalizowana w prawym ujściu Wisły, która mogłaby funkcjonować 

podobnie jak przystań w Przegalinie jako przystanek na dłuższych trasach łączących 

Trójmiasto i/lub Półwysep Helski z przystaniami w Delcie Wisły. W porcie istotne byłoby 

zbudowanie łazienek, a także doprowadzenie wody i prądu. 

 

Przystanie wymienione powyżej, w których konieczne są inwestycje infrastrukturalne, mają wysoki 

potencjał ze względu na ich lokalizację. 

 

 

 

Inwestycje w przystaniach związane z parametrami jednostek pasażerskich 
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Analiza podstawowych parametrów przystani przedstawia możliwości dotyczące zanurzenia 

jednostki pływającej na linii łączącej poszczególne przystanie. Jednostki o największym 

zanurzeniu (np. podobne do obecnie pływających jednostek Żeglugi Gdańskiej, posiadające 

maksymalne zanurzenie ≤3 m), mogłyby funkcjonować wyłącznie na liniach obejmujących 

przystanie tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej. Z kolei jednostki mniejsze, o zanurzeniu ≤1 m, 

mogłyby cumować w przystaniach pasażerskich zarówno na Zatoce Gdańskiej, jak i Zalewie 

Wiślanym oraz w Delcie Wisły.  

 

Biorąc pod uwagę wielkości (przede wszystkim szerokość, długość oraz pojemność 

pasażerów) i zanurzenie jednostek, które miałyby funkcjonować na regularnych liniach w 

poszczególnych rejonach, w żadnej z analizowanych przystani nie jest wymagane pogłębienie 

basenu lub toru podejściowego. Pogłębienie samego basenu może nie być opłacalne ze 

względu na inne ograniczenia hydrotechniczne występujące w regionie, tj. różnego rodzaju 

przeszkody występujące na drogach wodnych oraz głębokości dróg wodnych, śluz i kanałów, 

przez które jednostka mogłaby przepływać poruszając się do/z danej przystani. W przypadku 

ulepszenia infrastruktury punktowej (portów, przystani) wymagana byłaby jednoczesna inwestycja w 

infrastrukturę liniową (pogłębienia poszczególnych szlaków w celu zwiększenia klasy żeglowności). 

Biorąc pod uwagę jednostki przystosowane do obsługiwania regularnych linii żeglugi śródlądowej, a 

także potencjał dotyczący potoków pasażerskich w tym rejonie (jednostki o pojemności pasażerów 

≤100, z maksymalnym zanurzeniem ok. 1 m), inwestycja w infrastrukturę liniową nie jest konieczna, a 

zatem inwestycje w infrastrukturę punktową dotyczące ewentualnego pogłębienia basenów i/lub 

dna przy nabrzeżach również nie są konieczne.  

 

W przypadku zastosowania jednostek pływających z napędem elektrycznym, w przystaniach 

poszczególnych połączeń istotne byłoby zapewnienie przyłącza elektrycznego 

umożliwiającego ładowanie jednostki przynajmniej na jednej z przystani docelowej. 

Zastosowanie jednostki pływającej o innym napędzie także powodowałoby konieczność 

zapewnienia ciągłości dostaw danego paliwa, co generuje potrzebę zapewnienia 

odpowiedniej infrastruktury dostępowej dla pojazdu dostarczającego paliwo do nabrzeża, 

przy którym docelowo cumowałaby dana jednostka pływająca. 
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1.2.  Aktualne połączenia żeglugi pasażerskiej w analizowanym 

obszarze 
 

Żegluga przybrzeżna na Zatoce Gdańskiej 

 

Rejsy żeglugą przybrzeżną w województwie pomorskim oferowane w 2021 roku odbywały się na 

siedmiu trasach (Rysunek 26): 

• Gdańsk-Hel-Gdańsk 

• Sopot-Hel-Sopot 

• Gdańsk-Sopot-Gdańsk 

• Gdynia-Hel-Gdynia 

• Gdańsk-Sopot-Hel-Sopot-Gdańsk 

• Jastarnia-Hel-Jastarnia 

• Jastarnia-Rewa-Jastarnia 

 

 

Rysunek 26. Aktualne połączenia pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej na Zatoce Gdańskiej (2021 r.) 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

 

Gdańsk-Hel-Gdańsk 

Linia między Gdańskiem a Helem realizowana była regularnie w okresie wakacji, od poniedziałku do 

niedzieli, trzy razy w ciągu doby (Tabela 3Tabela 17). Od 3 września 2021 roku rejs funkcjonował jako 

element nowej, piątej linii, która dodatkowo zawija do przystani w Sopocie. Łączone rejsy do Helu z 
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Gdańska przez Sopot odbywają się spod kładki Oławianka, na nabrzeżu przy Zielonej Bramie i 

Zielonym Moście.  

Tabela 3. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Gdańsk-Hel-Gdańsk realizowanym przez Żeglugę 

Gdańską 
Gdańsk-Hel Hel-Gdańsk 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

8:20 10:10 10:20 12:20 

13:00 15:00 15:20 17:20 

18:00 20:00 20:00 22:00 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 60 zł 50 zł 20 zł 

Bilet w dwie strony 100 zł 80 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-gdansk-hel 

 

Gdańsk-Sopot-Gdańsk 

Linia między Gdańskiem a Sopotem realizowana jest przez Żeglugę Gdańską od maja do końca 

września, jednak wszystkie rejsy mają status rezerwowych (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Gdańsk-Sopot-Gdańsk realizowanym przez 

Żeglugę Gdańską 
Gdańsk-Sopot Sopot-Gdańsk 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

11:00 12:00 12:10 13:10 

14:00 15:00 15:10 16:10 

- - 17:00 18:10 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 60 zł 50 zł 20 zł 

Bilet w dwie strony 100 zł 80 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-gdansk-sopot 

 

Gdynia-Hel-Gdynia 

Połączenie na trasie Gdynia-Hel realizowana jest przez Żeglugę Gdańską codziennie, w sezonie letnim, 

trzy razy w ciągu dnia (Tabela 5). Według najnowszego rozkładu, obowiązującego we wrześniu 2021 

roku, dwa połączenia funkcjonują jako rezerwowe (o godz. 13:00 i 16:00 z Gdyni, oraz 11:30 i 18:00 z 

Helu). 

Tabela 5. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Gdynia-Hel-Gdynia realizowanym przez Żeglugę 

Gdańską 
Gdynia-Hel Hel-Gdynia 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

10:00 11:05 11:30 12:35 

13:00 14:05 15:00 16:05 

16:30 17:35 18:00 19:05 

 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 60 zł 50 zł 20 zł 

Bilet w dwie strony 100 zł 80 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-gdynia-hel 
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Sopot-Hel-Sopot 

Linia między Sopotem a Helem, choć wskazywana jako trasa wykonywana w sezonie od maja do 

września codziennie, dwa razy w ciągu dnia (Rysunek 6). Na stronie Żeglugi Gdańskiej oznaczona jest 

jako rejs rezerwowy, co oznacza, że może się nie odbyć gdy zbierze się niewystarczająca liczba osób.  

Tabela 6. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Sopot-Hel-Sopot realizowanym przez Żeglugę 

Gdańską 
Sopot-Hel Hel-Sopot 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

10:30 12:00 15:30 17:00 

 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 60 zł 50 zł 20 zł 

Bilet w dwie strony 100 zł 80 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-sopot-hel 

 

Gdańsk-Sopot-Hel-Sopot-Gdańsk 

Nowa linia Żeglugi Gdańskiej na trasie Gdańsk-Sopot-Hel, w 2021 roku została uruchomiona na jeden 

miesiąc (wrzesień) i, podobnie jak linia Sopot-Hel, oznaczona jest jako rejs rezerwowy i realizowana jest 

tylko w przypadku odpowiedniej ilości chętnych pasażerów23 (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Gdańsk-Sopot-Hel-Sopot-Gdańsk realizowanym 

przez Żeglugę Gdańską 
Gdańsk-Sopot-Hel Hel-Sopot-Gdańsk 

Przystanek Odjazd Przystanek Odjazd 

Gdańsk 9:15 Hel 15:30 

Sopot 10:30 Sopot 17:00 

Hel 12:00 Gdańsk 20:10 

 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 60 zł 50 zł 20 zł 

Bilet w dwie strony 100 zł 80 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-gdansk-sopot-hel 

 

Jastarnia-Hel-Jastarnia 

Połączenie pasażerskie między Jastarnią a Helem oferowane są przez dwóch przewoźników: Rejsy 

Kutrem Magdalena24, oferujący przewóz od poniedziałku do soboty, oraz Tramwaj Wodny Jastarnia-

Hel25, który oferuje przewóz codziennie (Tabela 8). Częstotliwość połączeń zależy od okresu w sezonie. 

Obaj przewoźnicy oferują przewóz kutrami rybackimi. 

  

 
23 https://puck.naszemiasto.pl/w-rejs-z-helu-do-gdanska-i-sopotu-w-2-godziny-bez-korkow-i/ar/c7-8337540 
24 https://www.facebook.com/Kuter-Magdalena-%C5%BBegluga-Jastarnia-Hel-104762164633295/ 
25 https://www.facebook.com/Tramwaj-WODNY-Jastarnia-Hel-1791551957821836/ 
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Tabela 8. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Jastarnia-Hel-Jastarnia realizowanym przez Rejsy 

Kutrem Magdalena 
Jastarnia-Hel Hel-Jastarnia 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

11:00 12:05 12:10 13:10 

13:15 14:20 15:45 17:00 

17:15 18:20 18:30 19:35 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 35 zł 25 zł - 

Bilet w dwie strony 55 zł 40 zł - 

Źródło:  https://rejsnahel.pl/cennik/ 

 

Tabela 9. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Jastarnia-Hel-Jastarnia realizowanym przez 

Tramwaj Wodny Jastarnia-Hel 
Jastarnia-Hel     Hel-Jastarnia 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

10:00 11:15 11:30 12:45 

11:00* 12:15 12:30* 13:45 

12:00* 13:15 13:30* 14:45 

13:00 14:15 14:30 15:45 

14:00* 15:15 15:30* 16:45 

15:00* 16:15 16:30* 17:45 

16:00 17:15 17:30 18:45 

17:00* 18:15 18:30* 19:45 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 35 zł 25 zł - 

Bilet w dwie strony 55 zł 40 zł - 

*połączenia w sezonie wysokim 

Źródło: strona przewoźnika na Facebooku: 

https://www.facebook.com/1791551957821836/photos/a.1792227271087638/2853345391642482/ 

 

Jastarnia-Rewa-Jastarnia 

Na trasie między Jastarnią a Rewą w sezonie letnim od czerwca do września funkcjonują rejsy 

katamaranu Kinga, należącego do spółki Helska Plaża. Rejsy realizowane są zwykle trzy razy w ciągu 

dnia, jednak ich odbycie się zależne jest od warunków pogodowych (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Jastarnia-Rewa-Jastarnia realizowanym przez 

Helską Plażę 
Rewa-Jastarnia Jastarnia-Rewa 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

9:00 10:15 10:30 11:45 

12:00 13:15 13:30 14:45 

15:00 16:15 16:30 17:45 

 Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 35 zł 30 zł 10 zł 

Bilet w dwie strony 70 zł 60 zł 20 zł 

Źródło: https://rejsywodne.pl/ 

 

Rejsy turystyczne na Zatoce Gdańskiej 

Na wodach Zatoki Gdańskiej dostępne są także rejsy turystyczne, trwające około godziny, których ceny 

wahają się pomiędzy 20 zł a 35 zł (ulgowe) oraz 40 zł a 60 zł (normalne), m.in.: 

• Zwiedzanie portu w Gdyni – Żegluga Gdańska sp. z o.o., 

• Gdańsk-Westerplatte – Żegluga Gdańska sp. z o.o., 
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• Gdańsk-Westerplatte – Holiday Boat Gdańsk, 

• Rejs galarem – Fundacja Galar Gdański, 

• Rejs „Piratem” – Statek Pirat sp. z o.o., 

• Rejs galeonami „Czarna Perła”, „Lew”, „Regina” i „Dragon” – Ustka Tour s.c.  

• Rejsy m/s Ocean – „Sami swoi” Edward Koreńczuk, 

• Rejsy kutrem „Star One” – armator Sławomir Mogulski. 
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Żegluga przybrzeżna na Zalewie Wiślanym 

Na Zalewie Wiślanym w 2021 roku funkcjonowały dwie linie żeglugi pasażerskiej na Zalewie Wiślanym 

(Rysunek 27): 

• Krynica Morska-Frombork-Krynica Morska 

• Krynica Morska-Tolkmicko-Krynica Morska 

 

Rysunek 27. Aktualne połączenia pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej na Zalewie Wiślanym (2021 r.) 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

 

Krynica Morska-Frombork-Krynica Morska 

Dzienne połączenie między Krynicą Morską a Fromborkiem obsługiwane jest przez Żeglugę Gdańską 

jednostką m/s Anita, a także między Krynicą Morską a Tolkmickiem przez Wiwaldi Junior sp. z o.o. 

jednostką m/s Elwinga oraz przez Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego sp. z o.o. jednostką m/s Generał 

Kutrzeba.  

 

Żegluga Gdańska realizuje połączenie od maja do końca sierpnia, natomiast jednostką Elwinga można 

wybrać się na rejs od lipca do końca sierpnia (Tabela 11). 
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Tabela 11. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Krynica Morska-Frombork-Krynica Morska 

realizowanym przez Żeglugę Gdańską 
Krynica Morska-Frombork Frombork-Krynica Morska 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

9:30 11:00 15:10 16:40 

na połączeniu Normalny  Ulgowy Rower 

Bilet w jedną stronę 31 zł 21 zł 15 zł 

Bilet w dwie strony 62 zł 30 zł 30 zł 

Źródło: https://www.zegluga.pl/rejs-krynica-morska-frombork 

 

Rejs statkiem m/s Generał Kutrzeba dostępny jest w okresie wakacyjnym oraz wczesnojesiennym, ale 

zarówno rozkład wakacyjny, jak i jesienny dostosowywany jest do ilości chętnych osób, a podany 

rozkład może być modyfikowany zgodnie z zapotrzebowaniem (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Krynica Morska-Tolkmicko-Krynica Morska 

realizowanym przez Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego 

Krynica Morska-Tolkmicko  Tolkmicko-Krynica Morska  

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

8:45 9:15 8:00 8:45 

10:15 11:00 9:30 10:15 

11:45 12:30 11:00 11:45 

14:45 15:30 12:30 13:15 

16:15 17:00 15:30 16:15 

17:45 18:30 17:00 17:45 

19:15 20:00 18:30 19:15 

  Osoba Rower 

Bilet w jedną stronę (tylko na statku) 25 zł 15 zł 

Bilet w dwie strony (tylko w sprzedaży online) 40 zł 60 zł (osoba+rower) 

Źródło: https://www.facebook.com/tramwajnazalewie/ 

 

Wiwaldi Junior oferuje jeden rejs dziennie z Fromborka, oraz jeden Tolkmicka, który przeznaczony jest 

wyłącznie dla grup zorganizowanych (Tabela 13Tabela 20). 

 

Tabela 13. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Krynica Morska-Tolkmicko-Krynica Morska 

realizowanym przez Wiwaldi Junior 

Krynica Morska-Tolkmicko Tolkmicko-Krynica Morska  

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

8:30 9:15 16:30 17:15 

 Normalny  Dzieci 4-14 lat Rower 

Bilet w jedną stronę 40 zł 20 zł 15 zł 

Bilet w dwie strony 25 zł 30 zł 15 zł 

Źródło: http://elwinga.pl/rejsy-statkiem/tolkmicko-krynica-tolkmicko/ 
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Rejsy turystyczne na Zalewie Wiślanym  

Zarówno Żegluga Gdańska, jak i Wiwaldi Junior realizują także rejsy widokowe po Zalewie Wiślanym. 

Ceny biletów rejsów po Zalewie wahają się między 15 zł (ulgowy) a 25 zł (normalny): 

• Żegluga Gdańska oferuje rejsy widokowe z Krynicy Morskiej trzy razy w ciągu dnia, 

realizowane w momencie zebrania się wystarczającej ilości pasażerów, oraz z Fromborka - na 

zamówienie.  

• Tramwaje Wodne po Zalewie Wiślanym oferują rejsy widokowe po zalewie, ale wyłącznie na 

zamówienie, dla grup zorganizowanych co najmniej 25-osobowych.  
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Żegluga śródlądowa na drogach wodnych Delty Wisły 

 

W 2021 roku na drogach śródlądowych funkcjonowała jedna regularna linia żeglugi pasażerskiej, która 

zastępowała funkcjonujący do 2019 roku na terenie Gdańska tramwaj wodny. Z kolei na wodach 

tzw. Pętli Żuławskiej funkcjonowała przede wszystkim nieregularna, pasażerska żegluga turystyczna. 

 

Gdańsk-Elbląg-Gdańsk 

W kwietniu, maju i czerwcu właściciel statku „Elwinga”, organizuje rejsy „szyte na miarę” dla grup 

zorganizowanych. Najciekawszą propozycją jest tzw. „rejs konesera” na trasie Elbląg-Gdańsk lub 

Gdańsk-Elbląg (Tabela 14) promowany jako wycieczka z przewodnikiem PTTK. Pierwsze rejsy odbyły się 

19 maja i 17 czerwca z Elbląga do Gdańska oraz 20 maja i 18 czerwca z Gdańska do Elbląga.  

 

Sezon wakacyjny rozpoczyna się w lipcu i sierpniu i tych miesiącach statek pływa w ramach rejsów 

regularnych na trasach: Tolkmicko-Krynica Morska-Tolkmicko oraz Krynica Morska-Frombork-Krynica 

Morska. Właściciel statku podejmował również próbę uruchomienia stałego połączenia Elbląg-Krynica 

Morska Elbląg, ale po roku działalności zrezygnował z tego połączenia. Obecnie pływa na tej i na 

podobnych trasach jako czarter. 

 

Tabela 14. Rozkład rejsów i ceny biletów na połączeniu Gdańsk-Elbląg-Gdańsk realizowanym przez 

Wiwaldi Junior 
Gdańsk-Elbląg Elbląg-Gdańsk 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

9:00 16:30 9:00 16:30 

 Normalny  Ulgowy 

Bilet  

W cenie: powrót autokarem o 17:30 z Gdańska do Elbląga, 

dwudaniowy obiad na pokładzie, przewodnik podczas rejsu 

220 zł 190 zł 

Źródło:  http://elwinga.pl/rejsy-statkiem/ 

 

Rejsy statkiem Elwinga na trasie Gdańsk-Elbląg realizowane są od 2018 roku z przerwą w 2020 roku – 

w 2021 roku odbyło się kilka rejsów. Rejs z Gdańska rozpoczyna się o godz. 9:00 i trwa ok. 8 godzin. 

Początek rejsu ma miejsce na nabrzeżu portowym Głównego Miasta w Gdańsku na ul. Wartkiej, a 

koniec rejsu na nabrzeżu portowym Starego Miasta w Elblągu. Statek płynie przez Motławę, Martwą 

Wisłę, Szkarpawę, Zalew Wiślany i rzekę Elbląg (Rysunek 28). Rejsy odbywają się w soboty i niedziele 

(tam i z powrotem). 
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Rysunek 28. Trasa połączenia Elbląg-Gdańsk-Elbląg realizowanego przez jednostkę żeglugi pasażerskiej 

m/s Elwinga 

Źródło: https://elwinga.pl/elblag-gdansk-gdansk-elblag-pl/ 

 

Tramwaj wodny w Gdańsku  

Funkcjonujący od 2012 do 2019 roku tramwaj wodny był przedsięwzięciem rozpoczętym i 

realizowanym przez siedem sezonów przez samorząd miasta Gdańska w ramach projektu „Program 

ożywienia dróg wodnych w Gdańsku", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013. Po zakończeniu funkcjonowania w 2020 roku, w 2021 

roku rejsy na dwóch liniach, w trakcie wakacji, oferował sam przewoźnik komercyjny Żegluga Gdańska. 

Kursowanie tramwaju wodnego rozpoczynało się 1 maja i kończyło 30 września. Rejsy tych linii 

wykonywano na trasach (Rysunek 29): 

• F5: Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosna Ludów – Nabrzeże Zbożowe – Twierdza 

Wisłoujście – Westerplatte – Nowy Port Latarnia Morska – Brzeźno, 

• F6: Targ Rybny – Wiosna Ludów – Sienna Grobla II – Tamka – Stogi – Sobieszewo –

 Narodowe Centrum Żeglarstwa.  

 

 

Rysunek 29. Linie tramwaju wodnego F5 i F6 w Gdańsku  

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rejsy-statkiem-na-Wyspe-Sobieszewska-n158395.html 
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Rozkład rejsów (Tabela 15) oraz ceny biletów (Tabela 16) na liniach tramwajów wodnych 

prowadzonych komercyjnie zaprezentowano w tabelach poniżej.  

 

Tabela 15. Rozkład rejsów tramwaju wodnego w Gdańsku realizowanych przez Żeglugę Gdańską w 

sezonie letnim w 2021 roku 

Linia F6 

Gdańsk-Sobieszewo Sobieszewo-Gdańsk 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

9:20* 10:30 11:00* 12:10 

13:00* 14:10 14:40* 16:00 

16:20* 17:30 17:50* 19:00 

Linia F5 

Gdańsk-Westerplatte Westerplatte-Gdańsk 

Odjazd Przyjazd Odjazd Przyjazd 

10:00 10:40 10:50 11:25 

11:00* 11:40 11:50* 12:25 

12:00 12:40 12:50 13:25 

13:00* 13:40 13:50* 14:25 

14:00 14:40 14:50 15:25 

15:00* 15:40 15:50* 16:25 

16:00 16:40 16:50 17:25 

17:00* 17:40 17:50* 18:25 

18:00* 18:40 18:50* 19:25 

*rejs może się nie odbyć, gdy nie zbierze się wystarczająca liczba osób. 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rejsy-statkiem-na-Wyspe-Sobieszewska-n158395.html 

 

Tabela 16. Ceny biletów na rejsy na liniach tramwaju wodnego F5 i F6 realizowanych przez Żeglugę 

Gdańską w sezonie letnim w 2021 roku 
 Rejs w jedną stronę Rejs w dwie strony 

Bilet normalny 40 zł 55 zł 

Bilet ulgowy 30 zł 40 zł 

Przewóz roweru 20 zł 30 zł 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rejsy-statkiem-na-Wyspe-Sobieszewska-n158395.html 
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Przewoźnicy oferujący regularne połączenia żeglugi pasażerskiej 

 

Największym armatorem w tym regionie jest Żegluga Gdańska (ŻG), która dysponuje flotą czterech 

katamaranów i dziesięciu statków pasażerskich (Tabela 17). W ofercie ŻG można znaleźć rejsy 

przybrzeżne po Zatoce Gdańskiej na trasach: Gdańsk-Hel-Gdańsk, Gdańsk-Sopot-Gdańsk, Gdynia-Hel-

Gdynia, Sopot-Hel-Sopot, Gdańsk-Sopot-Hel-Sopot-Gdańsk (przede wszystkim katamarany m/s Agat 

(Rysunek 30), m/s Onyx, m/s Opal, m/s Rubin), po Zalewie Wiślanym na linii Krynica Morska-Frombork 

(m/v Anita - Rysunek 31), oraz na liniach tramwaju wodnego w Gdańsku (m/v Sonica, m/v Sonica I - 

Rysunek 32). 

 

Tabela 17. Eksploatowane statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej (stan na październik 2021 r.) 
Statek Rok budowy Długość Szerokość Zanurzenie Liczba pasażerów 

m/s Agat 1988 37,72 m 11,50 m 3,04 m 450 

m/s Onyx 1984 34,09 m 11,50 m 2,23 m 450 

m/s Opal 1981 37,59 m 11,50 m 2,90 m 450 

m/s Rubin 1984 37,59 m 11,88 m 2,60 m 450 

m/v Anita 1967 33,46 m 6,12 m 0,96 m 270 

m/v Danuta 1966 33,04 m 5,57 m 0,96 m 275 

m/v Elżbieta 1966 33,08 m 5,57 m 0,96 m 225 

m/v Małgorzata 1966 33,57 m 6,05 m 0,96 m 225 

m/v Ewa 1990 36,50 m 6,50 m 1,55 m 207 

m/v Marina 1990 37,91 m 6,50 m 1,18 m 200 

m/v Smiltyne 1989 36,13 m 6,00 m 1,31 m 140 

m/v Smile 1987 36,19 m 6,01 m 1,40 m 140 

m/v Sonica 2004 20,80 m 5,56 m 0,60 m 40 

m/v Sonica I 2005 20,54 m 5,50 m 0,61 m 40 

Źródło: opracowanie własne Good Job na podstawie https://www.zegluga.pl/o-nas, 

https://www.naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/  

 

 

Rysunek 30. Katamaran m/s Agat 

Źródło: https://biznes.trojmiasto.pl/Zegluga-Gdanska-zawiezie-kibicow-na-mundial-w-Rosji-n123612.html 
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Rysunek 31. Katamaran m/v Anita 

Źródło: https://www.naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/1591-zalewowe-jeziorowce-typu-spjd.html 

 

 
Rysunek 32. Jednostka m/v Sonica I 

Źródło: https://www.naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/1311-sonica-i-sonica-i-rzeczne-tramwaje-w-gdansku.html 

 

Pozostali przewoźnicy to armatorzy posiadający jedną jednostkę, najczęściej znacznie mniejszą od 

jednostek oferujących połączenia na liniach Żeglugi Gdańskiej. 

 

Na linii Rewa-Jastarnia kursuje jednostka katamaran Kinga (Rysunek 33) to jednostka o długości prawie 

15 m mogąca pomieścić 56 pasażerów (Tabela 18). Statek wyposażony jest w niezawodny napęd 

składający się z dwóch silników diesela o mocy 20kW każdy, możliwe jest jednak zastosowanie 

alternatywnego napędu hybrydowego lub całkowicie elektrycznego26. 

 
26 http://www.tramwajewodne.pl/ 
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Tabela 18. Parametry katamaranu Kinga 
Rok budowy Długość całkowita Szerokość całkowita Zanurzenie Liczba pasażerów Prędkość  

2013 14,95 m 4,80 m 0,64 m 56 12 km/h 

Źródło: http://www.petlazulawska.com/sites/petlazulawska.com/files/petla_zulawska_i_zatoka_gdanska_koncepcja.

pdf 

 

 

Rysunek 33. Katamaran Kinga  

Źródło: http://kosakowoturystycznie.pl/tramwaj-wodny/katamaran-kinga/ 

 

Połączenie pasażerskie między Jastarnią a Helem oferowane jest przez Rejsy Kutrem Magdalena 

kutrem rybackim, który przez większą część roku eksploatowany jest jako statek rybacki do połowu ryb, 

a w okresach przerw w połowach, w porze letniej, służy do przewozu pasażerów po wodach Zatoki 

Gdańskiej. Kuter JAS 57 Magdalena (Rysunek 34) to kuter rybacki typu STOREM 4 B, który został 

zbudowany w 1965 roku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej. W latach 2016-2017 została 

przeprowadzona znacząca przebudowa jednostki, w tym m. in. częściowa zmiana nadbudówki ze 

stalowej na aluminiową i znaczna rekonstrukcja części rufowej. Szczegółowe dane techniczne jednostki 

zostały zaprezentowane poniżej (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Parametry statku rybackiego Magdalena 
Rok budowy Długość całkowita Szerokość całkowita Zanurzenie Pojemność brutto (GT) Prędkość  

1965 20,60 m 5,20 m 2,13 m 40 12 km/h 

Źródło: https://pkbwm.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Raport-ko%C5%84cowy-JAS-57-Magdalena.pdf 
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Rysunek 34. Kuter rybacki Magdalena  

Źródło: https://rejsnahel.pl/o-nas/ 

 

Połączenie między Krynicą Morską a Tolkmickiem, a także tzw. „rejs konesera” na trasie Gdańsk-Elbląg 

realizowane jest przez Wiwaldi Junior sp. z o.o. jednostką m/s Elwinga (Rysunek 35). Ta jednostka 

pływająca to 95-letni holenderski statek, pierwotnie zbudowany jako barka towarowa. Szczegóły 

techniczne dotyczące jednostki zaprezentowano poniżej (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Parametry statku m/v Elwinga 
Rok budowy Długość całkowita Szerokość całkowita Zanurzenie Liczba pasażerów Prędkość  

1926 r. 27,8 m 5,37 m 1,18 m 110 8 kn 

Źródło: https://www.graptolite.net/patro/Elwinga.html 

 

 

Rysunek 35. Jednostka m/s Elwinga 

Źródła: http://elwinga.pl/rejsy-statkiem/ 
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Na linii Krynica Morska-Tolkmicko kursuje także jednostka należąca do przewoźnika Tramwaje Wodne 

Zalewu Wiślanego sp. z o.o. - m/s Generał Kutrzeba (Rysunek 36). Jednostka ma pojemność 110 

pasażerów: 36 miejsc w salonie, 28 na pokładzie słonecznym i 46 miejsc stojących. Statek został 

zbudowany wykonany z aluminium, zaprojektowany na kadłubie B01450 specjalnie jako tramwaj 

wodny. Szczegóły techniczne dotyczące jednostki zaprezentowano poniżej (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Parametry statku m/s Generał Kutrzeba 
Rok budowy Długość całkowita Szerokość całkowita Zanurzenie Liczba pasażerów 

2006 r. 14,6 m 4,60 m 0,65 m 110 

Źródło: https://www.shipbroker.pl/lang-pl/offer_details/248/statek-pasazerski-general-kutrzeba-15m` 

 

 

Rysunek 36. Jednostka m/s Generał Kutrzeba 

Źródło: https://www.tvbraniewo24.pl/aktualnosci/1393,tramwajem-wodnym-z-tolkmicka-do-krynicy-morskiej  
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Podsumowanie 

 

Ceny biletów 

Ceny biletów na oferowanych połączeniach żeglugi przybrzeżnej wahają się od 20 zł do 30 zł 

(bilet ulgowe, dla dzieci), oraz od 40 zł do 60 zł (bilet normalny) w jedną stronę.  

 

Wśród regularnych linii żeglugi śródlądowej w Delcie Wisły można rozróżnić żeglugę po trasach 

przebiegających przez Gdańsk, której cena za bilet wynosi 30 zł za bilet ulgowy i 40 zł za bilet 

normalny, oraz żeglugę z bardzo długą trasą połączenia, dla którego cena biletu to koszt 190-

220 zł, kolejno za bilety ulgowe i normalne.  

Oferowane są zniżki przy kupnie biletów w dwie strony, jednak wśród ulg wyróżnia się tylko 

jedną zniżkę dla grup osób wskazanych przez przewoźnika, m.in. dzieci w pewnym zakresie 

wieku (różniące się między przewoźnikami) i emeryci. 

 

Flota żeglugi pasażerskiej 

W badanym regionie występują głównie dwa typy jednostek, którymi oferowane są przewozy 

regularnymi liniami żeglugi przybrzeżnej i/lub śródlądowej: 

• katamarany, używane do obsługi tras z większymi potokami pasażerów, po akwenach 

z większą głębokością (2,5 m-3 m). Pojemność tych jednostek to 450 pasażerów, długość 

od 34,09 m do 37,72 m, szerokość 11,5 m 11,88 m oraz zanurzeniu od 2,6 m do 3,04 m. 

• tramwaje wodne, używane do obsługi tras z mniejszymi potokami pasażerów, po 

akwenach z małą głębokością (>1 m). Pojemność tych jednostek waha się od 40 do 110 

pasażerów, długość od 14,6 m do 20,8 m, szerokość 4,6 m 5,56 m oraz zanurzeniu od 

0,6 m do 0,65 m. 

• statki rybackie, używane do obsługi tras z bardzo małymi potokami pasażerów, w 

których większość stanowią przede wszystkim turyści. Obecnie tylko kuter rybacki 

Magdalena oferuje rejsy regularne w sezonie letnim.  

Na liniach nieregularnych, skierowanych przede wszystkim do turystów, występują również tego 

rodzaju jednostki, ale również statki stylizowane na galeony, o zróżnicowanej wielkości i 

pojemności. 
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2. Analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego 

 

2.1.  Analiza popytu na usługi żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej 

 

Do podstawy rozpoznania wielkości popytu na usługi żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej konieczna jest 

analiza dotychczasowych statystyk dot. wielkości obsłużonych jednostek pływających, a przede 

wszystkim ilości pasażerów w poszczególnych portach i przystaniach. Analizie rynku nie sprzyja jednak 

brak regularnych i jednolicie prowadzonych statystyk dla wszystkich portów/przystani koniecznych do 

ujęcia w analizie. Problem w szczególności dotyczy przystani i portów śródlądowych, jednak występują 

także luki w danych dla przystani żeglugi przybrzeżnej. 

 

Na poziomie krajowym statystyki tworzone przez Główny Urząd Statystyczny mogą być pomocne w 

zobrazowaniu ogólnokrajowych tendencji rozwojowych na rynku żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej. 

 

Żegluga przybrzeżna w Polsce 

 

Liczba pasażerów w żegludze przybrzeżnej w Polsce 

W latach 2011-2019 liczba pasażerów korzystających z przewozów żeglugi przybrzeżnej zwiększyła się 

o 77%, podczas gdy wartość pracy przewozowej zmalała o 14% (Tabela 22). Największy wpływ na tę 

rozbieżność między wzrostami procentowymi miało skrócenie średniej odległości przewozu o połowę, 

z 20 km do 10 km. Największy przyrost pasażerów rok do roku nastąpił w 2015 roku, kiedy liczba 

obsługiwanych pasażerów w żegludze przybrzeżnej zwiększyła się o 23,1%. 

 

Tabela 22. Przewozy pasażerów żeglugą przybrzeżną w latach 2011-2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasaż. w tys.        521,0         508,9         533,0         540,6         665,5         746,1         814,6         902,0         922,3  575,9 

Pasażero-

kilometry w 

tys. km 

  10 358,0      9 413,0      7 665,5      5 667,3      7 511,8      8 134,9      7 785,4      8 851,3      8 901,5  6 410,90 

Średnia 

odległość 

przewozu1 

         20,0           18,0           14,0           10,0           11,0           11,0           10,0           10,0           10,0  11,0 

1Średnia odległość przewozu 1 pasażera w kilometrach 

Źródło: opracowanie Good Job na podstawie danych GUS 

 

Rok 2020 można uznać za wyjątkowy dla statystyk przewozowych ze względu na pandemię 

koronawirusa i związanymi z nią restrykcjami dotyczącymi zarówno codziennej komunikacji, jak i 

ograniczonej turystyki, wiążącej się z jednoczesnym przebywaniem dużej ilości pasażerów w jednym 

środku komunikacji. Pomimo wprowadzenia możliwości szczepień przeciwko COVID-19, można 

wskazać, że w 2021 roku poziom mobilności ludzi nie powrócił całkowicie do stanu sprzed pandemii. 

Jednakże zmiana stylu życia (np. zmniejszenie częstotliwości dokonywania zakupów w tradycyjnej 

formie na rzecz zakupów przez Internet, sposób dojeżdżania do pracy i/lub upowszechnienie modelu 
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pracy zdalnej i hybrydowej) może mieć wpływ na długookresowe zmiany w sposobach codziennej 

komunikacji i zmniejszyć popyt na codzienne podróże środkami komunikacji miejskiej.  

 

Prognoza liczby pasażerów w żegludze przybrzeżnej w Polsce 

W celu zobrazowania prawdopodobnego scenariusza dotyczącego ogólnego popytu na usługi 

przewozów pasażerskich żeglugą przybrzeżną w Polsce, autorzy opracowania zbudowali model 

przedstawiający trend rozwojowy na podstawie danych z lat 2011-2020 (Rysunek 37). Stworzony model 

predykcji zmian średnioterminowych (zmian w ciągu najbliższych 5 lat) na rynku przewozów wskazuje 

na stopniowy wzrost wielkości obsługiwanych pasażerów od 2021 roku. W samym 2021 roku liczba 

pasażerów miałaby powrócić do poziomu sprzed pandemii (obrót miałby być niższy od wyniku 

zanotowanego w 2019 roku o zaledwie -3,3%). Prognozowana liczba pasażerów w 2025 roku mogłaby 

wzrosnąć o 12,75% w stosunku do poziomu z 2019 roku, do 1039,8 tys. pasażerów, przy czym 

zakładany poziom ufności (przedział, w którym z 95% ufnością znajdzie się prognozowany parametr) 

wynosiłby dla 2025 roku od 820,5 tys. do 1259,2 tys. pasażerów.  

 

 

Rysunek 37. Trend rozwojowy ilości obsługiwanych pasażerów w żegludze przybrzeżnej w Polsce na 

podstawie danych z lat 2011-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z GUS  

 

W prognozie pięcioletniej uwzględniono gwałtowne zahamowanie tempa wzrostu, które miało miejsce 

w 2020 roku. Bazując na historycznych trendach, liczba obsługiwanych pasażerów powinna w 2021 

roku wrócić w zdecydowanej części do stanu sprzed pandemii, na co mogą wskazywać dane dotyczące 

turystyki w 2021 roku wskazujące na poprawę statystyk dotyczących turystyki w kraju: z badania UCE 

RESEARCH dla portalu Business Insider Polska, wykonanego pod koniec sierpnia 2021 roku wynika, że 

aż 81,2% badanych spędziło urlop w 2021 roku na terenie Polski, a zaledwie 18,8% ankietowanych 

wyjechało w tym celu poza granicę kraju27. Najczęściej wskazywaną destynacją podróży w trakcie 

 
27 https://www.horecatrends.pl/hotele/118/swiatowy_dzien_turystyki_2021_jak_zmieniaja_sie_wyjazdy_polakow,9363.html 
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urlopu były miejscowości nad Bałtykiem – wskazało ją aż 38% badanych. Mając na uwadze, że 

pasażerami żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej są przede wszystkim turyści, można spodziewać się, że 

liczba pasażerów na liniach żeglugi przybrzeżnej będzie większa od wyniku zanotowanego za 2020 rok. 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że sytuacja gospodarcza jest obecnie wysoce zależna od czynnika 

jakim jest pandemia, na poziomie na jakim dotąd Polska nie miała doświadczenia, co wiąże się z 

prognozowaniem o niskiej wiarygodności.   

 

Flota żeglugi przybrzeżnej w Polsce 

Jednostki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej stanowią większość całej polskiej floty żeglugi przybrzeżnej 

– 32 z łącznie 42 statków przeznaczone są do przewozów pasażerów. Także w przypadku ilości 

jednostek pasażerskich, jak i miejsc pasażerskich można zaobserwować trendy wzrostowe (Rysunek 

38). Od 2011 do 2020 roku flota pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej zwiększyła się o 5 jednostek 

pływających, co przełożyło się także na wzrost ilości miejsc pasażerskich o 16,6%. Pomimo kryzysu na 

rynku przewozów pasażerskich wywołanego pandemią koronawirusa, liczba jednostek i miejsc 

pasażerskich w 2020 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2019.  

 

 

Rysunek 38. Statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej i miejsca pasażerskie w latach 2011-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z GUS  

 

Żegluga śródlądowa w Polsce 

 

Liczba pasażerów w żegludze śródlądowej w Polsce 

Do podstawy rozpoznania wielkości popytu na usługi żeglugi śródlądowej jest analiza dostępnych 

danych statystycznych dotyczących polskiego rynku żeglugowego i tendencji rozwojowych, a także 

informacji o dotychczas funkcjonujących połączeniach. W tabeli poniżej przedstawiona została 

statystyka dotycząca przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową w Polsce w latach 2011-2020 

(Tabela 23). W latach 2011-2019 liczba pasażerów korzystających z przewozów tego rodzaju żeglugi 

zwiększyła się o 36%, podczas gdy wartość pracy przewozowej zmalała o 25%. Średnia odległość 

przewozu jednego pasażera nie zmieniła się znacząco, zmniejszając się z poziomu 14 km do 12,9 km. 
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Największy przyrost pasażerów rok do roku nastąpił w 2016 roku, kiedy liczba obsługiwanych 

pasażerów zwiększyła się o 16,5% w stosunku do 2015 roku. Kolejny dwucyfrowy przyrost miał miejsce 

w 2018 roku, gdzie zmiana sięgnęła 10,5% w relacji rok do roku. Podobnie jak w przypadku żeglugi 

przybrzeżnej, również w statystykach żeglugi śródlądowej można zauważyć wpływ pandemii na liczbę 

pasażerów, która w 2020 roku uległa spadkowi o połowę (-49,9%). 

 

Tabela 23. Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową w latach 2011-2020 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasażerowie w tys. 998,3  1 005,7  1 007,0  1 038,2  1 097,0  1 278,0  1 262,0  1 395,3  1 361,6  681,9  

Pasażerokilometry w 

tys. 

13 951,0  14 439,7  12 427,0  12 936,8  14 161,0  16 652,0  17 765,0  18 350,9  17 548,5  9 686,4  

Średnia odległość 

przewozu1 w km 

14,0  14,0  12,0  12,0  13,0  13,0  14,1  13,2  12,9  14,0  

1Średnia odległość przewozu 1 pasażera w kilometrach 

Źródło: opracowanie Good Job na podstawie danych GUS 

 

Prognoza liczby pasażerów w żegludze śródlądowej w Polsce 

W prognozie średnioterminowej przewozów pasażerskich na rynku żeglugi śródlądowej w Polsce 

uwzględniono gwałtowny spadek liczby pasażerów mający miejsce w 2020 roku, który zaburzył 

dotychczasowy trend wzrostowy. Model zbudowany w celu predykcji zmian na najbliższe 5 lat 

wskazuje na częściowy powrót liczby pasażerów w 2021 roku w stosunku do roku sprzed pandemii 

(+68,6% pasażerów w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, ale -15,6% pasażerów w 2021 roku w 

stosunku do 2019 roku), oraz bardzo niski wzrost w wielkości obsługiwanych pasażerów w latach 2021-

2025 (+5% w 2025 roku w stosunku do 2021 roku). Prognozowana liczba obsłużonych pasażerów w 

2025 roku będzie się kształtować na poziomie ok. 1210 tys., przy czym zakładany poziom ufności 

(przedział, w którym z 95% ufnością znajdzie się prognozowany parametr) jest bardzo szeroki (co 

oznacza możliwość dużych odchyleń wartości z próby od wartości prognozowanej) i wynosi od 806,7 

tys. do 1614,5 tys. pasażerów (Rysunek 39).  

 

 

Rysunek 39. Trend rozwojowy ilości obsługiwanych pasażerów w żegludze śródlądowej w Polsce na 

podstawie danych z lat 2011-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z GUS  
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Flota żeglugi śródlądowej w Polsce 

Jednostki pasażerskie żeglugi śródlądowej do 2017 roku stanowiły ok. 11-12% całej floty żeglugi 

śródlądowej28. Od 2017 udział jednostek pasażerskich we flocie wzrósł i w 2020 roku statki pasażerskie 

stanowiły już 25% floty, choć wynikało to przede wszystkim z dużego spadku ilości barek i pchaczy, niż 

ze wzrostu ilości jednostek pasażerskich, ponieważ w samym 2020 roku liczba tego typu statków 

spadła (Rysunek 40). Widoczny jest jednak trend wzrostowy floty, co wskazuje na rosnące 

zainteresowanie tego rodzaju żeglugą, szczególnie po 2015 roku. 

 

 

Rysunek 40. Statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej i miejsca pasażerskie w latach 2011-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z GUS  

 

Dane statystyczne portów żeglugi przybrzeżnej w badanym regionie 

 

Istotne w rozpoznaniu popyt u na rynku przewozów pasażerskich są także dane statystyczne z 

przystani pasażerskich w portach na obszarze objętym analizą, z których oferowane są regularne 

połączenia liniowe żeglugą przybrzeżną i/lub śródlądową. Ze względu na brak danych dla wielu 

portów, przeanalizowane zostały tylko główne porty aktualnych przystani pasażerskich w Helu, Jastarni, 

Sopocie oraz Krynicy Morskiej. Luka w danych statystycznych dla przystani w Gdyni i Gdańsku wynika z 

braku możliwości wyodrębnienia pasażerów na żeglugę przybrzeżną i międzynarodową. Z kolei dla 

mniejszych przystani pasażerskich na wybrzeżu oraz przystani śródlądowych nie są prowadzone 

statystyki pasażerskie. 

 

Pasażerowie w porcie w Helu 

Jednym z najczęściej odwiedzanych portów przez jednostki żeglugi pasażerskiej jest Hel. W latach 

2007-2010 liczba pasażerów wywiezionych i przywiezionych rosła w stosunku rok do roku, i corocznie 

 
28 Opracowanie Good Job na podstawie danych z GUS 
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wynosiła łącznie ponad 300 tysięcy, z rekordowym 2010 rokiem, kiedy w porcie obsłużono 402 tys. 

pasażerów (Rysunek 41).  

 

W latach 2011-2014 łączna liczba pasażerów przywiezionych i wywiezionych spadła o 63,3%. Tak 

wysoki spadek związany był przede wszystkim z zakończeniem przedsięwzięcia samorządów miejskich 

w regionie, które wspierały dotacjami linie tramwaju wodnego łączącego Gdynię i Gdańsk z Helem.  

 

W 2015 i 2016 roku liczba pasażerów wzrastała rok do roku, by następnie ponownie spaść w 2017 

roku, a następnie utrzymać się na podobnym poziomie (200 tys. pasażerów wywiezionych i 

przywiezionych) w latach 2018-19. Najniższy wynik od ponad dekady zanotowano w 2020 roku, na co 

miała wpływ przede wszystkim pandemia COVID-19. 

 

 

Rysunek 41. Liczba pasażerów przywiezionych i wywiezionych w porcie w Helu w latach 2007-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z Bosmanatu Portu w Helu 

 

Pasażerowie w porcie w Jastarni 

Drugim portem na Półwyspie Helskim, który obsługuje jednostki pasażerskie jest Jastarnia, jednak rząd 

wielkości pasażerów obsłużonych w tej przystani jest 4-5 krotnie mniejszy niż w porcie w Helu.  

 

W latach 2007-11 liczba pasażerów spadała w stosunku rok do roku, średnio o 9% (Rysunek 42). 

Następne kolejne dwa sezony nastąpił wzrost o kolejno 12,5% i 24,8% w stosunku rok do roku. 

W 2014 roku nastąpił gwałtowny spadek aż o 81,6% co wiązało się, podobnie jak w Helu, z 

zakończeniem funkcjonowania linii tramwaju wodnego Gdynia-Jastarnia. W przeciwieństwie do portu 

w Helu, port Jastarnia nie posiadał wówczas komercyjnych połączeń do innych przystani na Zatoce 

Gdańskiej, jedynie w następnych latach pojedynczy armatorzy postanowili o ofercie rejsów do Rewy 

oraz rejsów turystycznych po zatoce.  
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Rysunek 42. Liczba pasażerów przywiezionych i wywiezionych w porcie w Jastarni w latach 2007-2020 

Źródło: Opracowanie własne Good Job na podstawie danych z Bosmanatu Portu w Helu 

 

Pasażerowie w przystani w Sopocie 

Kolejną przystanią pasażerską w regionie Zatoki Gdańskiej jest Sopot. Według danych GUS, do 2014 

roku włącznie utrzymywał się trend spadkowy, jednak w latach 2015-2019 liczba pasażerów 

odwiedzających Sopot wzrosła i utrzymała się na względnie stabilnym poziomie.  

 

W porównaniu do innych analizowanych przystani występuje wyraźna różnica między liczbą pasażerów 

przywiezionych a wywiezionych. Liczba pasażerów przywiezionych w latach 2015-2019 była wyższa 

średnio o 36% od liczby pasażerów wywiezionych (Rysunek 43). W 2020 roku także w Sopocie nastąpił 

spadek ilości pasażerów przywiezionych o 40,7% a wywiezionych o 29,7%. 

 

 

Rysunek 43. Liczba pasażerów przywiezionych i wywiezionych z przystani w Sopocie w latach 2007-2020 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Pasażerowie w porcie w Krynicy Morskiej 

Port w Krynicy Morskiej można uznać za największą przystań pasażerską na Zalewie Wiślanym. Dane 

GUS wskazują na wahania w łącznej liczbie pasażerów w latach 2007-201329, jednak ogólny trend jest 

wzrostowy. Od 2014 do 2017 następowały spadki, wynoszące od -0,6% aż do -14,7% w stosunku rok 

do roku. 

 

Od 2018 nastąpił wzrost zainteresowania na podróże tramwajem wodnym z/do Krynicy Morskiej, który 

to port zanotował wyniki zbliżone do rekordowych z lat 2011-2013. W 2020 roku, podobnie jak w 

innych portach żeglugi przybrzeżnej, nastąpił spadek liczby pasażerów o połowę (-55,6%), co wiązało 

się z ograniczeniami dotyczącymi podróżowania (Rysunek 44). 

 

 

Rysunek 44. Liczba pasażerów przywiezionych i wywiezionych w porcie w Krynicy Morskiej w latach 

2007-2020 
*Brak danych za 2010 rok. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tramwaje wodne na Zatoce Gdańskiej w latach 2006-2014 

 

Założenia projektu dotowania tramwajów wodnych na Zatoce Gdańskiej 

Doświadczenia związane z żeglugą przybrzeżną na Zatoce Gdańskiej w zakresie wykorzystania 

transportu wodnego do regularnej, choć sezonowej, obsługi pasażerów ograniczały się do 

przewoźników komercyjnych. W rejonie Zatoki Gdańskiej dotychczas dominował jeden przewoźnik, 

który do 2005 roku wykonywał rejsy o charakterze wycieczkowym i rekreacyjnym, na linii Gdynia-Hel 

oraz po wodach portowych Gdyni i Gdańska30. Od 2006 roku samorządy półwyspu, Trójmiasta i oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zadecydowały o dotowaniu kilku linii tramwaju 

wodnego przez Zatokę Gdańską, który miał pełnić rolę elementu transportu zbiorowego dzięki niższym 

od dotychczasowych cen biletów.  

 
29 Brak danych dla przystani w Krynicy Morskiej za 2010 rok. 
30M. Połom, M. Tarkowski, K. Puzdrakiewicz, Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi pasażerskiej w Gdańsku, 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, nr 1. 
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Tramwaje wodne zarządzane przez ZKM Gdynia realizowały połączenia jednostkami m/s Opal 

i m/s Rubin na następujących trasach31: 

• 520: Gdynia-Hel-Gdynia (lata funkcjonowania 2006-2012), 

• 530: Gdynia-Jastarnia-Gdynia (lata funkcjonowania 2006-2013). 

Tramwaje wodne zarządzane przez ZTM Gdańsk realizowały połączenia jednostkami m/v Smiltyne (F1), 

m/v Ewa (F2), m/v Marina (F3) i m/v Elżbieta (F4) następujących trasach32: 

• F1: Gdańsk-Hel-Gdańsk (lata funkcjonowania 2006-2012), 

• F2: Hel-Sopot-Hel (lata funkcjonowania 2009-2012), 

• F3: Gdańsk-Sopot-Gdańsk (lata funkcjonowania 2006-2009), 

• F4: Gdańsk-Sobieszewo (lata funkcjonowania 2010-2012). 

 

W momencie rozpoczęcia projektu zakładano, że dotowanie tramwaju wodnego będzie przejściowe, w 

celu rozruszania białej floty. Zwiększony w ten sposób popyt miał w założeniu utrzymywać się w 

następnych latach i po zakończeniu okresu dofinansowania przychody ze sprzedaży biletów miały już 

całkowicie pokrywać wszystkie koszty armatora. Jednakże następujące z czasem częste i wysokie 

(w stosunku do ceny pierwotnej) podwyżki cen biletów, związane z ogólną inflacją w kraju, jak i 

stopniowym zmniejszeniem kwot dopłat do tramwaju przez samorządy, skutkowały mniejszym 

zainteresowaniem pasażerów.  

 

Ceny biletów na liniach tramwaju wodnego na Zatoce Gdańskiej  

Według danych archiwalnych portali informacyjnych, cena biletów osobowych na linii Gdynia-Hel lub 

Gdańsk-Hel w 2007 roku wynosiła kolejno 10 zł za bilet normalny, 5 zł za bilet ulgowy i 2 zł za przewóz 

roweru33. Cena biletów osobowych w 2010 roku była już wyższa o 20% (12 zł – normalny, 6 zł – 

ulgowy, 3 zł –przewóz roweru34), a w 2012 roku już prawie o 70% (20 zł – normalny, 10 zł – ulgowy, 5 zł 

– przewóz roweru35). Dla linii Gdynia-Jastarnia ceny biletów w 2007 roku wynosiły 10 zł za bilet 

normalny, i w ciągu 5 lat wzrosły o 50%36. Wysokie ceny biletów spowodowały, że tramwaj wodny 

stawał się przede wszystkim atrakcją turystyczną a praktycznie całkowicie przestał być traktowany jako 

zamiennik transportu lądowego.  

 

Liczba pasażerów na liniach tramwaju wodnego na Zatoce Gdańskiej  

Od uruchomienia połączeń tramwajów wodnych w 2006 roku rosła liczba pasażerów (Rysunek 45). 

Łącznie w latach 2006-2014 tramwaje wodne przewiozły ponad 3 mln pasażerów. Zmienność liczby 

pasażerów zależna była od warunków pogodowych, zmieniających się (rosnących) cen biletów, a także 

siatki połączeń (uruchomienia i kończenia połączeń na poszczególnych liniach w różnych latach). 

Można dostrzec jednak, że liczba pasażerów rosła tylko kilka razy – w pierwszych dwóch latach 

funkcjonowania w przypadku rejsów oferowanych we współpracy z ZTM Gdynia (w 2007 była to 

 
31 https://samorzad.pap.pl/kategoria/wiadomosci-klubowe/gdynia-tramwaj-wodny-z-gdyni-na-polwysep-helski 
32 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=TRAMWAJ_WODNY 
33 https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/813-422-2007-07-20-2007-07-26,3132/tramwaj-wodny-kierunek-jastarnia-i-hel,379746 
34 https://www.gdynia.pl/964-564-2010-08-13-2010-08-19,3250/tramwaj-wodny,399147 
35 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tramwaje-wodne-z-Trojmiasta-na-Hel-pozniej-i-drozej-n56904.html 
36 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tramwaje-wodne-z-Trojmiasta-na-Hel-pozniej-i-drozej-n56904.html 
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zmiana 0,8% r/r, a w 2008 roku 7,8%), i trzykrotnie w ciągu dziewięciu lat funkcjonowania tramwaju 

wodnego w przypadku ZTM Gdańsk (w 2007 roku wzrost 22,8%, w 2009 roku wzrost 0,1%, a w 2014 

roku 23,3%). W pozostałych latach ZTM Gdynia osiągało spadki na poziomach od -3,7% (2009 r.) aż do 

-53,2% (2012 r.), a ZTM Gdańsk od -3,1% (2011 r.) aż do 82,7% (2013 r.). 

 

 

Rysunek 45. Liczba pasażerów przewiezionych tramwajami wodnymi żeglugi przybrzeżnej w latach 

2006-2014 w Gdańsku i Gdyni 

Źródło: M. Połom, M. Tarkowski, K. Puzdrakiewicz, Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi 

pasażerskiej w Gdańsku, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, nr 1. 

 

Spadający popyt miał odzwierciedlenie w obniżających się od 2008 rokrocznie obrotach pasażerów na 

liniach żeglugi przybrzeżnej na Zatoce Gdańskiej, co obrazuje zmniejszająca się liczba osób w sezonie 

(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), zarówno w przypadku linii żeglugowych n

adzorowanych przez ZKM w Gdyni, jak i ZKM w Gdańsku, a także liczba pasażerów przypadających na 

rejs na liniach ZKM w Gdyni37 (Rysunek 46).  

 

Największy spadek liczby pasażerów rok do roku miał miejsce w ostatnich latach dotowania tramwaju z 

budżetów gmin, w latach 2012-2014. Według informacji z UM w Gdyni, na spadek ogólnej liczby 

pasażerów na liniach Gdynia-Hel-Gdynia oraz Gdynia-Jastarnia-Gdynia miało wpłynąć relatywne 

obniżenie atrakcyjności podróży tramwajem wodnym dla mieszkańców aglomeracji, a obniżenie 

średniej liczby pasażerów na rejs miało związek także z wydłużonym okresem funkcjonowania 

tramwaju przez objęcie nim maja i czerwca, a więc miesięcy, które charakteryzują się niższym 

poziomem wykorzystania zdolności przewozowej38.  

 

 

 
37 Brak danych obrazujących liczbę pasażerów na rejs na liniach zarządzanych przez ZTM w Gdańsku 
38 https://bip.um.gdynia.pl/ogloszenia-archiwalne,7225/wsparcie-dzialan-propagujacych-ekologiczne-formy-transportu-na-

trasie-gdynia-polwysep-helski,406858 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba pasażerów ZTM w Gdańsku Liczba pasażerów ZTM w Gdyni



 

64 

                    

 

Rysunek 46. Średnia liczba pasażerów na rejs w gdyńskich tramwajach wodnych w latach 2006-2012 

Źródło: https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanski-tramwaj-nie-poplynie-Gdynia-nasz-na-pewno-n66738.html, 

https://bip.um.gdynia.pl/ogloszenia-archiwalne,7225/wsparcie-dzialan-propagujacych-ekologiczne-formy-

transportu-na-trasie-gdynia-polwysep-helski,406858 

 

Spadek popytu (i związane z nim niższe przychody) przyczyniły się do ponoszenia coraz wyższych 

kosztów eksploatacji jednostek pływających. Jednakże samorządy wkrótce całkowicie zrezygnowały z 

dotowania tramwaju wodnego: w 2012 roku o rezygnacji z dotowania zadecydowało miasto Gdańsk 

oraz Hel, a w 2014 roku taką decyzję podjęły również samorządcy z miasta Gdyni i Jastarni39.  

 

Żegluga Gdańska postanowiła jednak o kontynuowaniu żeglugi na dotychczasowych trasach łączących 

Trójmiasto i Półwysep Helski, jednak po znacznie wyższych cenach wynikających z konieczności 

pokrycia nie 50%, a 100% kosztów eksploatacji jednostek pływających (35 zł za bilet normalny i 25 zł za 

bilet ulgowy). Kolejne, radykalne podwyżki cen, przyczyniły się już nie tylko do zmniejszenia 

atrakcyjności tramwaju wodnego jako elementu komunikacji między miastami, a nawet obniżyły 

zainteresowanie turystów wobec tego rodzaju atrakcji.  

 

Badania marketingowe dotyczące funkcjonowania gdyńskich tramwajów wodnych 

Projekt uruchomienia żeglugi przybrzeżnej łączącej Trójmiasto i Półwysep Helski realizowany był dzięki 

dotacjom samorządów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Wobec tego, ruch na liniach podlegał kontroli i badaniom, także marketingowym, które diagnozowały 

stan linii żeglugi pasażerskiej współfinansowanych przez podmioty publiczne. Dzięki raportowi 

przedstawiającemu wyniki badań marketingowych zrealizowanych metodą wywiadu standaryzowanego 

indywidualnego można wnioskować o preferencjach pasażerów odnośnie do funkcjonowania tramwaju 

wodnego na Zatoce Gdańskiej. Badanie objęło próbę 1045 pasażerów, w tym 46% mężczyzn i 54% 

kobiet, z czego około 48% pasażerów stanowiły osoby spoza Trójmiasta, mieszkańcy Gdyni stanowili 

41% pasażerów, Gdańska 5% i Sopotu 6%. 

 

 
39 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1582611,1,hel-i-mierzeja-przed-sezonem-wakacyjnym.read 
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Z danych archiwalnych zawartych w Biuletynie Publicznym UM Gdyni można wynika, że w całym 

okresie funkcjonowania w 2011 roku, tj. od 30 kwietnia do 31 sierpnia, na dwóch liniach gdyńskich 

tramwajów wodnych: 

• Głównymi celami podróży w rejsach do Helu, Jastarni i Gdyni były: zwiedzanie atrakcji 

turystycznych, plaża i udział w imprezach kulturalnych (Błąd! Nie można odnaleźć źródła o

dwołania.).  

• Najważniejszymi przyczynami, które zadecydowały o skorzystaniu z Tramwaju wodnego były: 

czas podróży, atrakcyjna forma transportu i cena biletu (

Rysunek 48). 
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Rysunek 47. Cele podróży gdyńskimi tramwajami wodnymi w rejsach do Helu, Jastarni i Gdyni w 2011 r. 

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/ogloszenia-archiwalne,7225/wsparcie-dzialan-propagujacych-ekologiczne-formy-

transportu-na-trasie-gdynia-polwysep-helski,406858 
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Rysunek 48. Przyczyny podróży gdyńskimi tramwajami wodnymi w rejsach do Helu, Jastarni i Gdyni 

w 2011 r.  

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/ogloszenia-archiwalne,7225/wsparcie-dzialan-propagujacych-ekologiczne-formy-

transportu-na-trasie-gdynia-polwysep-helski,406858 

 

W badaniu marketingowym pasażerowie wskazali także postulaty wobec oferowanych usług, które 

odnosiły się do sposobu realizacji oferty gdyńskiego tramwaju wodnego w kolejnych latach. 

Największą ilością wskazań charakteryzowały się postulaty dotyczące częstotliwości kursowania, 

dłuższego sezonu kursowania, a także zwiększenia zakresu uprawnień do biletów ulgowych (Rysunek 

49Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Rysunek 51). 

 

Rysunek 49. Postulaty odnoszące się do sposobu realizacji oferty gdyńskiego Tramwaju wodnego w 

kolejnych latach 

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/ogloszenia-archiwalne,7225/wsparcie-dzialan-propagujacych-ekologiczne-formy-

transportu-na-trasie-gdynia-polwysep-helski,406858 
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Badania ankietowe na portalu Trójmiasto.pl 

Badania ankietowe przeprowadzone przez portal Trójmiasto.pl, przeprowadzane były pod 

poszczególnymi artykułami dotyczącymi tramwajów wodnych w Trójmieście, zarówno tych 

funkcjonujących na liniach na Zatoce Gdańskiej, jak i dla miejskich linii F5 i F6 z lat 2012-2019. 

 

Pod jednym z artykułów, opublikowanym w 2013 roku, zadano pytanie dotyczące wprowadzenia na 

linii Hel-Trójmiasto promu samochodowego. Aż 37% osób biorących udział w ankiecie odpowiedziało, 

że to dobra alternatywa, jednak pozostała część uważa to za złe rozwiązanie: prawie połowa 

ankietowanych (47% wskazań) uważa, że tramwaje wodne są przede wszystkim środkiem przewozu dla 

turystów i dzięki temu Hel nie jest oblegany samochodami osobowymi, a kolejne 16% wskazań 

wskazuje na wysoki koszt budowy infrastruktury koniecznej do wprowadzenia tego typu jednostki na 

tej linii (Rysunek 50).  

 

 

Rysunek 50. Wyniki badania ankietowego czytelników portalu Trójmiasto.pl na temat realizowania 

połączenia Trójmiasta i Helu promem pasażersko-samochodowego 

Źródło: https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-weekend-wystartuja-rejsy-na-Hel-n68313.html 

 

Zakończenie kursowania tramwajów w ramach usług przewozów ZTM Gdynia i Gdańsk spotkało się ze 

zróżnicowanymi reakcjami pasażerów i mieszkańców Trójmiasta. Według czterech badań ankietowych, 

przeprowadzonych w ramach czterech artykułów na portalu Trójmiasto.pl, ponad 60% badanych 

czytelników wskazywało na potrzebę dalszej dopłaty do rejsów białej floty, łączących Półwysep Helski i 

Gdańsk/Gdynię (Rysunek 51). Również w opinii prezesa Żeglugi Gdańskiej istnieje potrzeba 

dofinansowywania z budżetów samorządów projektów takich jak rejsy katamaranami z Trójmiasta na 

Półwysep Helski, ponieważ w jego opinii komunikacja wspierana przez samorząd jest otoczona 

większym zaufaniem mieszkańców i turystów, a także stwarza większe możliwości reklamowe i 

kojarzona jest z wyższym poziomem bezpieczeństwa40. Zwraca on także uwagę na konieczność 

rozwoju połączenia ze względu na niskie możliwości ulepszeń infrastruktury drogowej na Półwyspie 

Helskim. 

 
40 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zupelnie-znikna-rejsy-na-Hel-Nieprawdopodobne-ale-mozliwe-n93332.html  

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-weekend-wystartuja-rejsy-na-Hel-n68313.html


 

69 

                    

 

Rysunek 51. Wyniki badań ankietowych czytelników portalu Trójmiasto.pl na temat dopłat do rejsów i 

atrakcyjności żeglugi przybrzeżnej na Zatoce Gdańskiej 

Źródło: Trójmiasto.pl – artykuły prasowe41 

 

W większości ankiet, czytelnicy portalu Trójmiasto.pl wskazywali także na wysoki stopień wykorzystania 

tramwajów wodnych przede wszystkim jako atrakcji turystycznej, wartej utrzymania z budżetu miasta, 

stwarzającej dodatkową formę promocji nadmorskich miejscowości (Rysunek 51). 

 

 

Rysunek 52. Wyniki badania ankietowego czytelników portalu Trójmiasto.pl na temat atrakcyjności 

tramwajów wodnych  

Źródło: https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ruszaja-tramwaje-wodne-do-Helu-n112288.html,  

 

 

Badania marketingowe przeprowadzone w ramach artykułu naukowego 

W artykule opracowanym przez M. Wanagos podjęto próbę oceny usług tramwaju wodnego po 

Zatoce Gdańskiej poprzez przeprowadzone badanie ankietowe42. Celem tego badania było uzyskanie 

informacji o trafności podjętych działań i zebraniu sugestii o ewentualnych możliwościach poprawy 

 
41 https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pietrowy-autobus-uratuje-tramwaj-wodny-na-polwysep-z-Gdyni-n57865.html, 

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-nie-doplaci-do-tramwajow-wodnych-Bedzie-duzo-drozej-n78563.html, 

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Sopot-nie-chce-placic-za-tramwaje-wodne-n53631.html, 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tramwaje-wodne-z-Trojmiasta-na-Hel-pozniej-i-drozej-n56904.html  
42M. Wanagos, Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jako efekt współpracy samorządu terytorialnego w województwie 

pomorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 2010, nr 56. 
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oferowanych usług. Badanie zostało zrealizowane wśród 230 respondentów, którzy mieszkają w 

Trójmieście i korzystali z usług tramwaju wodnego. Ankieta była przeprowadzona drogą internetową - 

wysłana do osób znajdujących się w bazie danych przeprowadzającej badania (dobór przypadkowy - 

elementem celowej weryfikacji bazy było jedynie miejsce zamieszkania na terenie Trójmiasta oraz 

korzystanie co najmniej jeden raz z usług tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej). Wysłano 334 e-

maile, uzyskano 230 wypełnionych ankiet.  

 

Ankieta, składająca się z dwóch części, zawierała 8 pytań, z czego 7 to pytania zamknięte, a jedno 

otwarte dotyczące sugestii poprawy oferty usług. Pierwsza część obejmowała pytania, które pozwoliły 

na uzyskanie od respondenta informacji, ile razy płynął tramwajem wodnym, na jakiej trasie i w jakim 

celu, a także czy inicjatywa realizacji projektu tramwaju wodnego jest przez niego pozytywnie 

postrzegana. Jedno z pytań umożliwiło określenie czynników oraz stopnia, w jakim wpływaj ą na wybór 

tramwaju wodnego jako środka transportu. Natomiast druga część ankiety składała się z pytań ściśle 

związanych z odczuciami ankietowanych po odbytym rejsie oraz ze spostrzeżeniami dotyczącymi ceny i 

jakości obsługi. 

 

Autorka badania wskazała na kilka istotnych wniosków, które można wskazać na podstawie 

przeprowadzonej ankiety: 

• Czynnikiem najbardziej wpływającym na wybór tramwaju wodnego jako środka transportu 

jest pogoda, która wpływa negatywnie na atrakcyjność podróży oraz ogranicza możliwości 

dotyczące spędzania czasu w miejscu docelowym. 

• Wszyscy ankietowanych poparli działania samorządów związane z tramwajem wodnym, 

wszyscy zgodzili się z dofinansowaniem inicjatywy z pieniędzy publicznych i co za tym idzie 

obniżeniem kosztów biletów. 

• Większość badanych, ponieważ aż 68%, określiła, że cena za rejs (wówczas 12 zł na linii 

Gdynia-Hel, przy cenie biletu na pociąg na tej trasie wynoszącej 13 zł) tramwajem wodnym jest 

odpowiednia. Wysoka cena za rejs jest dla 22% ankietowanych, natomiast bardzo wysoka 

jedynie dla 2%. Zaledwie 8% respondentów uważa, że cena rejsu jest niska. 

• Ankietowani bardzo wysoko ocenili personel oraz poziom bezpieczeństwa. Gorzej został 

oceniony poziom czystości oraz jakość usług gastronomicznych. Na średni poziom jakości usług 

w bufecie na katamaranie został również oceniona na średnim poziomie, na co wpłynąć mogła 

uboga oferta bufetu. 

• Wśród najliczniej wskazywanych sugestii dotyczących proponowanych zmian w 

funkcjonowaniu tramwaju wodnego na Zatoce Gdańskiej znalazły się: 

o Sprzedaż biletów oraz ich rezerwacja powinna być dostępna przez Internet. 

o Zwiększenie liczby punktów sprzedaży. 

o Posiadacze biletu metropolitarnego powinni mieć możliwość podróży 

tramwajem wodnym na jego podstawie. 

o Skrócenie czasu podróży. 

o Zwiększenie liczby rejsów. 
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Tramwaje wodne w Gdańsku w latach 2012-2019 

 

Założenia funkcjonowania tramwaju wodnego po wodach śródlądowych Gdańska 

W przypadku żeglugi śródlądowej w analizowanym obszarze występuje mała ilość danych zastanych, 

mogących ułatwić opracowanie wielkości popytu. Najwięcej informacji na temat występującego popytu 

na przewozy żeglugą śródlądową można uzyskać dzięki informacjom na temat funkcjonowania 

tramwaju wodnego, który operował na dwóch liniach w Gdańsku w latach 2012-2019, na podobnej 

zasadzie na której funkcjonowały tramwaje wodne Zatoki Gdańskiej. Przewozy pasażerskie tramwajem 

wodnym w Gdańsku oferowane były na  liniach: 

• F5: Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosna Ludów – Nabrzeże Zbożowe – Twierdza 

Wisłoujście – Westerplatte – Nowy Port Latarnia Morska – Brzeźno, 

• F6: Targ Rybny – Wiosna Ludów – Sienna Grobla II – Tamka – Stogi – Sobieszewo –

 Narodowe Centrum Żeglarstwa.  

 

Liczba pasażerów na liniach gdańskiego tramwaju wodnego w latach 2012-2019 

Analiza statystyczna ruchu pasażerskiego na liniach F5 i F6 w Gdańsku wskazuje, że największy przyrost 

w przewozach pasażerów i rowerów tramwajem wodnym rok do roku przypadł na drugi sezon 

funkcjonowania tramwaju wodnego (2013 rok) i wynosiła 127% (Rysunek 53).  

 

Pomimo spowolnienia dynamiki wzrostu w następnych latach, to liczba pasażerów korzystających z 

usług tramwaju nadal rosła (przy zmianach r/r sięgających nawet 38%), osiągając rekordowy wynik w 

2018 roku. Tak wysoki rezultat można przypisać głównie zwiększonej częstotliwości rejsów i 

wprowadzeniu na linie trzeciej jednostki. Istotną zmianą, która dodatkowo mogła wpłynąć na wzrost 

pasażerów na liniach tramwaju w 2018 roku było wprowadzenie możliwości rezerwacji i zakupu biletów 

za pośrednictwem systemu sprzedaży, która pozwalała za zakup biletów elektronicznych na 

maksymalnie 50% miejsc na statku dla danego rejsu, tj. do 25 miejsc i 3 rowerów dla statków m/v 

Sonica lub m/v Sonica I, lub do 70 miejsc i 5 rowerów na m/v Elżbieta43.  

 

Spadek w 2019 roku wynikał przede wszystkim ze zwiększonych cen biletów, które spowodowały 

spadek zainteresowania przewozami – są to jednak wielkości przybliżone, na podstawie informacji z 

portali informacyjnych. 

 

 
43https://ztm.gda.pl/wiadomosci/to-dopiero-byl-sezon-gdanski-tramwaj-wodny-przewiozl-w-tym-roku-ponad-65-tys-

osob,a,3913 
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Rysunek 53. Przewóz pasażerów tramwajem wodnym w Gdańsku w latach 2012-2019 

Źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/rekordowy-sezon-gdanski-tramwaj-wodny-przewiozl-w-tym-roku-

ponad-65-tys-osob,a,128919, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tramwaje-wodne-wystartuja-najwczesniej-w-

lipcu-n143992.html 

 

Dużym zainteresowaniem połączeniami na liniach gdańskiego tramwaju wodnego wykazywali się 

rowerzyści. Największy przyrost procentowy rok do roku w przewozach rowerów na liniach tramwaju 

wodnego w przewozach rowerów miał miejsce w 2013 roku (81%) i w 2018 roku (66%), natomiast w 

liczbach bezwzględnych największy przyrost miał w 2018 roku i wynosił +974 rowery (Rysunek 54).  

 

 

Rysunek 54. Przewóz rowerów tramwajem wodnym w Gdańsku w latach 2012-2019 

Źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/rekordowy-sezon-gdanski-tramwaj-wodny-przewiozl-w-tym-roku-

ponad-65-tys-osob,a,128919, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tramwaje-wodne-wystartuja-najwczesniej-w-

lipcu-n143992.html 
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Ceny biletów na liniach tramwaju wodnego w Gdańsku 

Spadek przewozów w 2019 roku wynikał przede wszystkim ze zwiększenia cen biletów. Od 2012 do 

2018 cena biletu pozostawała niezmienna: 10 zł bilet pełnopłatny, 5 zł ulgowy oraz 5 zł za przewóz 

roweru. Jednakże po zakończeniu Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, ceny biletów wzrosły 

o 100%. Tak wysoki wzrost cen biletów wpłynął na wyraźny spadek zainteresowania tramwajem 

wodnym, ponieważ dotychczasowa tendencja wzrostowa w przewozach pasażerów i ilości 

przewożonych rowerów odwróciła się wraz z sezonem, w którym nastąpiły podwyżki cen biletów.  

 

Badania ankietowe na portalu Trójmiasto.pl 

Według anonimowej ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2021 roku przy jednym z artykułów nt. 

tramwajów wodnych na portalu informacyjnym Trójmiasto.pl, na którą odpowiedziało 3633 

czytelników, 78% respondentów wskazało, że jest w stanie zapłacić za bilet kosztujący poniżej 20 zł, z 

czego największa liczba ankietowanych (32%) wskazała na kwotę poniżej 10 zł (Rysunek 55). 

 

 

Rysunek 55. Ankieta na portalu Trójmiasto.pl dotycząca cen biletów na tramwaj wodny w Gdańsku 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-wycofuje-sie-z-tramwaju-wodnego-n155460.html 

 

Według innej ankiety, również przeprowadzonej przez portal Trójmiasto.pl, wynika że poza cenami, na 

spadek atrakcyjności linii gdańskich tramwajów wodnych wpływać może także trasa i częstotliwość 

rejsów. Według 64% ankietowanych należałoby przeprowadzić zmiany w kursowaniu i trasie 

połączenia, choć 25% uważa, że modyfikacja mogłaby nie być aż tak ważna gdyby tramwaj wodny był 

wystarczająco dobrze wypromowany (Rysunek 56). Inna z ankiet przy artykule prasowym wykazała, że 

ponad połowa czytelników-ankietowanych za najlepszą spośród oferowanych tras uważa linię na Hel, a 

drugą w kolejności była trasa na Wyspę Sobieszewską. 
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Rysunek 56. Ankieta na portalu Trójmiasto.pl dotycząca modyfikacji trasy i częstotliwości rejsów 

tramwaju wodnego w Gdańsku 

Źródło: https://trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanski-tramwaj-wodny-hit-czy-kit-n60764.html, 

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ktoredy-plynie-tramwaj-wodny-n71029.html 

  



 

75 

                    

Podsumowanie 

 

Ceny biletów 

Obecnie funkcjonujące ceny biletów wskazywane są przez pasażerów jako wysokie, nie spełniające 

standardów cen dla linii połączeń komunikacji publicznej. Dla porównania, cena biletu na połączeniu 

Gdynia-Hel wynosi 16,10 zł i występują znacznie większe możliwości dotyczące zakupu biletu 

ulgowego. W związku z tym, rekomendowane jest obniżenie ceny biletu na połączeniu do 

możliwie konkurencyjnej (np. bilet na linii Gdynia-Hel do kwoty wskazywanej często przez 

ankietowanych - 20 zł) oraz poszerzenie zakresu ulg (kolejny z postulatów wskazywanych w 

badaniach marketingowych). Wówczas obie formy transportu konkurowałyby głównie czasem 

przejazdu, który z kolei w żegludze przybrzeżnej mógłby zostać zmniejszony poprzez zastosowanie 

jednostki z napędem umożliwiającym osiągnięcie większej prędkości. 

 

Strona internetowa  

Wiele z połączeń oferuje możliwość kupna biletu poprzez internet, jednak każdy z przewoźników 

oferuje to we własnym zakresie (przez swoją stronę internetową). W celu ułatwienia dostępu oraz 

stworzenia lepszej promocji połączeń żeglugowych warto rozważyć utworzenie jednej strony 

internetowej i/lub aplikację, która przedstawiałaby pełną sieć połączeń w regionie wraz z 

możliwością kupna biletu.   

 

Częstotliwość połączeń 

Przeprowadzone badania marketingowe wykazują, że pasażerowie oczekują wydłużenia okresu 

funkcjonowania tramwaju oraz godzin podróży. Aktualnie godziny podróży na liniach żeglugi 

przybrzeżnej i śródlądowych to przede wszystkim 9-17. Proponuje się wprowadzenie 

przynajmniej jednego połączenia o wcześniejszej porze, oraz drugiego o późniejszej porze niż 

dotychczas, jednak szczegółowe wskazanie, w jaki sposób miałoby funkcjonować takie 

połączenie musiałoby wykazać badanie popytowe oraz projekt pilotażowy. 

 

Połączenia dla rodzin 

Ze względu na dość wysoki udział rodzin z dziećmi wśród podróżujących przede wszystkim na 

liniach na Zatoce Gdańskiej, można wskazać konieczność wprowadzenia na trasy jednostek 

pływających umożliwiających dodatkowe zapewnienie atrakcji w czasie podróży, np. mini 

placu zabaw z możliwością zapewnienia opieki w grupie. Dodatkowa funkcja tramwaju wodnego 

mogłaby stać się konkurencją do podróży samochodem czy pociągiem, umożliwiając dodatkowy 

odpoczynek dorosłym w trakcie podróży w odróżnieniu do często zatłoczonego i głośnego pociągu 

na tej trasie. 

 

Połączenia kulturalne poza sezonem 

Wśród głównych celów podróży, zidentyfikowanych w badaniu marketingowym przeprowadzonym 

przez UM w Gdyni, można wskazać podróże na imprezy kulturalne. Wobec takiego 
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zainteresowania można zaproponować funkcjonowanie dodatkowych połączeń w sezonie 

oraz poza sezonem, które pełniłyby funkcję „rejsu kulturowego” w ramach przejazdu na: 

spektakle teatralne, do opery, koncerty itp. Jednakże uruchomienie takiego połączenia powinno 

być odpowiednio zdiagnozowane w badaniu popytowym, ponieważ wskazywałoby na konieczność 

zastosowania jednostki, o prawdopodobnie innej klasie statku, umożliwiającej przepłynięcie przez 

Zatokę (lub w innych rejonach) w trakcie sezonu jesienno-zimowego. 
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2.2.  Badanie zachowań transportowych mieszkańców i turystów 

Półwyspu Helskiego 

 

W 2019 roku stworzono opracowanie będące raportem z realizacji II i III etapu prac w ramach 

zamówienia „Badanie zachowań transportowych mieszkańców i turystów na Półwyspie Helskim w 

okresie letnim”. Badanie było częścią projektu realizowanego przez spółkę InnoBaltica, 

dofinansowanego z unijnego projektu ELENA, którego podstawowym zadaniem było zaprojektowanie i 

wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, potocznie nazywanej wspólnym biletem. 

 

Badania ankietowe, przeprowadzone w okresie letnim 2019 roku, składało się z dwóch części: badania 

przeprowadzonego na próbie 1000 mieszkańców gmin Władysławowo, Jastarnia oraz Hel, oraz 

badania przeprowadzonego na próbie 2026 turystów przebywających na terenie tych gmin. 

 

Badanie mieszkańców 

 

Badanie ankietowe z mieszkańcami zostało zrealizowane metodą osobistych wywiadów, 

przeprowadzanych w domach respondentów. Ankieterzy zbierali informacje za pomocą tabletów. 

Wywiady były realizowane osobami będącymi w wieku 6 lub więcej lat. Za osoby w wieku 6-12 

odpowiadali ich rodzice lub opiekunowie. Badanie zostało realizowane w terminie od 13 sierpnia do 

1 września 2019 roku, od wtorku do piątku od godziny 16:00 oraz w soboty i niedziele od godziny 

10:00. Z badania wyłączone zostały dni tzw. „długiego weekendu” – od 15 do 19 sierpnia. 

 

Badana próba mieszkańców charakteryzowała się zbliżonym udziałem kobiet i mężczyzn (Rysunek 57). 

Ponad połowę respondentów (57,2%) stanowią dwie grupy wiekowe: osoby w wieku 45-64 lata 

(29,2%), oraz osoby w wieku 25-44 lata (28,0%) (Rysunek 58). Duży udział stanowiły osoby w wieku 65 i 

więcej lat (16,4%), a osoby poniżej 18 lat stanowiły 15,4% próby badawczej. Największy udział wśród 

respondentów miały także osoby pracujące poza domem (37,3%) oraz emeryci i renciści (24,6%) 

(Rysunek 59). W podziale na grupy osób według wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

posiadające wykształcenie średnie (37,1%), kolejną grupą były osoby z wykształceniem wyższym 

(22,9%) a następnie z zawodowym (19,1%) (Rysunek 60). 
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Rysunek 57. Płeć respondentów w badaniu 

mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 58. Wiek respondentów w badaniu 

mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 59. Podstawowe zajęcie respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 60. Wykształcenie respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
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Połowa badanej grupy jest w posiadaniu prawa jazdy i korzysta z samochodu osobowego (48,5%) 

(Rysunek 61). Połowa gospodarstw domowych (49,2%) ma do dyspozycji jeden samochód osobowy, a 

nie posiada samochodu 17,3% gospodarstw (Rysunek 62).  

 

Rysunek 61. Posiadanie prawa jazdy przez 

respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 62. Liczba samochodów w 

gospodarstwie domowym wskazywana przez 

respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
 

 

Ogólny wskaźnik ruchliwości (średnia liczba podróży wykonywanych przez jedną osobę w wieku 6 lub 

więcej lat w ciągu jednego dnia roboczego) w badanej próbie wynosi 2,05 (Rysunek 63). Najczęściej 

podróżują studenci (wskaźnik ruchliwości 2,38) oraz osoby pracujące poza domem (2,23), a 

najmniejszym wskaźnikiem ruchliwości charakteryzują się osoby bezrobotne (1,38).  

 

 

Rysunek 63. Wskaźniki ruchliwości w zależności od głównego zajęcia respondentów w badaniu 

mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
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Najczęstszymi celami podróży są: miejsce zamieszkania respondenta (43,9%) i zakupy, usługi, lub 

rozrywka poza dużymi centrami handlowymi (15,8%) (Rysunek 64). Dużym udziałem charakteryzują się 

podróże do miejsca pracy (14,4%). Spośród motywacji podróży 81,4% ma związek z miejscem 

zamieszkania, przy czym aż 58,1% podróży odbywało się w relacji dom-inne/inne-dom (Rysunek 65). 

Podróże związane z pracą stanowią 22,7%. Niski udział celu i motywacji  związanego z nauką 

(szkoła/uczelnia) i podwożeniem jest znikomy ze względu na okres wakacyjny. 

 

 

Rysunek 64. Cele podróży respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

Rysunek 65. Motywacje podróży respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Większość podróży respondenci realizowali pieszo (53,5%), podróże samochodem osobowym 

stanowiły 34,4%, a podróże wykonane środkami transportu zbiorowego jedynie 2,5% (Rysunek 66). 

Udział poszczególnych sposobów realizacji podróży jest porównywalny dla poszczególnych motywacji. 
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Największy udział podróży pieszych odbywa się w motywacji dom-inne, zaś samochodem osobowym 

w motywacjach niezwiązanych z domem (Rysunek 67). 

 

 

Rysunek 66. Sposób realizacji podróży przez respondentów w badaniu mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

Rysunek 67. Podział zadań przewozowych w zależności od motywacji podróży respondentów w badaniu 

mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

W szczycie porannym najwięcej podróży rozpoczęło się między 10:00, a 11:00 (8,2%). Popołudniowe 

podróże najczęściej zaczynały się między 16:00, a 18:00 (8,2% i 8,1%). Na podstawie struktury 

motywacji zaobserwowano rozłożenie ruchu w motywacjach dom-praca i praca-dom na szczyt 

poranny i popołudniowy (Rysunek 68). Największy ruch występuje w godzinie 6:00 – 10:00 dla szczytu 

porannego w motywacji dom-praca oraz w godzinach 15:00 – 17:00 dla szczytu popołudniowego w 

motywacji praca-dom. Najwięcej podróży w motywacji dom-inne odbywa się w godzinie 10:00 – 11:00, 
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zaś ich udział w dalszej części dnia maleje. Największy udział podróży w motywacji inne-dom ma 

miejsce w godzinie 17:00-18:00. 

 

 

Rysunek 68. Struktura motywacji celu podróży według pory doby w badaniu mieszkańców Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Najwięcej podróży respondentów stanowią te, których czas nie przekracza 15 minut (63,9%). 20,9% 

stanowią podróże, których czas trwania zawiera się w przedziale 16-30 minut (Rysunek 69). Jedynie 

15,2% podróży trwa powyżej 30 minut. Największy udział podróży trwających do 15 minut występuje w 

grupie podróży w motywacji dom-praca (69,3%). Podróże do miejsc pracy trwają średnio krócej niż 

podróże powrotne. Największy udział podróży powyżej 60 minut występuje dla podróży w motywacji 

inne-dom (7,4%). 

 

 

Rysunek 69. Czas trwania podróży podróży mieszkańców Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
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O przyczyny wyboru samochodu, zostali spytani respondenci, którzy dnia poprzedniego wykonali 

przynajmniej jedną podróż samochodem. Pytanie dotyczyło podróżujących jako kierowcy lub jako 

pasażerowie. Aż 85,3% respondentów skorzystało z podróży samochodem ze względu na wygodę 

podróżowania. Ponad połowa respondentów zwróciła również uwagę na krótszy czas podróży (53,3%) 

(Rysunek 70). Najmniej osób wybrało podróż samochodem ze względu na konieczność podwiezienia 

dzieci (7,5%). 

 

 

Rysunek 70. Czas trwania podróży dla różnych motywacji podróży w badaniu mieszkańców Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Wnioski z badania odnośnie do podróży tramwajami wodnymi 

W badaniu zachowań transportowych mieszkańców Półwyspu Helskiego aż 16,4% to osoby powyżej 

65 roku życia. Wysoki udział w badaniu osób starszych pokrywa się z charakterystyką demograficzną 

tego regionu, w którym większy udział w ludności ogółem mają osoby w wieku poprodukcyjnym niż 

osoby w wieku przedprodukcyjnym44, a także z obecnym od lat ujemnym przyrostem naturalnym w 

przypadku dwóch gmin – Hel i Jastarnia45.  

 

Sytuacja demograficzna regionu ma istotny wpływ na ogólne zachowania transportowe jego 

mieszkańców, ponieważ najwyższym wskaźnikiem ruchliwości46 cechują się studenci, których odsetek w 

strukturze ludności jest niewielki (3,4%). Z kolei najniższym wskaźnikiem ruchliwości odznaczają się 

osoby bezrobotne, emeryci i renciści, oraz grupa „pozostali” (1,38-1,93), których łączny udział wśród 

 
44 https://gdansk.stat.gov.pl/  
45 Dane zostały porównane dla tego samego roku (2019), w którym przeprowadzone zostały badania. 
46Wskaźnik ruchliwości to średnia liczba podróży wykonywanych przez jedną osobę w ciągu jednego dnia roboczego. 
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mieszkańców Półwyspu Helskiego wynosi 34,4%. Wysoka stopa bezrobocia w badanych gminach, oraz 

wysoki udział emerytów i rencistów w społeczeństwie47, wpływa na ogólny niski wskaźnik ruchliwości 

mieszkańców (2,05).  

 

Wysoki udział emerytów, rencistów i osób bezrobotnych może wpływać na najczęściej wybierany przez 

społeczeństwo cel podróży. Poza domem, najczęstszą motywacją podróży są zakupy i usługi lub 

rozrywka poza centrami handlowymi (15,8%). Znacznie częściej wskazywane są podróże w relacji dom-

inne (inne, tj. podróże na zakupy, usługi oraz inne podróże) niż związane z pracą.  

 

Motywacja podróży może z kolei wpływać na wybór środka transportu – w relacji praca-dom oraz 

dom-praca znacznie częściej korzystano ze środków transportu zbiorowego (3,4% w relacji dom-praca 

oraz 3,6% w relacji praca-dom) niż w przypadku podróży do innego miejsca (1,8% w relacji dom-inne 

oraz 1,6% w relacji inne-dom).  

 

Istotny w analizie zachowań transportowych jest także aspekt czasu. Badanie wskazało dominującą 

liczba podróży, których czas trwania nie przekracza 15 minut (63,9%), a dwie spośród trzech 

najważniejszych przyczyn wyboru samochodu jako środka transportu to czas podróży oraz brak 

konieczności oczekiwania na środek transportu. Pomimo częstszego wyboru samochodu niż innego 

środka transportu, większość badanych mieszkańców uważa, że należałoby ograniczyć ruch 

samochodowy na terenie Półwyspu Helskiego w okresie letnim.   

 

Badanie turystów 

 

Podczas badania zrealizowano 2026 wywiadów. Wywiady zrealizowano przy pomocy papierowych 

kwestionariuszy, wypełnianych wspólnie z ankieterem w miejscach publicznych, takich jak plaże, 

deptaki, okolice atrakcji turystycznych (np. fokarium, latarnie morskie), a także w ogródkach restauracji 

i kawiarni. Jeśli ankieterzy spotkali grupy turystów, do badania zapraszali tylko jednego reprezentanta 

grupy. Wywiady z turystami przeprowadzano od 13 sierpnia do 31 sierpnia 2019, we wszystkie dni 

tygodnia, od godziny 10:00 do 20:00. 

 

Największą grupę pośród badanych turystów stanowiły kobiety (Rysunek 71). Pod względem wieku 

grupa respondentów była zróżnicowana: co dziesiąty badany nie przekroczył 25 roku życia, jedna 

trzecią stanowiły osoby w wieku 25-39 lat, 35% - osoby w wieku 40-59, zaś respondenci w wieku 60 lub 

więcej lat stanowili 21,3% (Rysunek 72). Największą grupę turystów pod względem stałego miejsca 

zamieszkania stanowiły osoby z województw: mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego (Rysunek 73).  

 

 

 

 

 
47https://www.polskawliczbach.pl/gmina_wladyslawowo,https://www.polskawliczbach.pl/Hel,https://www.polskawliczbach.pl/gmi

na_Jastarnia,  



 

85 

                    

 

Rysunek 71. Płeć respondentów w badaniu 

turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 72. Wiek respondentów w badaniu 

turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

Rysunek 73. Województwo stałego zamieszkania respondentów w badaniu turystów Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

W drodze na wakacje 68,9% badanych wykorzystało samochód przynajmniej na jednym z etapów 

podróży (Rysunek 74). Na drugim miejscu wskazywany był pociąg (25,2%), a na trzecim autobus (4,3%) 

(Rysunek 77Rysunek 75). 
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Rysunek 74. Sposób dojazdu na wakacje turystów 

Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 75. Środek transportu w podróżach bez 

samochodu w badaniu turystów Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Badani najczęściej przebywali na wakacjach w towarzystwie jednej osoby (31,2%), dwie osoby 

towarzyszyły nieco ponad co piątemu respondentowi (23,5%), a w towarzystwie trzech osób 

wypoczywało 20,6% badanych (Rysunek 76). Średnia liczba osób towarzyszących w wypoczynku, 

wyznaczona dla 90% środkowych odpowiedzi (średnia trymowana), wynosi 2,35 osoby. Najczęściej 

osobami towarzyszącymi byli członkowie rodziny (85,4%) (Rysunek 77). 

 

 

Rysunek 76. Sposób dojazdu na wakacje turystów 

Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 77. Środek transportu w podróżach bez 

samochodu w badaniu turystów Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
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Pobyt respondentów najczęściej trwał od 5-10 dni (63,1%), średni deklarowany czas trwania pobytu 

wyniósł 7,5 (średnia trymowana) (Rysunek 78). Podczas wypoczynku badani podróżowali do różnych 

miejsc, a liczba odwiedzonych miejsc zależna była od długości pobytu. Osoby przebywające na 

Półwyspie Helskim jeden dzień zazwyczaj nie wymieniały więcej, niż 3 miejsca, natomiast osoby 

wypoczywające dłużej wskazywały przynajmniej 5 miejsc (Rysunek 79). 

 

 

Rysunek 78. Czas trwania wypoczynku turystów 

Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

 

Rysunek 79. Średnia liczba miejsc odwiedzonych 

lub planowanych do odwiedzenia podczas 

wypoczynku wśród turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Wśród wszystkich wskazanych miejsc, najczęściej wymieniane były miejscowości Hel, Władysławowo, 

Jastarnia (Rysunek 80), a pośród atrakcji wskazano przede wszystkim na plażę (32,7% wszystkich 

wskazań) starówkę, centrum lub deptak (18,4%), a także restauracje lub kawiarnie (10,4%) (Rysunek 81). 

 

Rysunek 80. Miejscowości, w których 

zlokalizowane są atrakcje odwiedzane przez 

turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Rysunek 81. Typy atrakcji odwiedzanych przez 

turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 
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Do wymienianych miejsc respondenci docierali przede wszystkim pieszo (Rysunek 82). Samochód był 

wykorzystywany w dotarciu do 12,4% miejsc a pociąg - 5,9%. Jako główny powód wyboru 

poszczególnych środków transportu wskazywano najczęściej wygodę (Rysunek 83). Atrakcja związana z 

przejazdem wskazywana była w przypadku znaczącej części podróży wykonanych tramwajem wodnym 

(38,3%) i rowerem (22,3%). 

 

 

Rysunek 82. Sposób dotarcia do miejsc odwiedzanych podczas pobytu turystów na Półwyspie Helskim 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

Rysunek 83. Powód wyboru środka transportu w podróżach nie pieszych turystów Półwyspu Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Dodatkowe pytania w badaniu zachowań transportowych turystów Półwyspu Helskiego dotyczyły 

możliwości ograniczenia ruchu samochodowego na półwyspie oraz skłonności rezygnacji z podróży 

samochodem osobowym na rzecz lepszej oferty transportu zbiorowego. Ponad połowa zbadanych 

osób wskazała na konieczność ograniczenia ruchu drogowego na półwyspie (Rysunek 84), jak i 

73,0%

12,4%

5,9%

4,3%

1,8%

1,1%

0,1%

0,1%

1,2%

pieszo

samochodem

pociągiem

rowerem

autobusem

tramwajem wodnym

autostopem

motocyklem

inaczej

43,50%

60%

35,80%

62,80%

55,40%

82,50%

30%

4,90%

10,10%

16,10%

11,30%

22,30%

10%

38,30%

11,50%

8%

14,40%

17,60%

19,80%

13,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

rowerem

motocyklem

tramwajem wodnym

autobusem

pociągiem

samochodem

większa wygoda krótszy czas podróży atrakcja niższy koszt podróży rekreacja inny



 

89 

                    

możliwością zrezygnowania z podróży samochodem na rzecz transportu publicznego z lepszą ofertą 

dojazdu (Rysunek 85). 

 

Rysunek 84. Konieczność ograniczenia ruchu samochodowego w obszarze Półwyspu Helskiego na rzecz 

lepszej oferty transportu zbiorowego w okresie sezonu letnim wskazywana w badaniu turystów Półwyspu 

Helskiego 

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

 

Rysunek 85. Chęć rezygnacji z dojazdu samochodem osobowym na rzecz lepszej oferty transportu 

zbiorowego w okresie sezonu letnim wskazywana w badaniu turystów Półwyspu Helskiego  

Źródło: Badanie zachowań transportowych… 

 

Wnioski z badania odnośnie do podróży tramwajami wodnymi 

Respondenci najczęściej wskazywali na czas pobytu na Półwyspie Helskim mieszczący się w zakresie od 

5 do 10 dni (63,1%). Długość pobytu istotnie wpływała na liczba miejsc planowanych do odwiedzenia 

w czasie wakacji. Osoby przebywające od 5 do 10 dni planowały odwiedzić średnio 5,38 miejsc, 

spośród miejscowości wskazując najczęściej atrakcje zlokalizowane w Helu (30,5%) i Władysławowie 

(21,6%), a spośród typów atrakcji plażę (32,7%) oraz starówkę, centrum i deptak (18,4%). 
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Chęć odwiedzenia jednego z trójmiejskich miast wskazywali najczęściej turyści przebywający w Helu 

(13,1% wskazań na chęć odwiedzenia Gdańska, 4,5% Sopotu, 3,8% Gdynię, oraz 2,8% Trójmiasto). 

Przebywający na wakacjach w gminach Jastarnia i Władysławowo częściej wskazywali miejscowości 

zlokalizowane na środkowym wybrzeżu, tj. Jastrzębią Górę, Chałupy i Rozewie. 

 

Najczęściej wskazywanym sposobem dotarcia do atrakcji była wycieczka piesza (73,0%). Środek 

transportu wybierany był najczęściej ze względu na większą wygodę (65,2% wskazań) i krótszy czas 

dotarcia do danego miejsca (10,2%). Wybór tramwaju wodnego został wskazany przez zaledwie 1,1% 

badanych, spośród których 38,3% wskazywało wybór tego środka transportu ze względu na pełnienie 

funkcji dodatkowej atrakcji, a kolejne 35,8% ze względu na wygodę. 

 

Większość badanych osób sądzi, że ruch samochodowy mógłby zostać zredukowany w zamian za 

polepszenie warunków dotyczących transportu zbiorowego (59,2%). Turyści, którzy przyjechali na 

wypoczynek z wykorzystaniem innych środków transportu niż samochód wskazywali taką opcję 

znacznie częściej (68,7%) niż osoby, które przyjechały na wakacje samochodem (55,0%). Lepsza oferta 

dojazdu transportem publicznym na Półwysep Helski również skłaniałaby dużą część turystów do 

rezygnacji z samochodu na rzecz transportu zbiorowego (51,8%). 

  



 

91 

                    

Podsumowanie  

Podczas analizy badań zachowań transportowych mieszkańców i turystów Półwyspu Helskiego 

wykazano, że: 

• Najczęstsza motywacja podróży mieszkańców, jaką jest dom oraz zakupy/usługi, może 

determinować wybór środka transportu – znacznie częściej korzystano ze zbiorowego 

środka transportu w tej relacji, niż przy wyborze innego celu podróży, 

• Aspekt czasu jest bardzo istotny z punktu widzenia mieszkańców – z tej przyczyny 

wybierali najczęściej samochód do wykonywania codziennych podróży, 

• Turyści przybywający na Półwysep Helski najczęściej wśród miejsc planowanych do 

odwiedzenia wskazywały atrakcje zlokalizowane w Helu i Władysławowie (ponad połowa 

wskazań), a najczęstszą atrakcją były plaża oraz centrum/deptak/starówka (ponad połowa 

wskazań),  

• Chęć odwiedzenia innego miasta niż miejsce tymczasowego pobytu wskazywali 

najczęściej turyści przebywający w Helu, a turyści przebywający w gminach Jastarnia i 

Władysławowo częściej wskazywali miejscowości zlokalizowane na środkowym wybrzeżu, 

tj. Jastrzębią Górę, Chałupy i Rozewie, 

• Zaledwie 1,1% ankietowanych turystów wskazywało tramwaj wodny jako środek 

transportu do danego miejsca – wybór tramwaju determinowany był chęcią urozmaicenia 

drogi (pojmowanie tramwaju jako atrakcji turystycznej) oraz ze względu na wygodę, 

• Ponad połowa respondentów-turystów wskazywała możliwość rezygnacji z 

samochodu na rzecz transportu publicznego w momencie ulepszenia oferty dojazdu. 

W celu szczegółowej analizy popytu na ofertę przewozów żeglugą pasażerską 

przybrzeżną/śródlądową należałoby przeprowadzić badanie ankietowe w regionie, 

którego planowane połączenie by dotyczyło. Powinno ono zawierać: 

• Proponowaną siatkę połączeń, którą ankietowani wskazywaliby za najatrakcyjniejszą 

• Proponowaną częstotliwość połączeń oraz okresu kursowania 

• Zakres cen za bilety z uwzględnieniem proponowanych grup osób mogących uzyskać 

zniżki 

• Proponowane udogodnienia na statku  

• Badanie powinno zostać przeprowadzone na mieszkańcach oraz turystach oraz 

przeanalizowane zarówno razem dla obu grup, jak i osobno dla każdej grupy, określając 

różnice w preferencjach. 
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3. Analiza benchmarkingowa  

 

3.1.  Żegluga śródlądowa w Niemczech 

 

Hamburg - HVV – HADAG 

Miasto Hamburg posiada rozbudowaną sieć transportu publicznego, składającą się z szybkich 

pociągów tranzytowych oraz regionalnych pociągów, autobusów i promów portowych, obsługiwanych 

przez hamburską organizację transportu publicznego HVV - Hamburger Verkehrsverbund, która jest 

stowarzyszeniem transportowym koordynującym transport publiczny w Hamburgu i okolicach. Pasażer 

może skorzystać z biletu HVV, aby „wypłynąć”, a nawet wybrać się na małą wycieczkę po porcie. 

Właścicielem i operatorem promów pasażerskich jest HADAG (HADAG Seetouristik und 

Fährdienst AG)48. HADAG jest spółką zależną Hamburger Hochbahn AG od 1991 roku. HADAG istnieje 

od 1888 roku, a Hamburger Hochbahn AG istnieje dopiero od 1911 roku. Przedsiębiorstwo Hamburger 

Hochbahn AG jest własnością miasta Hamburg. Miasto Hamburg wspiera usługi promowe z dotacji 

publicznych. Stopa zwrotu kosztów wynosi ok. 41%, więc ponad połowę kosztów pokrywa miasto. 

 

Rejsy promami są dla są zarówno elementem codziennych dojazdów przez Łabę, jak i atrakcją dla 

turystów zapewniającą wyjątkowy widok na miasto. Siedem linii promowych, oznaczonych numerami 

61, 62, 64, 68, 72, 73 i 75, oferowanych jest poprzez HADAG w ramach transportu publicznego HVV, a 

jedna z linii, oznaczona HBEL, oferowana jest przez samego operatora. Zaprezentowane na schemacie 

rejsów połączenia (Rysunek 86) obejmują około dwudziestu przystanków na różnych nabrzeżach i w 

ostatnich latach w ciągu roku korzysta z nich około dziewięciu milionów pasażerów.  

 

 

Rysunek 86. Linie promowe transportu publicznego w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/en/routes/ 

 

 
48 https://www.hamburg.com/visitors/hamburg-by/13965006/ferry/ 
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Linie promowe są zintegrowane z innymi środkami transportu zbiorowego, w tym z autobusami i U-

Bahn (metro), S-Bahn (szybka kolej miejska) i pociągami regionalnymi (Rysunek 87). 

 

 

Rysunek 87. Integracja linii promowych z innymi środkami transportu zbiorowego w Hamburgu 

Źródło:https://www.hvv.de/resource/blob/2448/74cf899bd90a2d1daae89fe8eafa44a0/harbour-ferries-hamburg-

map-en-data.pdf  

 

Plan rejsów w Hamburgu 

 

• Linia 61: Landungsbrücken-Altona (Fischmarkt) – Dockland (Fischereihafen) – Waltershof – 

Neuhof 

Linia promowa 61 jest rejsem oferowanym od poniedziałku do piątku. Rejs w jedną stronę trwa ok. 22 

minuty. W ciągu dnia wykonywanych jest 13 rejsów, pierwszy przed godziną 5 oraz ostatni przed 

godziną 22. Rowery zabierane są bez dodatkowych kosztów. Szczegółowy rozkład rejsów został 

zaprezentowany poniżej (Tabela 24). 

 

 Od poniedziałku do piątku 

Landungsbrücken Brücke  4:52 5:30 6:12 7:07 8:27 10:25 12:39 13:50 15:10 15:55 16:55 17:55 21:40 

Altona (Fishmarkt) 4:57 5:35 6:17 7:12 8:32 10:30 12:44 13:55 15:15 16:00 17:00 18:00 21:45 

Dockland (Fisherehafen) 5:02 5:40 6:22 7:17 8:37 10:35 12:49 14:00 15:20 16:05 17:05 18:05 21:50 

Waltershof 5:11 5:53 6:35 7:30 8:50 10:44 12:58 14:09 15:29 16:14 17:14 18:14 21:59 

Neuhof 5:14 5:56 6:38 7:33 8:53 10:47 13:01 14:12 15:32 16:17 17:17 18:17 22:02 

 Od poniedziałku do piątku 

Neuhof 5:14 6:02 6:38 7:33 8:53 10:47 13:01 14:20 15:32 16:17 17:17 18:17 22:25 

Waltershof 5:17 6:05 6:41 7:36 8:56 10:50 13:04 14:23 15:35 16:20 17:20 18:20 22:28 

Dockland (Fisherehafen) 5:26 6:14 6:50 7:45 9:05 10:59 13:16 14:35 15:47 16:32 17:32 18:29 22:37 

Altona (Fishmarkt) 5:30 6:18 6:54 7:49 9:09 11:03 13:20 14:39 15:51 16:36 17:36 18:33 22:41 

Landungsbrücken 5:38 6:26 7:02 7:57 9:17 11:11 13:28 14:47 15:59 16:44 17:44 18:41 22:49 

Tabela 24. Rozkład rejsów linii 61 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1028/linie_61_fahrplan_hadag.pdf 
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• Linia 62: Landungsbrücken-Altona (Fischmarkt) Dockland (Fischereihafen)- 

Neumühlen/Övelgönne-Bubendey-Ufer-Finkenwerder 

Linia promowa 62 jest prawdopodobnie najpopularniejszym promem w Hamburgu. Prom kursuje 

całorocznie, z lekko zmodyfikowanymi godzinami rejsów w zależności od okresu (od 1 marca do 31 

października oraz od 1 listopada do 29 lutego).  

 

W okresie jesienno-zimowym kursy odbywają się planowo ok. 70 razy w ciągu dnia, od poniedziałku 

do niedzieli, od godziny 5 do 24. Rejs w jedną stronę trwa około 11 minut. Od marca do października 

linia 62 kursuje w weekendy i święta od 11:00 do 18:00 mniej więcej co 10 minut, w zależności od 

zapotrzebowania. Szczegółowy rozkład rejsów został zaprezentowany na rysunku poniżej (Tabela 

25Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

 

 Od 1 listopada do 29 lutego 

Landungsbrücken Brücke  5:151 5:45 6:15 6:45 co 

15 

min 

19:15 co 

30 

min 

22:45 23:153 23:45 

Altona (Fischmarkt) 5:181 5:48 6:18 6:48 19:18 22:48 23:183 23:48 

Dockland  5:221 5:52 6:22 6:52 19:22 22:52 23:223 23:52 

Neumühlen/Övelgönne 5:261 5:56 6:26 6:56 19:26 22:56 23:263 23:56 

Budendey-Ufer 5:311 6:01 6:31 7:01 19:31 23:01 23:313 00:01 

Finkenwerder 5:431 6:13 6:43 7:13 19:43 23:13 23:433 00:13 

 Od 1 marca do 31 października 

Landungsbrücken Brücke  5:151 5:45 6:15 6:45 co 

15 

min 

9:45 9:55 co 

15 

min 

19:10 19:30 19:45 20:00 co 

15 

min 

22:15 22:45 23:153 23:45 

Altona (Fischmarkt) 5:181 5:48 6:18 6:48 9:48 10:01 19:16 19:36 19:51 20:03 22:18 22:48 23:183 23:48 

Dockland  5:221 5:52 6:22 6:52 9:52 10:06 19:21 19:41 19:56 20:07 22:22 22:52 23:223 23:52 

Neumühlen/Övelgönne 5:261 5:56 6:26 6:56 9:56 10:11 19:26 19:46 20:04 20:11 22:26 22:56 23:263 23:56 

Budendey-Ufer 5:311 6:01 6:31 7:01 10:01 10:23 19:38 19:58 20:13 20:16 22:31 23:01 23:313 00:01 

Finkenwerder 5:431 6:13 6:43 7:13 10:13 10:27 19:42 20:02 20:17 20:28 22:43 23:13 23:433 00:13 

 Od 1 listopada do 29 lutego 

Finkenwerder 5:151 5:45 6:15 6:45 co 

15 min 

19:15 co 

30 

min 

22:15 22:452 23:051 23:15 23:453 

Budendey-Ufer 5:181 5:48 6:18 6:48 19:18 22:18 22:482 23:081 23:18 23:483 

Neumühlen/Övelgönne 5:251 5:55 6:25 6:55 19:25 22:25 22:552 23:151 23:25 23:553 

Dockland  5:301 6:00 6:30 7:01 19:30 22:30 23:002 23:201 23:30 00:003 

Altona (Fischmarkt) 5:341 6:04 6:34 7:04 19:34 22:34 23:042 23:241 23:34 00:043 

Landungsbrücken Brücke  5:431 6:13 6:43 7:13 19:43 22:43 23:132 23:331 23:43 00:133 

 Od 1 marca do 31 października 

Finkenwerder 5:151 5:45 6:15 6:45 Co 

15 

min 

10:30 10:35 Co 

15 

min 

19:50 20:00 Co 

15 

min 

22:15 22:452 22:451 23:15 23:453 

Budendey-Ufer 5:181 5:48 6:18 6:48 10:33 10:39 19:54 20:03 22:18 22:482 23:081 23:18 23:483 

Neumühlen/Övelgönne 5:251 5:55 6:22 6:55 10:40 10:46 20:01 20:10 22:25 22:552 23:151 23:25 23:553 

Dockland  5:301 6:00 6:31 7:01 10:45 10:55 20:10 20:15 22:30 23:002 23:201 23:30 00:003 

Altona (Fischmarkt) 5:341 6:04 6:34 7:04 10:49 11:01 20:16 20:19 22:34 23:042 23:241 23:34 00:043 

Landungsbrücken Brücke  5:431 6:13 6:43 7:13 10:58 11:07 20:22 20:28 22:43 23:132 23:331 23:43 00:133 

Tabela 25. Rozkład rejsów linii 62 w Hamburgu 

1- od poniedziałku do piątku, 2- soboty, niedziele i święta, 3- niedziele 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1032/linie_62_fahrplan_hadag.pdf 

  

• Linia 64: Finkenwerder – Rüschpark – Teufelsbrück 

Linia promowa 64 kursuje ok. 29 razy w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku. Rejs w jedną stronę 

trwa około 8 minut. Rejsy rozpoczynają się po 5 oraz kończą po 21. Szczegółowy rozkład rejsów został 

zaprezentowany na rysunku poniżej (Tabela 26). 
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 Od poniedziałku do piątku Soboty Niedziele 

Finkenwerder 5:17 co  

30 min 

6:47 co  

15 min 

8:47 co  

30 min 

14:47 co  

15 min 

18:17 co  

30 min 

20:47 22:47 6:17 co 

30 min 

20:47 6:47 co  

30 min 

20:47 

Rüschpark 5:22 6:52 8:52 14:52 18:22 20:52 22:50 6:22 20:52 6:52 20:52 

Teufelsbrück 5:25 6:55 8:55 14:55 18:25 20:55 23:02 6:25 20:55 6:55 20:55 

 Od poniedziałku do piątku Soboty Niedziele 

Teufelsbrück 5:35 6:05 6:35 co  

15 min 

9:05 co  

30 min 

15:05 co  

15 min 

18:05 co 30 

min 

21:05 6:35 co  

30 min 

21:05 7:05 co  

30  

min 

21:05 

Rüschpark 5:38 6:08 6:38 9:08 15:08 18:08 21:08 6:38 21:08 7:08 21:08 

Finkenwerder 5:43 6:13 6:43 9:13 15:13 18:13 21:13 6:43 21:13 7:13 21:13 

Tabela 26. Rozkład rejsów linii 64 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1033/linie_64_fahrplan_hadag.pdf  

 

• Linia 68: Teufelsbrück – Airbus 

Linia promowa 68 jest rejsem oferowanym od poniedziałku do piątku. Pierwszy rejs rozpoczyna się po 

godzinie 5, a ostatni o 22. Oferowanych jest ok. 78 rejsów dziennie łączących dwa przystanki. Rejs w 

jedną stronę trwa zaledwie 7 minut. Szczegółowy rozkład rejsów został zaprezentowany na rysunku 

poniżej (Tabela 27Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

 

 Od poniedziałku do piątku 

Teufelsbrück 5:35 5:33 5:39 5:45 5:55 6:04 co  

7/8 min 

9:04 9:08 9:22 12:40 13:34 13:39 14:04 14:13 14:24 co  

7/8 min 

14:54 

Airbus 

(Schiffsanleger) 

5:32 5:40 5:46 5:52 6:02 6:11 9:11 9:15 9:29 13:04 13:41 13:56 14:11 14:20 14:31 15:01 

Teufelsbrück co  

7/8 

min 

16:39 co  

7/8 min 

17:09 Co 

7/8 min 

17:39 17:47 18:04 18:09 18:34 19:04 19:34 19:52 20:34 21:04 21:22 21:37 21:57 

Airbus 

(Schiffsanleger) 

16:46 17:16 17:46 17:54 18:11 18:16 18:41 19:11 19:41 19:59 20:41 21:11 21:29 21:44 22:04 

 Od poniedziałku do piątku 

Airbus 

(Schiffsanleger) 

5:42 5:48 5:53 6:03 6:13 co  

7/8 min 

9:13 9:17 9:31 12:30 12:51 13:19 13:34 13:49 14:04 14:15 co  

7/8 min 

14:45 

Teufelsbrück 5:49 5:55 6:00 6:10 6:20 9:20 9:24 9:38 12:37 12:58 13:26 13:41 13:56 14:11 14:22 14:52 

Airbus 

(Schiffsanleger) 

co  

7/8 

min 

16:30 16:38 16:52 17:00 17:30 co  

7/8 min 

18:07 18:15 18:20 18:45 co  

30  

min 

21:30 21:50 22:52 

Teufelsbrück 16:37 16:45 16:59 17:07 17:37 18:14 18:22 18:27 18:52 21;37 21:57 23:03 

Tabela 27. Rozkład rejsów linii 68 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1094/linie_68_fahrplan_hadag_210601.pdf 

 

• Linia 72: Landungsbrücken – Arningstraße – Elbphilharmonie 

Linia promowa 72 oferowana jest od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do piątku 

świadczonych jest nawet 55 rejsów dziennie, kursujących od godziny 4:50 do 23:30. W niedzielę 

pierwszy kurs rozpoczyna się po 9, a ostatni kończy się o 23:30. Rejs w jedną stronę trwa około 20 

minut. W sobotę i niedzielę omijany jest przystanek Arningstraße. Szczegółowy rozkład rejsów został 

zaprezentowany na rysunku poniżej (Tabela 28). 

 

 Od poniedziałku do piątku Soboty Niedziele 

Landungsbrücken Brücke 4:50 5:29 5:48 co  

20  

min 

13:48 14:08 co  

20  

min 

23:08 9:18 co  

20  

min 

23:18 9:18 co  

20  

min 

23:18 

Elbphilharmonie - - - - 14:14 23:14 9:23 23:23 9:23 23:23 

Elbphilharmonie - - - - 14:16 23:16 9:30 23:30 9:30 23:30 

Arningstraße 4:57 5:36 5:54 13:54 14:20 23:20 - - - - 

Arningstraße 5:00 5:36 5;54 13:54 14:20 23:20 - - - - 

Elbphilharmonie 5:05 5:41 5:58 13:58 - - - - - - 

Elbphilharmonie 5:05 5:41 6:00 14:00 - - - - - - 

Landungsbrücken Brücke 5:10 5:46 6:05 14:05 14:26 23:26 9:35 23:35 9:35 23:35 

Tabela 28. Rozkład rejsów linii 72 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1044/linie_72_fahrplan_hadag.pdf  
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• Linia 73: Landungsbrücken – Theater im Hafen – Argentinienbrücke – Ernst-August-Schleuse 

Linia promowa 73 oferowana jest od poniedziałku do piątku. Dziennie wykonywanych jest około 33 

rejsów, pierwszy zaczyna się o 5:30 a ostatni kończy się około 22. Rejs w jedną stronę trwa około 15 

minut. Usługodawca zaznacza, że w przypadku uniemożliwienia dostępu do nabrzeża Ernst-August-

Schleuse ze względu na aktualny poziom wody uniemożliwi dostęp do obsługiwany będzie tylko most 

Argentina Bridge (Argentinienbrücke). Szczegółowy rozkład rejsów został zaprezentowany na 

rysunku poniżej (Tabela 29). 

 

 Od poniedziałku do piątku 

Landungsbrücken Brücke 5:30 co 

20 min 

8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 co 

20 

min 

16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 

Theater in Hafen 5:33 8:33 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53 21:33 

Argentinienbrücke 5:42 8:42 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02 21:42 

Ernst-August-Schleuse 5:45 8:45 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:05 21:45 

 Od poniedziałku do piątku 

Ernst-August-Schleuse 5:50 co 

20 min 

8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 co 

20 

min 

17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50 

Argentinienbrücke 5:53 8:53 9:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53 

Theater in Hafen 6:02 9:02 9:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22 22:02 

Landungsbrücken Brücke 6:05 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25 22:05 

Tabela 29. Rozkład rejsów linii 73 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1045/linie_73_fahrplan_hadag.pdf 
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• Linia 75: Landungsbrücken – Steinwerder 

Linia promowa 75 oferowana jest od poniedziałku do piątku. W ofercie znajduje się około 25 rejsów 

dziennie, od godziny 5:30 do 17:40. Długość trwania rejsu w jedną stronę to 5 minut. Szczegółowy 

rozkład rejsów został zaprezentowany na rysunku poniżej (Tabela 30Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.). 

 

 Od poniedziałku do piątku 

Landungsbrücken Brücke 5:32 co 15 min 8:17 14:30 co 15 min 17:30 

Steinwerder 5:37 8:22 14:37 17:37 

 Od poniedziałku do piątku 

Steinwerder 5:37 co 15 min 8:22 14:37 co 15 min 17:37 

Landungsbrücken Brücke 5:42 8:27 14:42 17:42 

Tabela 30. Rozkład rejsów linii 75 w Hamburgu 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1046/linie_75_fahrplan_hadag.pdf 

 

• Linia HBEL: Blankenese – Neuenfelde – Cranz 

Linia HBEL oferowana jest w częstotliwości zależnej od sezonu uwzględnionego w rozkładzie rejsów 

(Tabela 31Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Wysoka częstotliwość rejsów, około 15 

dziennie od poniedziałku do piątku, oferowana jest w okresie od 2 kwietnia do 3 października. W 

okresie od 4 października do 1 kwietnia świadczonych jest od poniedziałku do piątku 8 rejsów 

dziennie. Osiem rejsów dziennie oferowanych jest także w soboty, w okresie od 27 marca do 9 

października, jednak godzina pierwszego rejsu w sobotę jest późniejsza niż w dni robocze (o 9:30 

zamiast o 7:00). Długość trwania rejsu w jedną stronę to 25 minut. 

 

 Od poniedziałku do piątku od 4 

października do 1 kwietnia 

Soboty od 

27 marca do 

9 października 

Codziennie od 2 kwietnia do 9 października 

Cranz 7:00 8:00 13:001 13:052 14:00 co 

60 

min 

17:00 9:00 co 

60 

min 

16:00 7:003 8:00 co 

60 

min 

12:00 13:004 13:052 14:00 co 

60 

min 

19:00 20:00 

Sperrwerk Neuenfelde 7:05 8:05 13:051 13:102 14:05 17:05 9:05 16:05 7:053 8:05 12:05 13:054 13:102 14:05 19:05 20:05 

Blankenese  7:25 8:25 13:251 13:302 14:25 17:25 9:25 16:25 7:253 8:25 12:25 13:254 13:302 14:25 19:25 20:25 

 Od poniedziałku do piątku od 4 

października do 1 kwietnia 

Soboty od 

27 marca do 

9 października 

Codziennie od 2 kwietnia do 9 października 

Blankenese  6:30 7:30 8:30 13:30 co 

60 

min 

16:30 17:30 9:30 co 

60 

min 

16:30 6:303 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 co 

60 

min 

18:30 19:30 20:30 

Sperrwerk Neuenfelde 6:50 7:50 8:50 13:50 16:50 17:50 9:50 16:50 6:503 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 18:50 19:50 20:50 

Cranz 6:55 7:55 8:55 13:55 16:55 - 9:55 16:55 6:553 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 18:55 19:55 - 

Tabela 31. Rozkład rejsów linii HBEL w Hamburgu 

1- od poniedziałku do czwartku, 2- piątki, 3- od poniedziałku do soboty, 4- bez piątków 

Źródło: https://hadag.de/site/assets/files/1034/linie_hbel_fahrplan_hadag.pdf 

 

Ceny biletów 

Bilety na prom są biletami, które można zakupić na ogólny transport zbiorowy oferowany przez HVV. 

Promy poruszają się w strefie AB. W ofercie dostępne są bilety jednorazowe i bilety dzienne, które 

można kupić u kierowców autobusów, w automatach biletowych, na smartfonie poprzez aplikację lub 

w sklepie internetowym. Bilety kupowane online oferują 7% zniżki. Automaty biletowe dostępne są na 

wielu przystankach autobusowych i na każdej stacji. Biletów nie można kupić w pociągach. Ceny 

poszczególnych biletów jednoodcinkowych przedstawiono na rysunku poniżej (Tabela 32). 
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 Bilet jednorazowy Bilet 9 godzinny  

(1 os. dorosła + 3 

dzieci w wieku 6-

14) 

Bilet dzienny 

(1 os. dorosła + 3 

dzieci w wieku 6-

14) 

Bilet 9 godzinny 

grupowy 

(do 5 osób w 

różnym wieku)  

Bilet jednorazowy 

dziecięcy (w wieku 

6-14) 

Bilet dzienny 

dziecięcy 

(w wieku 6-14) 

T O T O T O T O T O T O 

Strefa Hamburg AB lub 

strefa taryfowa 1-2 

3,40  EUR 3,16  EUR 6,70 EUR 6,23  EUR 8,10 EUR 7,53 EUR 12,70 

EUR 

11,81 

EUR 

1,30  EUR 1,21  EUR 2,50 EUR 2,33 EUR 

Tabela 32. Ceny biletów jednorazowych i całodniowych na przejazdy transportem zbiorowym oferowane 

przez HVV (EUR) 

T-bilet kupowany tradycyjnie, w punktach sprzedaży, O-bilet kupowany online 

Źródło:https://www.hvv.de/resource/blob/2638/e3fb2f7c87e9cf1957c4193716e95e29/hvv_public_transport.pdf 

 

HVV oferuje także „Hamburg CARD”, która umożliwia zwiedzanie miasta w lepszych cenach w wybranej 

przez turystę ilości dni. Dzięki karcie możliwy jest nieograniczony przejazd autobusami, pociągami i 

promami HVV w strefie AB Hamburga. Ceny biletów turystycznych pojedynczych (osoba dorosła i do 

trójki dzieci w wieku 6-1449) oraz grupowych (do 5 osób w różnym wieku) zostały zaprezentowane na 

rysunku poniżej (Tabela 33). 

 

Hamburg CARD (Hamburg AB) Bilet pojedynczy (1 os. dorosła + 3 dzieci w 

wieku 6-14) 

Bilet grupowy (do 5 osób w różnym wieku) 

1 dzień 10,90 EUR 18,90 EUR 

2 dni 19,70 EUR 33,80 EUR 

3 dni 28,40 EUR 47,90 EUR 

4 dni 36,90 EUR 62,90 EUR 

5 dni 43,90 EUR 77,90 EUR 

Tabela 33. Ceny karty Hamburg CARD na przejazdy środkami transportu zbiorowego oferowane przez 

HVV (EUR) 

Źródło: https://www.hvv.de/resource/blob/2638/e3fb2f7c87e9cf1957c4193716e95e29/hvv_public_transport.pdf 

 

Dostępne są także bilety tygodniowe, miesięczne i roczne (ze zniżką nawet 20%). Ceny są 

zróżnicowane w zależności od statusu (bilet normalny, dla ucznia, praktykanta i studenta, dla seniora) 

oraz wybranej strefy lub wielu stref50. Poszczególne ceny na bilety przedstawione są na rysunku poniżej 

(Tabela 34). 

 

 Całoroczne bilety okresowe 24/7 (1 os. dorosła + 3 dzieci 

w wieku 6-14) 

Bilety okresowe, w niepełnym wymiarze 

godzin 

Seniorzy 65+ 

 Tygodniowy Miesięczne Roczne 

(miesięcznie) 

Roczne 

(całość) 

Miesięczne Roczne 

(miesięcznie) 

Roczne 

(całość) 

Miesięczne Roczne 

(miesięcznie) 

Roczne 

(całość) 

Hamburg AB 

lub 4 strefy 

taryfowe 

29,60 EUR 112,80 EUR 92,40 EUR 244,80 EUR 66,00 EUR 54,10 EUR 142,00 EUR 64,90 EUR 53,30 EUR 139,20 EUR 

 Praktykanci i studenci Dzieci w szkolne Dodatkowe bilety dla rodzeństwa 

 Miesiąc 

kalendarzowy 

Roczny 

(miesięcznie) 

Roczne (całość) Miesiąc 

kalendarzowy 

Roczny 

(miesięcznie) 

Roczne 

(całość) 

Miesiąc 

kalendarzowy 

Roczny 

(miesięcznie) 

Roczne 

(całość) 

Hamburg AB 

lub 4 strefy 

taryfowe 

83,00 EUR 68,10 EUR 178,80 EUR 39,60 EUR 32,50 EUR 85,20 EUR 29,90 EUR 24,50 EUR 64,80 EUR 

 
49 Dzieci do 6. roku życia oraz zwierzęta poruszają się za darmo 
50 https://www.hvv.de/resource/blob/2638/e3fb2f7c87e9cf1957c4193716e95e29/hvv_public_transport.pdf 
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Tabela 34. Ceny biletów tygodniowych, miesięcznych oraz miesięcznych przy kupnie biletu rocznego na 

przejazdy środkami transportu zbiorowego oferowane przez HVV (EUR) 

Źródło:https://www.hvv.de/resource/blob/2638/e3fb2f7c87e9cf1957c4193716e95e29/hvv_public_transport.pdf 

Flota  

Flota HADAG składa się z 26 promów. Obejmuje to starsze statki z lat 60., a także nowsze modele. 

Duża część promów korzysta nawet z nowoczesnego silnika napędzanego mieszanką oleju 

napędowego i energii elektrycznej. Flota jest stworzona z jednostek mogących poruszać się pod 

niskimi mostami Speicherstadt i silnym nurcie Łaby. Statki mogą pomieścić od 114 do 250 

pasażerów. Przykładowa jednostka została zaprezentowana na rysunku poniżej (Rysunek 88). 

Stopniowo wycofywany jest napęd dieslowo-elektryczny i zwiększana jest flota napędzana hybrydowo, 

oraz planowana zeroemisyjna51. Regularnie odbywają się procesy remontowe jednostek pływających, 

ponieważ celem HADAG jest stanie się pierwszą w Niemczech bezemisyjną usługą promową. 

 

 

Rysunek 88. Przykładowa jednostka z floty HADAG 

Źródło: https://hadag.de/en/our-fleet/ 

 

Jedne z nowszych statków we flocie, uruchomione przez HADAG w 1997 roku w programie nowego 

typu okrętów: serię Typ 2000. Ze względu na swój zewnętrzny kształt nazywane są „żelazkami”. Promy 

te były całkowicie własnymi rozwiązaniami firmy, które wyznaczały trendy: Nigdy więcej zatęchłych 

salonów i wbudowanych pokładów - zamiast tego duży, jasny przedział pasażerski, duży wolny górny 

pokład, automatyczne szerokie rampy przy wejściach, bardzo dobra zwrotność i mało personelu na 

pokładzie (jedynie kapitan). Kapitan powinien także widzieć cały statek, który prowadził do wysokiego 

mostka rufowego, co wcześniej było dość niezwykłe w budownictwie śródlądowym. Projekt statku 

zaprezentowany jest na schemacie poniżej (Rysunek 89). 

 

 
51 https://hadag.de/en/our-fleet/ 
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Rysunek 89. Konstrukcja statku typu 2000 HADAG 

Źródło: https://www.elbdampfer-hamburg.de/technische-daten-typ2000-24061/ 

 

Nowe jednostki okazały się kluczem do sukcesu, ponieważ liczba pasażerów zaczęła gwałtownie rosnąć 

– od 5,6 mln pasażerów w 2005 roku do 8,8 mln w 2014 roku52. W latach 1997-2017 HADAG zbudował 

łącznie 14 promów typu 2000. Chociaż statki pozostały wierne swojej podstawowej konstrukcji przez 

20 lat budowy, zostały one rozwinięte technicznie, m.in. zmieniono konfiguracje maszyny i śmigła, 

dodano radar map rzecznych oparty na DGPS, doposażono w elektroniczny system liczenia karnetów53. 

 

Pierwszym statkiem serii w 1997 roku był „St. Pauli ”. Został zbudowany w stoczni Heinrich Grube w 

Hamburg-Oortkaten. Z kolei ostatnie zbudowane do tej pory statki, „Elbphilharmonie” oraz 

„Kehrwieder” zostały oddane przez stocznię Pella Sietas z Hamburga do użytku w 2017 i 2018 roku54.   

 

Najnowsze jednostki są m.in. szersze od swoich poprzedników, mają napęd spalinowo-elektryczny i są 

w stanie przewozić znacznie więcej pasażerów. Posiadają one napęd dieslowo-elektryczny składający 

się z dwóch silników Scania DI 13 i co producenci Siemens opisują jako elastyczny, kompaktowy, 

oszczędny i trwały system EcoProp. Pojemność akumulatora nie wystarczy do pełnego działania, a 

generatory diesla służą jako przedłużacze zasięgu, jednak w późniejszym czasie zostaną one 

zastąpione wodorowymi ogniwami paliwowymi. Wyposażone są także w oświetlenie LED i pobierają 

energię elektryczną z lądu. Jego dwie oczyszczalnie gazów odlotowych opisane jako „kompleksowe” 

 
52 https://www.elbdampfer-hamburg.de/typ2000-die-buegeleisen-im-hafen/ 
53 https://www.elbdampfer-hamburg.de/technische-daten-typ2000-24061/ 
54https://www.pellasietas.com/de/zweite-hadag-faehre-typ-2020-abgeliefert/ 
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obejmują filtry cząstek stałych Fischera i katalizatory SCR55. Noszą one inne oznaczenie „Typ 2020” i są 

prototypami dla następnej generacji promów HADAG56. Dane techniczne statków serii 2000 i 2020 

zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 35).   

 

Tabela 35. Porównanie jednostek z serii typ 2000 i typ 2020 floty Hadag 
 Typ 2000 – „St. Pauli” Typ 2020 – „Elbphilharmonie” 

Rok budowy 1997 2017 

Długość całkowita 29,97 m 29,50 m 

Szerokość całkowita 8,00 m 8,40 m 

Liczba pasażerów 250 400 

Źródło: https://www.elbdampfer-hamburg.de/technische-daten-typ2000-24061/ 

 

Kolejna seria promów, typ 2030, ma już być generacją, która zasilana będzie wodorem. Nowy typ 

będzie miał około 33,3 m długości i 7,2 m szerokości – nieco dłuższy niż obecne promy57. Przewożący 

250 pasażerów, pierwszy Typ 2030 ma zostać dostarczony pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku. 

W ciągu trzech lat nowe konstrukcje zwiększą obecną flotę HADAG z 26 statków obsługujących 

dziewięć milionów pasażerów rocznie do co najmniej 30. Pierwszy z nich będzie miał konfigurację z 

silnikiem spalinowym Tier V o obniżonej emisji CO2. Późniejsze statki będą jednak wyposażone w 

wodorowe ogniwa paliwowe, co umożliwi ich bezemisyjne działanie. Przewidziano już możliwość 

późniejszego doposażenia pierwszego Typu 2030 w wodorowe ogniwa paliwowe58. 

 

 

  

 
55https://www.maritimejournal.com/news101/vessel-build-and-maintenance/ship-and-boatbuilding/eco-prototype-joins-hadag-

fleet 
56https://www.elbdampfer-hamburg.de/technische-daten-typ2000-24061/ 
57https://www.maritimejournal.com/news101/vessel-build-and-maintenance/ship-and-boatbuilding/new-hamburg-hybrids-will-

be-hydrogen-ready 
58https://www.maritimejournal.com/news101/vessel-build-and-maintenance/ship-and-boatbuilding/hamburg-ferry-upgrade-

delayed 
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Flensburg - Viking Schiffsbeteiligungs GbR 

Właściciele przedsiębiorstwa Viking Schiffsbeteiligungs GbR oferują regularne rejsy po fiordzie 

Flensburg jednostką M/S Viking. Do Glucksburga z powrotem. Rejs jest głównie sposobem zwiedzania 

miast przez turystów.  

 

Pasażerowie mogą wybierać między podróżą w obie strony z Flensburga (z linią między Ochseninseln a 

kontynentalną częścią Danii) do Glücksburga i z powrotem lub pojedynczą podróżą z Flensburga do 

Glücksburga (molo Strandhotel - bezpośrednio na plaży) lub z Glücksburga do Flensburga. Trasę rejsu 

przedstawia schemat poniżej (Rysunek 90). 

 

 

Rysunek 90. Schemat rejsu na linii Flensburg-Glücksburg oferowanego przez operatora Viking 

Schiffsbeteiligungs GbR 

Źródło: http://www.viking-schifffahrt.de/ 

 

Rejsy odbywają się od kwietnia do października włącznie, przez siedem dni w tygodniu. Oferowanych 

jest od trzech do pięciu rejsów w ciągu dnia. Szczegółowy rozkład rejsów zaprezentowano w tabeli 

poniżej (Tabela 36Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Rejs w jedną stronę trwa 60 minut. 
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→z Flensburga Poniedziałek12 Wtorek Środa Czwartek Piątek2 Sobota Niedziela 

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 

13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 

15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 

    17:304 17:304  

 

→z Glucksburga Poniedziałek12 Wtorek Środa Czwartek Piątek2 Sobota Niedziela 

10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 

16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 

    18:304 18:304  

Tabela 36. Rozkład rejsów na linii Flensburg-Glücksburg oferowanego przez operatora Viking 

Schiffsbeteiligungs GbR 

1-nie pływa w kwietniu, 2-nie pływa w październiku, 3-nie pływa w maju, 4-pływa w piątki i soboty w lipcu i 

sierpniu 

Źródło: http://www.viking-schifffahrt.de/img/fahrplan_2021-A4.pdf 

 

Ceny biletów 

Bilety na rejs można zakupić bezpośrednio na statku ok. 15 minut przed odpłynięciem oraz na molo, 

30 minut przed odpłynięciem59, a także za pośrednictwem strony internetowej www.tickets-viking.de. 

Cena uwzględnia zniżki dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych (Tabela 37). Przewóz psów jest 

darmowy. 

 

Tabela 37. Ceny biletów na rejs Flensburg-Glücksburg 
 Rejs w jedną stronę Rejs w dwie strony 

Dorośli 8 EUR 15 EUR 

Dzieci do 4 lat + wózek Darmowy Darmowy 

Dzieci od 4 do 12 lat 4 EUR 6 EUR 

Młodzież od 13 do 18 lat 5 EUR 10 EUR 

Wycieczka szkolna dla dzieci od 0 

do 16 lat (cena za osobę) 
4 EUR 6 EUR 

Duży wózek  3 EUR 6 EUR 

Rowery/przyczepy/wózki plażowe 

w jedną stronę 
3 EUR 3 EUR 

Rowery cargo 6 EUR 12 EUR 

Źródło: http://www.viking-schifffahrt.de/ 

 

Flota 

Połączenie Flensburg-Glücksburg realizowane jest przez jedną jednostkę, m/s Viking (Rysunek 91). 

Szczegóły dotyczące danych technicznych statku zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 http://www.viking-schifffahrt.de/ 
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Rysunek 91. Jednostka m/s Viking 

Źródło: http://www.viking-schifffahrt.de/ 

 

Tabela 38. Dane technicze jednostki m/s Viking  
 m/s Viking 

Rok budowy 1999 

Stocznia Feltz shipyard 

Długość całkowita 28,17 m 

Szerokość całkowita 6,05 m 

Pasażerowie 250 

Zanurzenie 1,11 m 

Źródło: http://www.viking-schifffahrt.de/ 
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3.2.  Żegluga przybrzeżna w Finlandii 

 

Föli 

Za transport publiczny w regionie Turku odpowiada Föli, która oferuje transport zbiorowy w sześciu 

gminach: Turku, Kaarinę, Raisio, Lieto, Naantali i Rusko. Odpowiadają oni za organizację transportu 

publicznego w okolicy i warunki jego funkcjonowania, planowanie rozkładów jazdy, ceny biletów oraz 

marketing transportu publicznego i informację pasażerską.  W 2021 roku system transportu 

publicznego Föli zwyciężył w europejskim badaniu BEST (Benchmarking in the European Service of 

Public Transport), które mierzy zadowolenie mieszkańców z transportu publicznego. 

 

Föli pozyskuje usługę transportową od wybranego operatora w drodze przetargu, a o sprawach 

związanych z transportem publicznym decyduje Zarząd Transportu Publicznego Obszaru 

Metropolitalnego Turku60.  

 

Tramwaj wodny kursuje z Martinsilta w centrum Turku (strona Itäinen Rantakatu) na wyspę Ruissalo, 

trasą zaprezentowaną na schemacie poniżej (Rysunek 92). Po drodze autobus wodny zatrzymuje się 

przy Forum Marinum, a także stoczni Ruissalo lub Pikisaari w Hirvensalo. Czas podróży wynosi około 45 

minut. 

 

 

Rysunek 92. Schemat trasy autobusu wodnego z Turku do Ruissalo oferowanego przez Föli 

Źródło: https://www.foli.fi/en/timetables-and-routes/water-bus 

 

Funkcjonujące latem tzw. autobusy wodne, kursują z rzeki Aura do Ruissalo i Hirvensalo. Autobusy 

wodne zaczynają kursować codziennie od końca maja. Codzienne kursowanie kończy się 30 sierpnia, 

po czym autobusy wodne realizują rejsy tylko w soboty i niedziele do 19 września. Realizowanych jest 

 
60 https://www.foli.fi/en/lookingforthese/about-foli 
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około 11 rejsów dziennie, trwających w jedną stronę 45 minut. Szczegółowy plan rejsów sezonowego 

tramwaju wodnego w Turku zaprezentowano na rysunku poniżej (Tabela 39). 

 

Martinsila 

Bridge 
Forum Marinum 

Ruissalo 

Boatyard 
Pikisaari District 

Kansanpuisto 

Park 

Ruissalo 

Boatyard 
Pikisaari District Forum Marinum 

Martinsilta 

Bridge 

10:15 10:25 10:40 - 11:00 - 11:05 11:30 11:40 

11:00 11:10 - 11:30 11:45 12:00 - 12:15 12:25 

11:45 11:55 12:10 - 12:30 - 12:35 13:00 13:10 

12:30 12:40 - 13:00 13:15 13:30 - 13:45 13:55 

13:15 13:25 13:40 - 14:00 - 14:05 14:30 14:40 

14:00 14:10 - 14:30 14:45 15:00 - 15:15 15:25 

14:45 14:55 15:10 - 15:30 - 15:35 16:00 16:10 

15:30 15:40 - 16:00 16:15 16:30 - 16:45 16:55 

16:15 16:25 16:40 - 17:00 17:05 - 17:25 17:35 

17:00 17:10 - 17:30 17:45 18:00 - 18:15 18:25 

18:30 18:40 18:55 - 19:15 19:30 19:20 19:45 19:55 

Tabela 39. Rozkład jazdy tramwaju wodnego w regionie Turku oferowany przez Föli 

Źródło: https://www.foli.fi/en/timetables-and-routes/water-bus 

 

Ceny biletów  

Tramwaje wodne są częścią usług transportowych Föli, w związku z czym te same bilety są ważne 

zarówno w autobusach wodnych, jak i innych środkach transportu Föli. Przejazdy opłaca się tak samo 

jak w ruchu autobusowym: kartą przejazdu, biletem jednorazowym lub biletem mobilnym zakupionym 

przez aplikację Föli. Może zostać użyta karta podróżna, z której pomocą można zapłacić za przejazd 

autobusem wodnym: kwota pobierana z karty odpowiada kwocie zwykłego przejazdu autobusem.  

 

Bilety okresowe i karty podróżne pozwalają na nieograniczoną podróż autobusem wodnym. Można 

również kupić bilet jednorazowy na pokład autobusu wodnego - 3 EUR dla dorosłych i 1,50 EUR dla 

dzieci. Tramwaj wodny oferuje także darmowy przewóz zwierząt domowych oraz rowerów. W 

godzinach szczytu na pokładzie może znajdować się maksymalnie 10 rowerów, 1 rower/os. Rowery z 

przyczepkami będą zabierane na pokład tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo miejsca61.  

 

Flota 

Transport wodny będzie obsługiwany przez dwa statki m/s Jaarli i m/s Ruissalo (Rysunek 93). Szczegóły 

dotyczące tych jednostek zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 40). 

 

 

 
61 https://www.foli.fi/en/timetables-and-routes/water-bus 
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Rysunek 93. Jednostki m/s Jaarli (po lewej) i m/s Ruissalo (po prawej) 

Źródło: https://www.foli.fi/en/f%C3%B6li%E2%80%99s-water-bus-service-begins-operation-25-may, 

http://www.msjaarli.fi/ 

 

Tabela 40. Dane dotyczące jednostek obsługujących linię tramwaju wodnego w regionie Turku 
 m/s Ruissalo m/s Jaarli 

Rok budowy 1962  1980/85 

Długość całkowita 15,0 m 19,2 m 

Szerokość całkowita 5,0 m 5,0 m 

Pasażerowie 75 99 

Zanurzenie 1,7 m 1,25 m 

Źródło: https://www.foli.fi/en/timetables-and-routes/water-bus, 

https://aamuset.fi/artikkeli/4580355/Folin+vesibussit+houkuttelevat+myos+turisteja+pienelle+merimatkalle, 

http://www.hhlweb.org/00-jaarli.htm 
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3.3.  Żegluga przybrzeżna w Estonii 

 

TS Laevad OÜ  

Estońskie wyspy Muhu (połączona groblą z największą wyspą estońską - Saaremą) i Hiiumaa połączone 

są ze stałym lądem dwoma liniami promowymi, między miejscowością Heltermaa a Rohukülą oraz 

Kuivastu i Virtsu, zaprezentowanymi na schemacie poniżej (Rysunek 94). Połączenia promowe 

oferowane są przez operatora TS Laevad OÜ, będącego spółką zależną AS Tallinna Sadam, czyli spółki 

zarządzającej portem morskim w Tallinie.  

 

 

Rysunek 94. Połączenia promowe oferowane przez TS Laevad OÜ 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

 

Rejs promem między Heltermaą a Rohukülą, trwający 75 minut, realizowany jest sześć (poniedziałki, 

wtorki, środy, soboty), osiem (czwartek, niedziela) lub dziesięć (piątek) razy w tygodniu62. Rozkład 

rejsów, jak i ich częstotliwość zmienia się jednak w zależności od tygodnia, zależy od popytu na usługi 

promowe, na które wpływa sezon - letni bądź zimowy. Przykładowy rozkład rejsów zaprezentowano w 

tabeli poniżej (Tabela 41). Rejsy zaznaczone kolorem czerwonym są połączeniami, w trakcie których 

możliwy jest przewóz ładunków niebezpiecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
62Według rozkładu rejsów obowiązującego od 20.09.2021r. do 03.10.2021 r.  
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→ Heltermaa 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

      11:30 

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

      14:30 

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 

    17:30   

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 

    20:30   

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00  22:00 

     23:00  

 

→ Rohuküla 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 

      13:00 

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 

      16:00 

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 

    19:00   

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 

    22:00   

Tabela 41. Przykładowy rozkład rejsów na linii promowej Heltermaa-Rohukülą w listopadzie 2021 

Źródło: https://www.praamid.ee/hiiumaa-%e2%86%94-manner/ 

 

Rejs promem między Kuivastu a Virtsu, trwający 27 minut, realizowany jest osiemnaście (sobota), 

dwadzieścia jeden (poniedziałki, wtorki, środy), dwadzieścia dwa (niedziela) dwadzieścia trzy (czwartek) 

lub dwadzieścia sześć (piątek) razy w tygodniu63. Rozkład rejsów, jak i ich częstotliwość, podobnie jak 

rejsu między Heltermą a Rohukulą, zmienia się jednak w zależności od tygodnia, zależy od popytu na 

usługi promowe. Przykładowy rozkład rejsów zaprezentowano w tabeli poniżej (Tabela 42). Godziny 

rejsów zaznaczone kolorem czerwonym są połączeniami, w trakcie których możliwy jest przewóz 

ładunków niebezpiecznych, a zaznaczone kolorem zielonym są połączeniami, w których możliwy jest 

przewóz żywych zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63Według rozkładu rejsów obowiązującego od 20.09.2021r. do 26.09.2021 r.  
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→ Virtsu 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 

5:35 5:35 5:35 5:35 5:35   

6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45  

7:55 7:55 7:55 7:55 7:55 7:55 7:55 

9:05 9:05 9:05 9:05 9:05 9:05 9:05 

10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 

11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 

12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 

    13:30  13:30 

14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 

14:40 

14:05 14:05 

14:40 

15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 

15:50 

15:15 15:15 

15:50 

16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 

17:35 17:35 17:35 17:35 17:00 

17:35 

17:35 17:00 

17:35 

18:45 18:45 18:45 18:10 

18:45 

18:10 

18:45 

18:45 18:10 

18:45 

19:55 19:55 19:55 19:20 

19:55 

19:20 

19:55 

19:55 19:20 

19:55 

21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05 

22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 

 

→ Kuivastu 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

5:00 5:00 5:00 5:00 5:00   

6:10 6:10 6:10 6:10 6:10 6:10  

7:20 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20 

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 

10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

12:55 

12:00 12:00 

12:55 

13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 

14:40 14:40 14:40 14:40 14:05 

14:40 

14:40 14:05 

14:40 

15:50 15:50 15:50 15:50 15:15 

15:50 

15:50 15:15 

15:50 

    16:25  16:25 

17:00 17:00 17:00 17:00 

17:35 

17:00 

17:35 

17:00 17:00 

17:35 

18:10 18:10 18:10 18:10 

18:45 

18:10 

18:45 

18:10 18:10 

18:45 

19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 

21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40 

22:50 22:50 22:50 22:50 22:50 22:50 22:50 

Tabela 42. Przykładowy rozkład rejsów na linii promowej Kuivastu-Virtsu we listopadzie 2021 

Źródło: https://www.praamid.ee/saaremaa-%e2%86%94-manner/ 

 

Ceny biletów 

Bilety na rejsy można zakupić poprzez stronę internetową praamid.ee lub w kasie w porcie. Normalny 

bilet w jedną stronę na linii Saarema kosztuje 3 EUR a na linii Hiiumaa 3,40 EUR (Tabela 43). Możliwe 

jest także pozyskanie darmowego biletu np. dla dzieci do 7 rż, dzieci z niepełnosprawnością do 16 rż, a 
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także zakupienie biletu ze zniżką 50%, m.in. dla studentów, osób w wieku 65+, osób z 

niepełnosprawnością oraz stałych mieszkańców wysp64. Ceny biletów i ulgi ustala rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Infrastruktury nr 120 z 25 września 2015 roku65.  

 

Promami na wskazanych liniach można też przewozić pojazdy, a nawet ładunki niebezpieczne oraz 

żywe zwierzęta. Bilety na pojazd różnicowane są pod względem typu pojazdu, np. przewóz samochodu 

osobowego to koszt 8 EUR na linii Saaremaa oraz 10 EUR na linii Hiiumaa, a przewóz roweru to koszt 

kolejno 1,20 EUR lub 1,70 EUR. Można uzyskać również ulgę na pojazd, np. jeśli jest się 

właścicielem/użytkownikiem pojazdu i jednoczesnym rezydentem prowincji Hiiuma lub Saarema i 

wynosi ona 50% normalnej ceny biletu. Szczegółowy wykaz cen biletów na rejsy na obu liniach został 

zaprezentowany na rysunkach poniżej (Tabela 43). 

 

Rodzaj biletu Virtsu-Kuivastu Rohuküla-Heltermaa 

Normalny 

- dorośli 

- studenci/uczniowie w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 

3 EUR 3,40 EUR 

Ulgowy 

- studenci 

- uczniowie od 1 września 

- dorośli 65+ 

- opiekunowie osób z niepełnosprawnościami 

- rezydenci prowincji Hiiu i Saare 

- kierowcy uprawnieni do zniżek 

1,50 EUR 1,70 EUR 

Darmowy 

- dzieci do 7 rż. 

- osoby z ciężką niepełnosprawnością, w tym dot, narządu wzroku 

0,00 EUR 0,00 EUR 

Tabela 43. Ceny biletów osobowych na rejsy promowe na trasach Virtsu-Kuivastu i Rohuküla-Heltermaa 

Źródło: https://www.praamid.ee/en/prices-and-discounts/ 

 

W niektóre dni i godziny obowiązuje cena biletu wyższa o 50%, która dotyczy66: 

− pojazdów wyjeżdżających z lądu na wyspy po godzinie 13:00 w piątki,  

− pojazdów wyjeżdżających z wysp na stały ląd po godzinie 13:00 w niedziele. 

Podwyżka cen nie dotyczy:  

− autobusów kursujących regularnie, 

− stałych mieszkańców Saaremaa, Muhu lub Hiiumaa, jeśli właściciel, użytkownik lub 

upoważniony użytkownik będący stałym mieszkańcem przebywa w pojeździe podczas 

podróży, 

− pojazdy należące do firm zarejestrowanych w Saaremaa, Muhu lub Hiiumaa. 

 

 

 

 

 

 
64Pasażerowie, których adres znajduje się w okręgu Hiiu, otrzymują zniżkę na trasie Heltermaa-Rohuküla, a ci, których adres 

znajduje się w okręgu Saare, otrzymują zniżkę na trasie Kuivastu-Virtsu. 
65 https://www.praamid.ee/en/prices-and-discounts/ 
66 https://www.praamid.ee/en/prices-and-discounts/ 
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Rodzaj biletu Virtsu-Kuivastu Rohuküla-Heltermaa 

Normalny 

- samochód osóbowy 

- motocykl 

- rower, motorower 

- autobus z max. 23 miejscami (w tym siedzenie kierowcy), przyczepa 

kempingowa, kamper, samochód kempingowy 

- autobus z powyżej 23 miejscami 

- samochód ciężarowy o max. masie 3 500 kg 

- samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna samojezdna o max. masie 3 500 kg  

- przyczepa o max. masie 750 kg  

- pełna przyczepa, naczepa lub przyczepa kempingowa o max. masie powyżej 

750 kg 

 

8,40 EUR 

3,40 EUR 

1,20 EUR 

 

8,80 EUR 

13,00 EUR 

8,80 EUR 

15,00 EUR 

 

6,80 EUR 

8,80 EUR 

 

10,00 EUR 

4,20 EUR 

1,70 EUR 

 

10,00 EUR 

18 EUR 

10,00 EUR 

15,00 EUR 

 

8,00 EUR 

10,00 EUR 

Ulgowy 

- samochód osobowy właściciela/użytkownika rezydenta prowincji Hiiu lub 

Saare 

- motocykl właściciela/użytkownika rezydenta prowincji Hiiu lub Saare 

- przyczepa o max. masie 750 kg właściciela/użytkownika rezydenta prowincji 

Hiiu lub Saare 

 

4,20 EUR 

 

1,70 EUR 

 

3,40 EUR 

 

5,00 EUR 

 

2,10 EUR 

 

4,00 EUR 

Darmowy 

- samochód osobowy/pojazd o max. masie 3 500 kg przewożący osobę z 

głęboką niepełnosprawnością 

 

0,00 EUR 

 

0,00 EUR 

Tabela 44. Ceny biletów na przewóz pojazdów rejsami promowymi na trasach Virtsu-Kuivastu i 

Rohuküla-Heltermaa 

Źródło: https://www.praamid.ee/en/prices-and-discounts/ 

 

Roczny łączny obrót pojazdów i pasażerów w 2019 roku na liniach promowych Virtsu-Kuivastu i 

Rohuküla-Heltermaa wynosił 2,39 mln obsłużonych pasażerów i 1,04 mln pojazdów, co wskazuje na 

łączny wzrost obrotów pasażerskich obu linii promowych o około 4-5% w porównaniu do wyników z 

2018 roku67. W 2020 roku obrót był mniejszy o kolejno 17% (pasażerowie) i 10% (pojazdy) jednak 

wpływ miała na to pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.  

 

Flota 

TS Laevad OÜ/Praamid operuje float pięciu jednostek, spośród których m/s Regula, m/s Piret i m/s Tõll 

obsługują linię Kuivastu-Virtsu, a m/s Leiger i m/s Tiiu linię Rohuküla-Heltermaa68. Przykładowa 

jednostka została zaprezentowana na rysunku poniżej (Rysunek 95). Statki mogą przewozić 700 osób 

oraz 150 pojazdów. Szczegółowe dane techniczne dotyczące statków zostały zaprezentowane w tabeli 

poniżej (Tabela 45). 

 

 
67Opracowanie GJ na podstawie wyników operatora https://www.praamid.ee/  
68 https://www.offshore-energy.biz/estonias-first-hybrid-ferry-toll-starts-service/ 
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Rysunek 95. Jednostka m/s Leiger 

Źródło: https://www.praamid.ee/en/ferries/leiger/ 

 

Tabela 45. Dane techniczne promów operujących na liniach Kuivastu-Virtsu I Rohuküla-Heltermaa 
 m/s Regula m/s Leiger m/s Piret m/s Tõll m/s Tiiu 

Rok budowy 1971 2016 2017 2017 2017 

Stocznia Meyer Werft Sefine shipyard Remontowa shipyard Remontowa shipyard Sefine shipyard  

Długość całkowita 71,2 m 114,0 m 114,0 m 114,0 m 114,0 m 

Szerokość 

całkowita 

16,3 m 19,7 m 19,7 m 19,7 m 19,7 m 

Pojemność 

ładunkowa 

(pojazdy) 

65 150 150 150 150 

Pasażerowie 400 700 700 700 700 

Zanurzenie 4,2 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 

Źródło: https://www.praamid.ee/en/ferries/leiger/, https://www.praamid.ee/en/ferries/regula/,  

https://www.praamid.ee/en/ferries/piret/, https://www.praamid.ee/en/ferries/toll/, 

https://www.praamid.ee/en/ferries/tiiu/ 

 

W 2019 roku Norwegian Electric Systems podpisał umowę z estońską stocznią Baltic Workboats na 

modernizację systemu napędowego Diesel Electric na pokładzie promu Tõll do akumulatora 

hybrydowego69. Hybrydowe rozwiązanie typu peak-shaving zostało zaprojektowane przez LMG 

Marin, a baterie akumulatorów dostarczyła firma Corvus Energy.  

 

Baterie statku umożliwiają częściowe podróżowanie na energię elektryczną, co zmniejsza ilość 

zużytego oleju napędowego i minimalizuje zanieczyszczenie powietrza. Oczekuje się, że akumulatory 

zmniejszą zużycie oleju napędowego na statku o 20%, a tym samym zmniejszą emisję CO2 o 1600 ton 

rocznie. Oprócz emisji zmniejsza się również poziom hałasu i wibracji pod wodą. 

 

Przebudowa odbyła się w IV kwartale 2019 roku, a m/s Tõll pływa na zasilaniu bateryjnym od 2020 

roku. W oparciu o ten projekt, technologia zostanie wdrożona na wszystkich czterech promach 

elektrycznych przez TS Laevad. 

 

 
69 https://www.ts.ee/en/ferry-toll-reconstruction-into-hybrid-ship/ 

https://www.praamid.ee/en/ferries/leiger/
https://www.praamid.ee/en/ferries/leiger/
https://www.praamid.ee/en/ferries/regula/
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3.4.  Żegluga przybrzeżna w Danii 

 

Ærøfærgerne A/S i ÆrøXpressen 

Dania jest krajem o powierzchnia ok. 43 tys. km2, z czego 70% przypada na Półwysep Jutlandzki, a 

pozostała część kraju położona jest na 480 wyspach70. W związku z tym w Danii wysoko rozwinięta jest 

żegluga przybrzeżna, która łączy różne zakątki kraju zapewniając regularne połączenia między stałym 

lądem a wyspami.  

 

W tym regionie najpopularniejszymi liniami promowymi żeglugi przybrzeżnej są rejsy oferowane przez 

operatorów Ærøfærgerne A/S i ÆrøXpressen. Łącznie obsługują oni 4 trasy, zaprezentowane na 

rysunku poniżej (Rysunek 96). 

 

 
Rysunek 96. Schemat połączeń oferowanych przez Ærøfærgerne A/S i ÆrøXpressen 

Źródło: opracowanie własne GJ 

 

Ærøfærgerne A/S 

Jednymi z lepiej rozwiniętych tras żeglugowych są te łączące trzecią co do wielkości wyspę Fionię z 

wyspą Ærø, znaną jako najbardziej słoneczne miejsce w Danii, a także z wyspą Als, połączoną mostem z 

Półwyspem Jutlandzkim. Operatorem połączeń między Fionią i dwoma mniejszymi wyspami jest 

Ærøfærgerne A/S, przedsiębiorstwo będące własnością gminy Ærø. Oferują oni połączenia na trzech 

trasach:  

− Faaborg-Søby,  

− Fynshav-Søby, 

− Svendborg-Ærøskøbing. 

 

 
 

70 http://www.coi.wzp.pl/sites/default/files/dania_e_2012_0.pdf 
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• Faaborg-Søby 

Połączenie między wyspami Fionią a Ærø na linii  realizowane jest od poniedziałku do niedzieli, z 

pewnymi wyjątkami szczegółowo opisanymi w tabeli poniżej (Tabela 46). Od poniedziałku do piątku 

realizowanych jest pięć rejsów dziennie, a w soboty i niedziele po trzy rejsy. Czas trwania jednego rejsu 

to 60 minut. 

 

Søby-Faaborg Faaborg-Søby 

Poniedziałek-

piątek 

Soboty2 Niedziele2 Poniedziałek-

piątek 

Soboty2 Niedziele2 

4:201   5:30   

6:45 6:45  8:00 8:00  

10:201 10:20 10:20 11:35 11:35 11:35 

12:55 12:55 12:55 14:10 14:10 14:10 

15:25  15:25 16:40  16:40 

Tabela 46. Rozkład rejsów na linii Faaborg-Søby 
1-konieczna rezerwacja pasażerów w poniedziałki i środy, 2-brak rejsów w soboty i niedziele w okresie od 30 października do 19 

grudnia, 24 grudnia 31 grudnia, 1-2 stycznia  

Źródło: https://aeroe-ferry.dk/images/212_Eng_sejlplan_21_juni_til_4_jan_2022.pdf  

 

• Fynshav-Søby 

Połączenie między wyspami Fionią a Ærø na linii Fynshav-Søby realizowane jest od poniedziałku do 

niedzieli, z pewnymi wyjątkami szczegółowo opisanymi na rysunku poniżej (Tabela 47). Od 

poniedziałku do piątku realizowanych jest sześć rejsów dziennie, a w soboty i niedziele po pięć rejsów. 

Czas trwania jednego rejsu to 60 minut. 

 

Søby-Fynshav Fynshav-Søby 

Poniedziałek-

piątek 

Soboty4 Niedziele Poniedziałek-

piątek 

Soboty4 Niedziele 

6:00 6:00  7:10 7:10  

8:25 8:25 8:003 9:40 9:40 9:103 

11:20 11:20 10:25 12:35 12:35 11:40 

14:15 14:15 13:20 15:30 15:30 14:35 

17:05 17:052 16:15 18:20 18:202 17:30 

20:001  19:05 21:101  20:20 

Tabela 47. Rozkład rejsów na linii Fynshav-Søby 
1-tylko w piątki w okresie 25 czerwca – 17 2021, 2-nie pływa 24 grudnia i 31 grudnia; 3-Nie pływa 1 stycznia; 4-rozkład dotyczy też 24 grudnia i 31 

grudnia 

Źródło: https://aeroe-ferry.dk/images/212_Eng_sejlplan_21_juni_til_4_jan_2022.pdf  

 

 

• Svendborg-Ærøskøbing 

Połączenie między wyspami Fionią a Ærø realizowane jest od poniedziałku do niedzieli, z pewnymi 

wyjątkami szczegółowo opisanymi na rysunku poniżej (Tabela 48). Od poniedziałku do piątku 

realizowanych jest dwanaście rejsów dziennie, a w soboty i niedziele po jedenaście rejsów. Czas trwania 

jednego rejsu to 75 minut. 

 

 

 

 



 

116 

                    

Ærøskøbing-Svendborg Svendborg-Ærøskøbing 

Poniedziałek-

piątek 

Soboty7 Niedziele Poniedziałek-

piątek 

Soboty7 Niedziele 

4:35   6:05   

5:35 5:35 5:355 7:05 7:05 7:055 

7:35 7:352 7:352 9:05 9:052 9:052 

8:35 8:35 8:354 10:05 10:05 10:054 

10:35 10:35 10:35 12:05 12:05 12:05 

11:35 11:35 11:35 13:05 13:05 13:05 

13:35 13:35 13:35 15:05 15:05 15:05 

14:35 14:35 14:35 16:05 16:05 16:05 

16:35 16:353 16:35 18:05 18:053 18:05 

17:35 17:353 17:35 19:05 19:053 19:05 

19:351 19:356 19:351 21:051 21:056 21:051 

20:35 20:353 20:35 22:05 22:053 22:05 

Tabela 48. Rozkład rejsów na linii Svendborg-Ærøskøbing 
1-tylko w okresie 21 czerwca – 24 października włącznie + 23 grudnia i 26 grudnia; 2-tylko w okresie 21.06 - 24.10 włącznie, 24 grudnia i 26 

grudnia; 3- nie pływa 24/12 i 31/12, 4- nie pływa 1/1 2022; 5-nie pływa 25.12. i 1.01. 2022 r.; 6-tylko sprzedaż w okresie 3/7 - 23/10, 7-rozkład 

dotyczy też 24 grudnia i 31 grudnia 

Źródło: https://aeroe-ferry.dk/images/212_Eng_sejlplan_21_juni_til_4_jan_2022.pdf  

 

Ceny biletów 

Na każdej z tras obowiązuje taka sama cena biletu za pasażera lub pojazd (Tabela 49Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.). Jedyną grupą otrzymującą bilet w niższej cenie są dzieci w wieku 4-15 

lat. Dodatkowo płatny jest przewóz rowerów, motocyklów i motorowerów. Możliwy jest również 

odpłatny przewóz pojazdów: samochodów osobowych, ciężarówek i naczep, busów oraz autobusów. 

Do przewozów pojazdu najczęściej powinna być wcześniej dokonana rezerwacja, która może zostać 

anulowana jeśli pojazd nie zostanie podstawiony pod statek na 10 minut przed odjazdem71. 

 

Szczegółowe ceny biletów zostały przedstawione na rysunku poniżej (Tabela 49). Jest to jednak taryfa 

obowiązująca w sezonie niskim, obowiązująca od 9 sierpnia 2021 roku do 4 stycznia 2022 roku. W 

taryfie nie uwzględnia się sprzedaży biletów w dwie strony, dostępne są jedynie bilety jednorazowe. 

Zniżkę na bilet mogą uzyskać także osoby posiadające kartę Ø-kort, potwierdzającą bycie 

mieszkańcem danej wyspy lub posiadanie domu letniskowego na terenie wyspy72. 

 

Bilet osobowy Cena 

Dorosły 44,00 DKK (*5,92 EUR) 

Dzieci w wieku 4-15 lat 22,00 DKK (*2,96 EUR) 

 

Bilet na pojazd  

Rower 16,00 DKK (*2,15 EUR) 

Motocykl 24,00 DKK (*3,23 EUR) 

Samochód <6 m 91,00 DKK (*12,24) 

Ciężarówka 6-12 m 373,00 DKK (*50,16 EUR) 

Ciężarówka >19 m za kolejny metr 24,00 DKK (*3,23 EUR) 

Tabela 49. Ceny biletów na rejsy oferowane przez operatora Ærøfærgerne A/S (w DKK) 

Źródło: https://aeroe-ferry.dk/en/prices/single-prices-cheap-season-9-8-4-1-2022 

*przeliczone wg kursu 1DKK=0,13EUR 

 

 
71 https://aeroe-ferry.dk/en/timetables/timetables-21-6-2021-4-1-2022 
72 https://www.aeroekommune.dk/borger/transport-og-oe-kort/oe-kort 
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Flota 

Ærøfærgerne A/S jest w posiadaniu czterech statków z pośród których dwie bliźniacze jednostki, 

m/f Ærøskøbing i m/f Marstal, obsługują połączenie Svendborg-Ærøskøbing, z kolei m/f  Skjoldnæs 

pływa na trasie Faaborg-Søby a prom e/f Ellen pływa na trasie Fynshav-Søby. Przykładowa jednostka 

została zaprezentowana na rysunku poniżej (Rysunek 97). Szczegółowe dane dotyczące promów 

zostały przedstawione w tabeli poniżej (Tabela 50). 

 

 

Rysunek 97. Jednostka e/f Ellen 

Źródło: https://www.visitaeroe.com/ellen 

 

Tabela 50. Flota operatora Ærøfærgerne A/S 
 m/f Ærøskøbing m/f Marstal m/f Skjoldnæs e/f Ellen 

Rok budowy 1990 1990 1979 2019 

Stocznia EOS. Esbjerg. EOS. Esbjerg. Søren Larsen & 

Sønners 

Skibsværft, Nykøbing 

Mors 

Søby Værft A/S 

Długość całkowita 49,9 m 49,9 m 47,1 m 59,5 m 

Szerokość całkowita 13,1 m 13,1 m 11,7 m 12,8 m 

Pojemność brutto GT 1617 1617 986 996 

Pojemność ładunkowa (samochody) 42 42 31 31 

Pasażerowie Latem - 395 

Zimą - 250 

Latem - 395 

Zimą - 250 

Latem - 245 

Zimą - 150 

Latem - 198 

Zimą - 147 

Prędkość 12 kn  12 kn  11 kn 14 kn  

Średnie zanurzenie 2,5 m 2,5 m 2,5 m 3 m 

Źródło: opracowanie własne GJ na podstawie danych ze stron www.marinetraffic.com oraz www.aeroe-ferry.dk  

 

Prom m/f  Ellen jest jedyną jednostką całkowicie elektryczną we flocie. Jednostka została zbudowana w 

ramach projektu E-ferry, wspieranego przez europejską inicjatywę H2020, i obejmuje zaprojektowanie, 

budowę i demonstrację w pełni elektrycznego, „zielonego” promu, nie emitującego zanieczyszczeń i 

CO2
73. Ogólnym celem projektu było wprowadzenie w 100% elektrycznego, bezemisyjnego, średniej 

 
73 http://e-ferryproject.eu/ 
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wielkości promu dla pasażerów i samochodów osobowych i ciężarowych na pełną skalę na dłuższych 

dystansach (>5 mil morskich), tj. połączenia średniego zasięgu Søby-Fynshav (10,7 Nm) i Søby-Faaborg 

(9,6 Nm). 

 

Statek wyposażony jest w pełni elektryczny układ napędowy napędzający prom operatorowi Ærø 

Kommune. System składa się z dwóch silników napędowych o mocy 750 kW i dwóch silników 

sterowych o mocy 250 kW, z których oba działają w oparciu o technologię magnesów trwałych 

wspomaganą synchroniczną reluktancją i są sterowane przez falowniki DC/AC. 

 

Oprócz elektrycznego układu napędowego na statku zainstalowano system zarządzania energią na 

statku do pełnej automatycznej kontroli mocy i obciążenia na pokładzie. Na   dostępna jest lądowa 

stacja ładująca oraz ramię ładujące do baterii promowej o mocy 4,3 MW. 

 

ÆrøXpressen A/S 

Z wyspy Ærø oferowane jest także jeszcze jedno połączenie z wyspą Langeland. Rejs na trasie 

Rudkøbing-Marstal oferowany od 2016 roku przez prywatnego operatora ÆrøXpressen A/S odbywa 

się sześć lub siedem razy w ciągu dnia od poniedziałku do piątku, pięć rejsów oferowanych jest w 

soboty a pięć lub sześć połączeń w niedziele i święta (Tabela 51). Rejs w jedną stronę trwa około 60 

minut. 

 

Tabela 51. Rozkład rejsów na linii Rudkøbing – Marstal 
Marstal-Rudkøbing Rudkøbing-Marstal 

Pon.-Pt. Sobota Niedziela i święta Pon.-Pt. Sobota Niedziela i święta 

6:30 8:50 8:50 7:40 10:00 10:00 

8:50 11:10 11:10 10:00 12:20 12:20 

11:10 13:30 13:30 12:20 14:40 14:40 

13:30 15:50 15:50 14:40 17:00 17:00 

15:50 18:10 18:10 17:00 19:20 19:20 

18:10  20:30* 19:20  22:30* 

20:30*   22:30*   

*tylko piątki i niedziele 

Źródło: https://aeroexpressen.dk/wp-content/uploads/2021/07/Sejlplan.pdf  

 

Ceny biletów 

Cena biletu na rejs linią promową Marstal-Rudkøbing zależna jest od sezonu – niskiego bądź 

wysokiego, a także od posiadania karty Ø-kort. Dostępne są także zniżki w zależności od osoby – 

studenckie, zniżki na dziecko w wieku 4-15, seniorskie, dla osób z niepełnosprawnościami, studentów, 

a także grupowe. Szczegółowe ceny biletów osobowych, zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 52), 

dostępne są także na stronie operatora74.  

 

W ramach linii promowej możliwy jest także przewóz rowerów, motocyklów itd. oraz większych 

pojazdów – samochodów osobowych i ciężarówek i wielu innych, wyróżnionych w taryfie operatora na 

jego stronie internetowej. Przykładowe stawki zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 52). 

 
74 https://aeroexpressen.dk/priser/ 
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 Cena biletu 

BILETY OSOBOWE Od 9 sierpnia do 21 

grudnia 

Od 21 czerwca do 8 sierpnia 

Standardowy bilet 

Od 21 czerwca do 8 sierpnia 

Bilet z kartą Ø-kort 

Dorosły 48,00 DKK (*6,45 EUR) 125,00 DKK (*16,81 EUR) 80,00 DKK (*10,76 EUR) 

Dzieci od 4 do 15 rż. 25,00 DKK (*3,36 EUR) 60,00 DKK (*8,07 EUR) 40,00 DKK (*5,38 EUR) 

Seniorzy (65+) 48,00 DKK (*6,45 EUR) 90,00 DKK (*12,10 EUR) 60,00 DKK (*8,07 EUR) 

Osoby z 

niepełnosprawnościami 

25,00 DKK (*3,36 EUR) 60,00 DKK (*8,07 EUR) 40,00 DKK (*5,38 EUR) 

Opiekunowie osób z  

niepełnospawnościami 

25,00 DKK (*3,36 EUR) 60,00 DKK (*8,07 EUR) 40,00 DKK (*5,38 EUR) 

Karta młodego studenta 40,00 DKK (*5,38 EUR) 80,00 DKK (*10,76) 65,00 DKK (*8,74 EUR) 

 

 Cena biletu 

BILETY OSOBOWE Od 9 sierpnia do 21 

grudnia 

Od 21 czerwca do 8 sierpnia 

Standardowy bilet 

Od 21 czerwca do 8 sierpnia 

Bilet z kartą Ø-kort 

Samochód osobowy 98,00 DKK (*13,18 EUR) 290,00 DKK (*39,00 EUR) 180,00 DKK (*24,21 EUR) 

Przyczepa <6 m 98,00 DKK (*13,18 EUR) 290,00 DKK (*39,00 EUR) 180,00 DKK (*24,21 EUR) 

Przyczepa >6 m 110,00 DKK (*14,79 EUR) 325,00 DKK (*43,70 EUR) 220,00 DKK (*29,58 EUR) 

Przyczepa kempingowa 145,00 DKK (*19,50 EUR) 450,00 DKK (*60,51 EUR) 275,00 DKK (*36,98 EUR) 

Pusty autobus + kierowca 200,00 DKK (*26,90 EUR) 350,00 DKK (*47,07 EUR) 350,00 DKK (*47,07 EUR) 

Rower 20,00 DKK (*2,69 EUR) 35,00 DKK (*4,71 EUR) 25,00 DKK (*3,36 EUR) 

Motocykl 30,00 DKK (*4,03 EUR) 90,00 DKK (*12,10 EUR) 70,00 DKK (*9,41 EUR) 

Tabela 52. Ceny biletów osobowych i przykładowe ceny biletów na na pojazdy na rejs na linii Marstal-

Rudkøbing oferowany przez ÆrøXpressen (DKK) 

Źródło: https://aeroexpressen.dk/priser/ 

*przeliczone wg kursu 1 DKK=0,13 EUR 

 

 

Flota 

Na trasie operuje tylko jeden statek, m/f ÆrøXpressen (Rysunek 98), którego dane techniczne zostały 

zaprezentowane w tabeli poniżej (Tabela 53). 

 

 

Rysunek 98. Jednostka m/f ÆrøXpressen  

Źródło: https://www.frs.world/frs-fleet/ships/mf-aeroexpressen 
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Tabela 53. Dane jednostki M/F ÆrøXpressen 
 m/f ÆrøXpressen 

Rok budowy 2019 

Stocznia Hvide Sande Ship Yard 

Długość całkowita 49,3 m 

Szerokość całkowita 12,5 m 

Pojemność brutto GT 600 

Pojemność ładunkowa (samochody) 32 

Pasażerowie Latem - 196  

Zimą - 98 

Prędkość 12 kn 

Średnie zanurzenie 1,9 m 

Źródło: www.aeroexpressen.dk/faergens-historie/, http://www.ferry-site.dk/ferry.php?id=9861500&lang=da 
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Podsumowanie 

 

Ceny biletów w analizie benchmarkingowej 

 

• HAMBURG: zakres cenowy biletów na połączenia żeglugą śródlądową mieści się 

w zakresach cen biletów za usługę przewozu autobusem/metrem/tramwajem. 

Występują także bilety tygodniowe, miesięczne, oraz szeroki przekrój ulg, z których 

mogą skorzystać pasażerowie, tak jak to odbywa się na zasadach obowiązujących na 

innych środkach transportu publicznego. 

 

• FLENSBURG/GLUCKSBURG: rejs turystyczny na linii Flensburg-Glücksburg jest 

droższy od cen na liniach żeglugi hamburskiej, jednak pod uwagę należy wziąć 

charakter rejsu, a także długość połączenia. W odróżnieniu od polskich przewoźników 

na trasach żeglugi przybrzeżnej dostępne są ulgi dla dzieci w różnym przedziale 

wiekowym. 

 

• TURKU: ceny biletów na tramwaj wodny w regionie Turku, podobnie jak w Hamburgu, 

są cenami takimi jak na inne środki transportu, i na połączeniu wodnym obowiązują 

takie same bilety i zasady przejazdu jak na pozostałych środkach transportu 

publicznego. 

 

• HIUMA/SAREMA: w przypadku żeglugi estońskiej, łączącej wyspy ze stałym lądem, 

mamy do czynienia z liniami obsługiwanymi przez większe promy typu ro-pax, które poza 

pasażerami zabierają także ładunki toczne. Ceny biletów ustalane są odgórnie, przez 

rozporządzenie, i są porównywalne do cen na transport publiczny np. w Tallinie. Bardzo 

szeroki jest wykaz osób, które mogą skorzystać z 50% zniżki. Można jednak 

domniemywać, że niskie ceny biletów pasażerskich wynikają z możliwości 

rekompensaty kosztów przejazdu dzięki oferowanemu przewozowi pojazdów i 

ładunków. 

 

• ÆRØ/ALS: w regionie wysp Fionii, Ærø i Als mamy do wyboru połączenia, realizowane 

przez cały rok. Na każdej z tras obowiązuje taka sama cena biletów, która jest 

porównywalna do cen przewoźnika na linii turystycznej we Flensburgu. Występują 

zniżki dla dzieci do 15 roku życia. W celu ochrony wysp przed nadmiarem turystów w 

sezonie, występują duże różnice w cenie biletu poza sezonem i w trakcie wysokiego 

sezonu, szczególnie w cenie biletu na przewóz pojazdu. 

 

Przewóz pojazdów i ładunków  

• W przypadku linii żeglugi estońskiej i duńskiej możliwy jest przewóz rowerów, 
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motocyklów itd. oraz większych pojazdów – samochodów osobowych i ciężarówek i 

wielu innych, wyróżnionych w taryfie operatora na jego stronie internetowej. Wynika to z 

długości połączenia oraz charakteru – łączenia peryferyjnych obszarów (mniejszych wysp) 

ze stałym lądem.  

• Na liniach śródlądowych – połączeniach w Hamburgu, rejsie turystycznym we 

Flensburgu czy sezonowej żegludze w Turku możliwy jest tylko przewóz rowerów, a 

sam transport funkcjonuje jako element w zintegrowanej sieci połączeń transportu 

zbiorowego. 

 

Częstotliwość rejsów  

• Każda z analizowanych linii żeglugowych oferowała wysoką częstotliwość rejsów 

– od 5-7 razy lub 11-12 razy dziennie w przypadku żeglugi duńskiej, poprzez 20-23 rejsy 

dziennie w przypadku jednej z linii żeglugi estońskiej, po ponad 60 rejsów dziennie 

wykonywanych na krótkich trasach w Hamburgu. 

 

Rekomendacje 

➔ Cena biletu na rejsy w badanym regionie powinna być zbliżona do ceny biletów na 

tramwaj/autobus/pociąg na trasie między portami/przystaniami. W przypadku braku 

konkurencyjnego środka transportu, cena biletu powinna opierać się na innych cenach 

na trasach o podobnej długości. W przypadku konieczności wprowadzenia biletu 

droższego, konieczne jest uwzględnienie szybkości połączenia – trochę wyższą cenę 

będą w stanie zapłacić pasażerowie wówczas, gdy ich podróż będzie trwała krócej. 

➔ Możliwość przewozu pojazdów na połączeniach w badanym regionie aktualnie nie jest 

możliwa ze względu na brak infrastruktury (m.in. ramp dla pojazdów kołowych) oraz 

głębokość akwenów. Ważne jest jednak zapewnienie miejsca na jednostkach do 

przewozu rowerów, wózków czy motorowerów. 

W przypadku badanego regionu częstotliwość rejsów powinna wynikać z 

przeprowadzonego badania popytowego. Aktualnie zwiększenie dziennej liczby rejsów 

na większości tras możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie jednostki ze zmniejszoną 

pojemnością (z badań marketingowych/popytowych dot. funkcjonowania tramwaju 

wodnego na Zatoce Gdańskiej wynika, że obłożenie na rejs było znacznie niższe od 

maksymalnej liczby osób na statku, co wskazuje na możliwość zastosowania mniejszej 

jednostki, ale zwiększenie jej częstotliwości, co dodatkowo mogłoby zwiększyć 

zainteresowanie pasażerów zgodnie z ich postulatami z badań marketingowych). 
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4. Analiza potencjału rozwoju sieci żeglugi pasażerskiej 

 

4.1.  Proponowane uzupełnienie sieci przystani żeglugi pasażerskiej na 

analizowanym obszarze  

W celu uruchomienia stałej żeglugi pasażerskiej należałoby zmodernizować infrastrukturę w niektórych 

portach/przystaniach oraz infrastrukturę dostępową, przede wszystkim poprzez likwidację płycizn w 

kilku miejscach, w szczególności w przypadku dróg śródlądowych. Niektóre z analizowanych portów i 

przystani, także głównie na drogach śródlądowych, powinny zostać znacząco zmodernizowane, żeby 

mogły funkcjonować jako przystań regularnej żeglugi pasażerskiej. Są to przede wszystkim takie porty i 

przystanie jak:  

• Przegalina - kiedyś port lodołamaczy, dzisiaj mógłby funkcjonować jako port pasażerski i 

jachtowy Dolnej Wisły, 

• Korzeniewo - port techniczny, zapuszczony, wymaga rewitalizacji i dostosowania do żeglugi 

pasażerskiej, 

• Świbno – w porcie nie ma dobrego zaplecza sanitarnego, w związku z czym potrzebna była 

modernizacja tej przystani. 

Najlepiej przygotowana infrastruktura znajduje się w portach/przystaniach obecnie oferujących 

regularne połączenia żeglugowe. Jednak jeśli istniałaby potrzeba, nowe przystanie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, by umożliwić łatwiejszą koordynację przejazdu dwoma środkami 

transportu, tzn. w pobliżu istniejących przystanków autobusów/tramwajów, i/lub w dzielnicach z 

najwyższymi wskaźnikami zaludnienia oraz w pobliżu głównych ośrodków życia społeczno-

gospodarczego. Odnosi się to przede wszystkim do przystani na drogach śródlądowych. Zgodnie z 

analizą warunków żeglugi śródlądowej w Gdański, przeprowadzoną przez M. Połoma, M. Tarkowskiego 

oraz K. Puzdrakiewicza, kilka dotychczasowych przystanków tramwaju wodnego nie pokrywa się z 

obszarami o najwyższej gęstości zaludnienia a miejsca pracy nie są równomierne rozmieszczone 

w sąsiedztwie tras i przystanków, ponieważ ich największa koncentracja występuje w śródmieściu. 

Dodatkowo wykazano, że przy niektórych z istniejących przystanków brakuje odpowiedniej 

infrastruktury parkingowej a poziom integracji poszczególnych przystanków tramwajów wodnych z 

istniejącym systemem publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku jest różny i w niektórych 

przystaniach występuje słaba integracja. 
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4.2.  Propozycje siatki połączeń oraz wielkości floty 

  

Omawiany obszar podzielono na cztery regiony, które charakteryzują się innymi uwarunkowaniami 

infrastrukturalnymi i charakterystyką dróg morskich/śródlądowych:  

• Zatoka Gdańska,  

• Zalew Wiślany,  

• Dolna Wisła, 

Dla każdego z tych obszarów przypisać można nieco inny rodzaj siatki połączeń. W autorskiej 

propozycji występują także połączenia, które łączą ze sobą kilka z regionów. 

 

Zatoka Gdańska – obszar, na którym możliwa jest realizacja szybkich (poniżej 60 min/rejs w jedną 

stronę) i częstych połączeń między przeciwległymi wybrzeżami akwenu. Połączenia powinny być 

dostatecznie zintegrowane z rozkładami jazdy autobusów szynowych i autobusów, kursujących 

wahadłowo po półwyspie Helskim na trasie np. Hel-Puck-Hel z częstotliwością minimum po każdym 

zacumowaniu statku. Zastosowane jednostki powinny być dostosowane przede wszystkim do 

zapotrzebowania turystów w okresie letnim, ponieważ sam półwysep Helski nie jest wysoce 

zamieszkałym terenem (z dodatkowo wysokim ujemnym saldem migracji) i może nie występować tam 

potrzeba komunikacji publicznej poza sezonem. 

 

Zalew Wiślany – obszar, na którym możliwa jest realizacja szybkich i częstych połączeń pomiędzy 

dwoma przeciwległymi wybrzeżami zalewu. Połączenia należałoby zintegrować z rozkładem jazy 

autobusów na linii Elbląg-Braniewo lub w przyszłości z rozkładem jazdy kolejki nadzalewowej. 

Podobnie jak w przypadku rejsów na/z Półwyspu Helskiego, jednostki pływające na poszczególnych 

trasach powinny być dostosowane przede wszystkim do zapotrzebowania turystów w okresie letnim. 

 

Delta Wisły – to obszar, na którym preferowana powinna być żegluga wycieczkowa, a więc dłuższe 

wycieczki z potrzebnymi na tych trasach udogodnieniami jak wygodne fotele, restauracja/kawiarnia i 

bar z kanapkami i drobnymi przekąskami. Wiąże się to przede wszystkim z długością trasy między 

poszczególnymi przystaniami, a także charakterem drogi wodnej, o znacznie niższej klasie, 

warunkującej szybkość poruszania się jednostki. 

 

W celu uściślenia nazewnictwa, autorzy posługują się dwoma określeniami dotyczącymi częstotliwości 

połączeń: 

• Rejs oznacza pełne połączenie w dwie strony, np. Gdańsk-Hel-Gdańsk.  

• Kurs oznacza połączenie w jedną stronę, np. Gdańsk-Hel. 

Oznacza to, że jeden rejs=dwa kursy.  

 

 

 

 

 



 

125 

                    

Gdańsk–Hel-Gdańsk  

przystań na Długim Pobrzeżu/Targu Rybnym, port w Helu 

 

• Wymagałoby użycia 2 szybkich jednostek, (o prędkości 20 kn, czas przejazdu max. 50 min. ze 

względu na długość trasy wynoszącej ~30 km) o szacowanej pojemności 100 

pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość długi 

czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową, mini plac 

zabaw oraz toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 4 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości. 

 

 

Rysunek 99. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk–Hel-Gdańsk  

Źródło: opracowanie własne Good Job  
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Gdynia-Hel-Gdynia  

przystań na Skwerze Kościuszki, port w Helu  

 

• Wymagałoby użycia 2 szybkich jednostek (o prędkości 20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 

35 min.) o szacowanej pojemności 100 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 4 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości. 

 

 

Rysunek 100. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdynia–Hel-Gdynia  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Sopot-Hel-Sopot  

przystań w marinie Sopot, port w Helu 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki (20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 40 min.) o 

szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz toalety.  

• Statek powinien posiadać także miejsce na 10-15 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie, skoordynowane z innymi liniami oraz innymi środkami 

transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości. 

 

 

Rysunek 101. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Sopot–Hel-Sopot  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Sopot-Westerplatte-Sopot  

przystań w marinie Sopot, przystań w Gdańsku na Westerplatte 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki (20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 15 min.) o 

szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Jednostka nie musi posiadać żadnych specjalnych wygód.  

• Na jednostce powinny znajdować się toalety oraz miejsce na 10 rowerów. 

•  Proponowane są 2 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie.  

 

 

Rysunek 102. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Sopot–Gdańsk Westerplatte-Sopot  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdynia-Jastarnia-Gdynia  

przystań na Skwerze Kościuszki, port w Jastarni 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki (20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 35 min.) o 

szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz toalety.  

• Statek powinien posiadać miejsce na 10-15 rowerów oraz bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 3 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowane z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Jastarni i samej miejscowości.  

 

 

Rysunek 103. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdynia–Jastarnia-Gdynia  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Puck-Hel-Puck  

port w Pucku, port w Helu 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki (20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 25 min.) o 

szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Jednostka nie musi posiadać żadnych specjalnych wygód.  

• Na jednostce powinny znajdować się toalety oraz miejsce na 10 rowerów.  

• Jednostka powinna posiadać miejsce na 10-15 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 3 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowane z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości. 

 

 

Rysunek 104. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdynia–Jastarnia-Gdynia  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Jastarnia-Hel-Jastarnia  

port w Jastarni, port w Helu 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki (20 kn - 37 km/h, czas przejazdu max. 25 min.) o 

szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Jednostka nie musi posiadać żadnych specjalnych wygód.  

• Na jednostce powinny znajdować się toalety oraz miejsce na 10-15 rowerów oraz bagaż 

pasażerów.  

• Proponowane są 3 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowane z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Jastarni i w Helu i samych tych miejscowościach. 

 

 

Rysunek 105. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdynia-Hel-Gdynia  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk-Puck-Gdańsk  

przystań na Długim Pobrzeżu/Targu Rybnym, port w Pucku 

 

• Wymagałoby użycia szybkiej 

jednostki (20 kn - 37 km/h, czas 

przejazdu max. 75 min.) o szacowanej 

pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać 

komfortowy przejazd dla pasażerów, 

ze względu na dość długi czas trwania 

rejsu, tzn. kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz toalety.  

• Na jednostce powinny 

znajdować się toalety oraz miejsce na 

10 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 2 kursy 

dziennie w same weekendy od lipca 

do sierpnia włącznie.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości 

kursów i/lub zastosowanie jednostki o 

większej pojemności pasażerów i/lub 

zastosowanie dwóch jednostek po 

zbadaniu popytu na połączenie oraz 

po wnioskach wynikających z projektu 

pilotażowego na tej trasie.  

 

 

Rysunek 106. Proponowane połączenie na Zatoce 

Gdańskiej na linii Gdańsk-Puck-Gdańsk  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Hel-Krynica Morska-Hel  

port w Helu, port w Krynicy Morskiej 

 

• Trasa rejsu przebiegałaby przez Zatokę Gdańską, wykonany kanał na Mierzei Wiślanej, oraz 

Zalew Wiślany.  

• Połączenie powinno być obsługiwane przez 2 jednostki o pojemności 60 pasażerów, powinny 

pływać z dość dużą prędkością, 18 kn – 33,3 km/h aby zapewnić dość szybkie połączenie 

trwające ok. 100 min.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na długi 

czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację, mini plac zabaw oraz toalety.  

• Na jednostce powinny znajdować miejsca na 10 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 2 rejsy dziennie od lipca do sierpnia włącznie, jednostki wyruszające o tej 

samej godzinie z dwóch przystani jednocześnie.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości. 

 

 

Rysunek 107. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Hel-Krynica Morska-Hel  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Hel-Elbląg-Hel  

port w Helu, przystań w Elblągu 

 

• Trasa rejsu przebiegałaby przez Zatokę Gdańską, wykonany kanał na Mierzei Wiślanej, 

Zalewem Wiślanym, a następnie drogami śródlądowymi do miasta Elbląga.  

• Zastosowane 2 jednostki, o pojemności ok 60 pasażerów, powinny pływać z dość dużą 

prędkością, 18 kn - 33,3 km/h, aby zapewnić dość szybkie połączenie trwające ok. 135 min 

(czas połączenia powinien być zbliżony lub konkurencyjny do trasy pokonywanej autobusami 

szynowymi/pociągami oraz samochodami osobowymi).  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na długi 

czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację, mini plac zabaw oraz toalety.  

• Na jednostce powinny znajdować miejsca na 10 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowane są 2 rejsy dziennie od lipca do sierpnia włącznie, jednostki wyruszające o tej 

samej godzinie z dwóch przystani jednocześnie.  

• Zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów jest 

możliwe przy wykluczeniu innych połączeń – brak fizycznej możliwości znalezienia się tak 

dużych potoków pasażerów w przystani w Helu i samej miejscowości.  

 

 

Rysunek 108. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Hel-Elbląg-Hel  

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk-Elbląg-Gdańsk  

Gdańsk Długie Pobrzeże, Gdańsk Westerplatte, przystań w Elblągu 

 

• Trasa rejsu przebiegałaby od Długiego Pobrzeża do Westerplatte drogami śródlądowymi, 

przez Zatokę Gdańską, wykonany kanał na Mierzei Wiślanej, Zalewem Wiślanym, a następnie 

drogami śródlądowymi do miasta Elbląga.  

• Na połączeniu powinny być wprowadzone 2 jednostki, o pojemności ok. 60 pasażerów, 

powinny pływać z prędkością ok. 15 kn – 27,8 km/h, aby zapewnić dość szybkie połączenie 

trwające ok. 165 min. (czas połączenia powinien być zbliżony lub konkurencyjny do trasy 

pokonywanej autobusami szynowymi/pociągami oraz samochodami osobowymi).  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na długi 

czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację lub bar z kanapkami itp., mini plac zabaw oraz toalety.  

• Na jednostce powinny znajdować miejsca na 10 rowerów i bagaż pasażerów.  

• Proponowany jest jeden rejs dziennie (w tę i z powrotem). Możliwe jest zwiększenie ilości 

kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności pasażerów i/lub zastosowanie 

dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po wnioskach wynikających z 

projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 109. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk-Elbląg-Gdańsk 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Hel-Malbork-Hel  

port w Helu, przystań przy Zamku w Malborku 

 

• Trasa rejsu przez Zatokę Gdańską, 

wykonany kanał na Mierzei Wiślanej, 

Zalewem Wiślanym, a następnie 

drogami śródlądowymi do miasta 

Malborka.  

• Na połączeniu powinny być 

zastosowane 2 jednostki, o pojemności 

ok. 60 pasażerów, powinny pływać z 

prędkością ok. 15 kn – 27,8 km/h, z 

czasem połączenia trwającym ok. 220 

min.  

• Połączenie powinno zapewniać 

komfortowy przejazd dla pasażerów, ze 

względu na bardzo długi czas trwania 

rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać 

małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację lub bar z kanapkami itp., 

mini plac zabaw oraz toalety.  

• Na jednostce powinny znajdować 

miejsca na 10 rowerów i bagaż 

pasażerów.  

• Proponowany jest jeden rejs dziennie 

(w tę i z powrotem) w okresie lipiec-

sierpień, w same weekendy, ze 

względu na bardzo turystyczny 

charakter trasy.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów 

i/lub zastosowanie jednostki o większej 

pojemności pasażerów i/lub zastosowanie 

dwóch jednostek po zbadaniu popytu na 

połączenie oraz po wnioskach 

wynikających z projektu pilotażowego na 

tej trasie. 
 

Rysunek 110. Proponowane połączenie na 

Zatoce Gdańskiej na linii Hel-Malbork-Hel 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Krynica Morska-Frombork-Krynica Morska  

port w Krynicy Morskiej, przystań we Fromborku 

 

• Połączenie wymagałoby użycia 2 szybkich jednostek, (o prędkości 18 kn – 33,3 km/h, czas 

przejazdu max. 30 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 4 kursy dziennie (4 kursy na trasie Krynica Morska-Frombork i 4 kursy na 

trasie Frombork-Krynica Morska) w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 111. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Krynica Morska-Frombork-

Krynica Morska 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Krynica Morska-Tolkmicko-Krynica Morska  

port w Krynicy Morskiej, przystań w Tolkmicku 

 

• Połączenie wymagałoby użycia 2 szybkich jednostek, (o prędkości 18 kn – 33,3 km/h, czas 

przejazdu max. 20 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 4 kursy dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 112. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Krynica Morska-Tolkmicko-

Krynica Morska 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Krynica Morska-Elbląg-Krynica Morska  

port w Krynicy Morskiej, przystań w Elblągu 

 

• Połączenie przebiegałoby przez Zalew Wiślany i drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej 

w Elblągu.  

• Połączenie wymagałoby użycia 2 szybkich jednostek, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 45 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 4 kursy dziennie w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 113. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Krynica Morska-Elbląg-Krynica 

Morska 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Krynica Morska-Malbork-Krynica Morska  

port w Krynicy Morskiej, przystań przy Zamku w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez Zalew Wiślany i drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej 

przy Zamku w Malborku.  

• Połączenie wymagałoby użycia szybkiej jednostki, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 110 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 114. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Krynica Morska-Malbork-Krynica 

Morska 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk-Tczew-Gdańsk  

Gdańsk Długie Pobrzeże, Gdańsk Tamka, przystań w Tczewie 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej w Tczewie.  

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas przejazdu max. 

90 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 115. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk-Tczew-Gdańsk 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Tczew-Korzeniewo-Tczew  

przystań w Tczewie, przystań w Gniewie, przystań w Korzeniewie  

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej w Korzeniewie 

k. Kwidzyna.  

• Połączenie wymagałoby użycia szybkiej jednostki, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 75 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 116. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Tczew-Korzeniewo-Tczew 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Korzeniewo-Malbork-Korzeniewo  

przystań w Korzeniewie, przystań w Białej Górze, przystań w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej przy Zamku w 

Malborku.  

• Połączenie wymagałoby użycia szybkiej jednostki, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 75 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 117. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Korzeniewo-Malbork- 

Korzeniewo 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Malbork-Elbląg-Malbork  

przystań w Elblągu, przystań przy Zamku w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej przy Zamku w 

Malborku.  

• Wymagałoby użycia szybkiej jednostki, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas przejazdu max. 

75 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 kursy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 118. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Malbork-Elbląg-Malbork 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk-Malbork-Gdańsk I  

Gdańsk Długie Pobrzeże, przystań w Rybinie, przystań w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej przy Zamku w 

Malborku.  

• Połączenie wymagałoby użycia dwóch jednostek (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 175 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową/bar z 

kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 rejsy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 119. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk-Malbork- Gdańsk I 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk-Malbork-Gdańsk II  

Gdańsk Długie Pobrzeże, przystań w Białej Górze, przystań w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej przy Zamku w 

Malborku.  

• Połączenie wymagałoby użycia dwóch jednostek (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 165 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka powinna posiadać małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację lub bar z kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej 

toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są 2 rejsy dziennie w same weekendy w okresie od lipca do sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 120. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk-Malbork-Gdańsk II 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gniew-Malbork-Gniew 

przystań w Gniewie, przystań w Białej Górze, przystań przy Zamku w Malborku 

 

• Połączenie przebiegałoby przez drogi śródlądowe do przystani pasażerskiej przy Zamku w 

Malborku.  

• Połączenie wymagałoby użycia dwóch jednostek (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas 

przejazdu max. 55 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową i/lub 

restaurację lub bar z kanapkami itp., mini plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej 

toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowane są dwa rejsy dziennie/jednostkę w same weekendy w okresie od lipca do 

sierpnia.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 121. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk-Elbląg-Gdańsk II 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Gdańsk Żabi Kruk-Gdańsk Brzeźno-Gdańsk-Żabi Kruk  

przystanki tramwaju wodnego: Żabi Kruk, Zielony Most, Targ Rybny, Wiosna Ludów, Nabrzeże Zbożowe, 

Twierdza Wisłoujście, Westerplatte, Nowy Port Latarnia Morska, Brzeźno 

 

• Połączenie wymagałoby użycia 2 jednostek, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas przejazdu 

max. 40 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowanych jest 8 kursów dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 122. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk Żabi Kruk-Gdańsk Brzeźno-

Gdańsk Żabi Kruk 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Targ Rybny-Narodowe Centrum Żeglarstwa-Targ Rybny  

przystanki tramwaju wodnego: Targ Rybny, Wiosna Ludów, Sienna Grobla II, Tamka, Stogi, 

Sobieszewo, Narodowe Centrum Żeglarstwa 

 

• Połączenie wymagałoby użycia 2 jednostek, (o prędkości 15 kn - 27,8 km/h, czas przejazdu 

max. 40 min.) o szacowanej pojemności 60 pasażerów/statek.  

• Połączenie powinno zapewniać komfortowy przejazd dla pasażerów, ze względu na dość 

długi czas trwania rejsu, tzn. jednostka mogłaby posiadać małą kawiarnię pokładową, mini 

plac zabaw oraz powinny znajdować się na niej toalety.  

• Konieczne jest zapewnienie miejsca na przechowanie ok. 15-20 rowerów w czasie podróży, a 

także miejsca na bagaże podróżnych.  

• Proponowanych jest 5 kursów dziennie w okresie od połowy czerwca do połowy września, 

skoordynowanych z innymi liniami oraz innymi środkami transportu publicznego.  

• Możliwe jest zwiększenie ilości kursów i/lub zastosowanie jednostki o większej pojemności 

pasażerów i/lub zastosowanie dwóch jednostek po zbadaniu popytu na połączenie oraz po 

wnioskach wynikających z projektu pilotażowego na tej trasie. 

 

 

Rysunek 123. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdańsk Żabi Kruk-Gdańsk Brzeźno-

Gdańsk Żabi Kruk 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

 

 

 

 



 

150 

                    

Gdynia Oksywie-Gdynia Śródmieście-Gdynia Oksywie 

nowy przystanek w Gdyni Oksywie, Publiczny Terminal Promowy w Gdyni 

 

• Krótkie, szybkie połączenie łączące jedno z nabrzeży po stronie dzielnicy Oksywie, należące 

obecnie do Stoczni Marynarki Wojennej lub do nabrzeży należących do Morskiego Portu 

Wojennego Gdynia oraz Nabrzeże Polskie przy Muzeum Emigracji, gdzie znajduje się nowy, 

publiczny terminal promowy.  

• Zastosowana jednostka nie musiałaby posiadać dodatkowych wygód, takich jak kawiarnia 

pokładowa, a nawet toalety, ze względu na bardzo krótki czas trwania rejsu (ok. 5 minut).  

• Połączenie mogłoby odbywać się ok. 15 razy dziennie (np. w godzinach szczytowych 2-3 razy 

w ciągu godziny, w pozostałych raz na godzinę) w okresie od połowy czerwca do połowy 

września.  

• Proponowana jednostka mogłaby zabierać ok. 60 pasażerów i 10-15 rowerów i pływać z 

prędkością 15 kn - 27,8 km/h. 

• Ze względu na czas rejsu możliwe jest zastosowanie jednostki z napędem elektrycznym. 

Połączenie zostało także uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni. Wskazano tam na możliwość uruchomienia 

tramwaju wodnego zarówno jako elementu transportu publicznego, funkcjonującego 

całorocznie, lub w ograniczonej inwestycyjnie opcji, gdzie połączenie miałoby charakter 

sezonowego tramwaju wodnego. 

 

 

Rysunek 124. Proponowane połączenie na Zatoce Gdańskiej na linii Gdynia Oksywie-Gdynia 

Śródmieście-Gdynia Oksywie 

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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Rejon Połączenie Trasa/Przystanki Częstotliwość 

rejsów  

Sezon pływania Odległość 

(km) 

Prędkość statku 

(kn/ km/h) 

Czas trwania 

rejsu (min) 

Liczba 

jednostek 

na linii 

Pojemność 

jednostki 

(pasażerowie) 

Zatoka Gdańska Gdańsk-Hel-Gdańsk Gdańsk Długie Pobrzeże, port w 

Helu 

4 dziennie czerwiec-wrzesień 30 20 kn/37 km/h 50 2 100 

Zatoka Gdańska Gdynia-Hel-Gdynia Gdynia Skwer Kościuszki, port w 

Helu 

4 dziennie czerwiec-wrzesień 20 20 kn/37 km/h 35 2 100 

Zatoka Gdańska Gdynia-Jastarnia-

Gdynia 

Gdynia Skwer Kościuszki, port w 

Jastarni 

3 dziennie czerwiec-wrzesień 22 20 kn/37 km/h 35 1 60 

Zatoka Gdańska Sopot-Hel-Sopot Sopot Marina, port w Helu 2 dziennie czerwiec-wrzesień 23 20 kn/37 km/h 40 1 60 

Zatoka Gdańska Sopot-Westerplatte-

Sopot 

Sopot Marina, przystań 

pasażerska Gdańsk Westerplatte 

2 dziennie czerwiec-wrzesień 8 20 kn/37 km/h 15 1 60 

Zatoka Gdańska Puck-Jastarnia-Puck port w Pucku, port w Jastarni 3 dziennie czerwiec-wrzesień 18 20 kn/37 km/h 30 1 60 

Zatoka Gdańska Puck-Hel-Puck port w Pucku, port w Helu 3 dziennie czerwiec-wrzesień 15 20 kn/37 km/h 25 1 60 

Zatoka Gdańska Jastarnia-Hel-

Jastarnia 

port w Jastarni, port w Helu 2 dziennie czerwiec-wrzesień 30 20 kn/37 km/h 50 1 60 

Zatoka Gdańska Gdańsk-Puck-Gdańsk Gdańsk Długie Pobrzeże, port w 

Pucku 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 45 20 kn/37 km/h 75 2 60 

Zatoka Gdańska/ 

Zalew Wiślany 

Hel-Krynica Morska-

Hel 

port w Helu, kanał na Mierzei 

Wiślanej, port w Krynicy Morskiej 

2 dziennie lipiec-sierpień 55 18 kn/ 33,3 km/h 100 2 60 

Zatoka Gdańska/ 

Zalew Wiślany/ 

Delta Wisły 

Hel-Elbląg-Hel port w Helu, przystań w Elblągu 2 dziennie lipiec-sierpień 75 18 kn/ 33,3 km/h 135 2 60 

Zatoka Gdańska/ 

Zalew Wiślany/ 

Delta Wisły 

Gdańsk-Elbląg-

Gdańsk 

Gdańsk Długie Pobrzeże, Gdańsk 

Westerplatte, kanał na Mierzei 

Wiślanej, przystań w Elblągu 

2 dziennie lipiec-sierpień 75 15 kn/27,8 km/h 165 2 60 

Zatoka Gdańska/ 

Zalew Wiślany/ 

Delta Wisły 

Hel-Malbork-Hel port w Helu, przystań przy 

Zamku w Malborku 

weekend, 

1 dziennie 

lipiec-sierpień 100 15 kn/27,8 km/h 220 2 60 

Zalew Wiślany Krynica Morska-

Frombork-Krynica 

Morska 

port w Krynicy Morskiej, przystań 

we Fromborku 

4 dziennie połowa czerwca-

połowa września 

15 18 kn/ 33,3 km/h 30 2 60 
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Rejon Połączenie Trasa/Przystanki Częstotliwość 

rejsów 

Sezon pływania Odległość 

(km) 

Prędkość statku 

(kn / km/h) 

Czas trwania 

rejsu (min) 

Liczba 

jednostek 

na linii 

Pojemność 

jednostki 

(pasażerowie) 

Zalew Wiślany Krynica Morska-

Tolkmicko-Krynica 

Morska 

port w Krynicy Morskiej, przystań 

w Tolkmicku 

4 dziennie połowa czerwca-

połowa września 

8 18 kn/ 33,3 km/h 15 2 60 

Zalew Wiślany/ 

Delta Wisły 

Krynica Morska-

Elbląg-Krynica 

Morska 

port w Krynicy Morskiej, przystań 

w Elblągu 

2 dziennie lipiec-sierpień 25 15 kn/27,8 km/h 45 2 60 

Zalew Wiślany/ 

Delta Wisły 

Krynica Morska-

Malbork-Krynica 

Morska 

port w Krynicy Morskiej, przystań 

przy Zamku w Malborku 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 60 15 kn/27,8 km/h 110 1 60 

Delta Wisły Gdańsk-Tczew-

Gdańsk 

Gdańsk Długie Pobrzeże, Gdańsk 

Tamka, przystań w Tczewie 

weekend,  

2 dziennie 

lipiec-sierpień 50 15 kn/27,8 km/h 90 1 60 

Delta Wisły Tczew-Korzeniewo-

Tczew 

przystań w Tczewie, przystań w 

Gniewie, przystań w Korzeniewie 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 40 15 kn/27,8 km/h 75 1 60 

Delta Wisły Korzeniewo-

Malbork-Korzeniewo 

przystań w Korzeniewie, przystań 

w Białej Górze, przystań przy 

Zamku w Malborku 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 40 15 kn/27,8 km/h 75 1 60 

Delta Wisły Malbork-Elbląg-

Malbork 

przystań przy Zamku w 

Malborku, przystań w Elblągu 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 40 15 kn/27,8 km/h 75 1 60 

Delta Wisły Gdańsk-Malbork-

Gdańsk I 

Gdańsk Długie Pobrzeże, 

przystań w Rybinie, przystań przy 

Zamku w Malborku 

weekend, 

1 dziennie 

lipiec-sierpień 95 15 kn/27,8 km/h 175 2 60 

Delta Wisły Gdańsk-Malbork-

Gdańsk II 

Gdańsk Długie Pobrzeże, 

przystań w Białej Górze przystań 

przy Zamku w Malborku 

weekend, 

1 dziennie 

lipiec-sierpień 90 15 kn/27,8 km/h 165 2 60 

Delta Wisły Gniew-Malbork-

Gniew 

przystań w Gniewie, przystań w 

Białej Górze, przystań przy 

Zamku w Malborku 

weekend, 

2 dziennie 

lipiec-sierpień 30 15 kn/27,8 km/h 55 2 60 

Gdańsk/Delta 

Wisły 

Gdańsk Żabi Kruk-

Gdańsk Brzeźno-

Gdańsk-Żabi Kruk 

przystanki tramwaju wodnego 

Żabi Kruk – Zielony Most – Targ 

Rybny – Wiosna Ludów – 

Nabrzeże Zbożowe – Twierdza 

Wisłoujście – Westerplatte – 

Nowy Port Latarnia Morska – 

Brzeźno 

8 dziennie połowa czerwca-

połowa września 

9 15 kn/27,8 km/h 20 1 60 



 

153 

                    

Rejon Połączenie Trasa/Przystanki Częstotliwość 

rejsów 

Sezon pływania Odległość 

(km) 

Prędkość statku 

(kn / km/h) 

Czas trwania 

rejsu (min) 

Liczba 

jednostek 

na linii 

Pojemność 

jednostki 

(pasażerowie) 

Gdańsk/Delta 

Wisły 

Gdańsk Targ Rybny-

Gdańsk Narodowe 

Centrum Żeglarstwa-

Gdańsk Targ Rybny 

przystanki tramwaju wodnego 

Targ Rybny – Wiosna Ludów – 

Sienna Grobla II – Tamka – Stogi 

– Sobieszewo – Narodowe 

Centrum Żeglarstwa 

5 dziennie połowa czerwca-

połowa września 

11 15 kn/27,8 km/h 20 1 60 

Gdynia/Zatoka 

Gdańska 

Gdynia Oksywie-

Gdynia Śródmieście-

Gdynia Oksywie 

nowy przystanek w Gdyni 

Oksywie, Publiczny Terminal 

Promowy w Gdyni 

15 dziennie połowa czerwca-

połowa września 

1 15 kn/27,8 km/h 3 1 60 

Tabela 54. Zestawienie proponowanych połączeń w rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Delty Wisły 

Źródło: opracowanie własne Good Job 

  



 

154 

                    

 

Rysunek 125. Proponowana sieć połączeń pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej w rejonie 

Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Delty Wisły 

Źródło: opracowanie własne Good Job  
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5. Elementy analizy finansowej  
 

Wobec wskazanych proponowanych połączeń w Podsumowaniu rozdziału 5., opracowanie informacji 

do analizy finansowej i ekonomicznej obejmuje wszystkie wskazane połączenia. Podzielono je na 3 

grupy, według pojemności pasażerskiej obsługującego je statku oraz założonego czasu podróży: 

 

I. rejsy obsługiwane statkami o pojemności 100 pasażerów 

II. rejsy obsługiwane statkami o pojemności 60 pasażerów, trwające powyżej 45 minut 

(długie rejsy) 

III. rejsy obsługiwane statkami o pojemności 60 pasażerów, trwające poniżej 45 minut 

(krótkie rejsy). 

 

Podział przedstawiono w poniższej tabeli. Jest on umowny i może ulec zmianie w przypadku 

modyfikacji proponowanego rozkładu rejsów oraz w wyniku analizy popytu, której elementem 

powinna być również weryfikacja oczekiwań pasażerów w zakresie komfortu podróży i wyposażenia 

jednostki obsługującej połączenia. Założono, że na dłuższych rejsach statek powinien posiadać 

zaplecze gastronomiczne, sanitarne oraz część rekreacyjną. Przy krótszych rejsach wystarczy tylko 

toaleta. Do ustalenia pozostaje ewentualna przestrzeń na bagaż, rowery itp.  

 

Tabela 55. Połączenia objęte analizą finansową 

 Czas  rejsu 

[min] 

Liczba 

jednostek 
Częstotliwość rejsów 

Max. liczba 

pasażerów 
Grupa 

Gdańsk-Hel 50 2 4 dziennie 100 
I 

Gdynia-Hel 35 2 4 dziennie 100 
I 

Gdynia-Jastarnia 35 1 3 dziennie 60 
III 

Sopot-Hel 40 1 2 dziennie 60 
III 

Sopot-Westerplatte 15 1 2 dziennie 60 
III 

Puck-Jastarnia 30 1 3 dziennie 60 
III 

Puck-Hel 25 1 3 dziennie 60 
III 

Jastarnia-Hel 50 1 2 dziennie 60 
II 

Gdańsk-Puck 75 2 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Hel-Krynica Morska 100 2 2 dziennie 60 
II 

Hel-Elbląg 135 2 2 dziennie 100 
I 

Gdańsk-Elbląg 165 2 2 dziennie 60 
II 

Hel-Malbork 220 2 weekend, 1 dziennie 60 
II 

Krynica Morska-Frombork 30 2 4 dziennie 60 
III 

Krynica Morska-Tolkmicko 15 2 4 dziennie 60 
III 

Krynica Morska-Elbląg 45 2 2 dziennie 60 
III 

Krynica Morska-Malbork 110 1 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Gdańsk-Tczew 90 1 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Tczew-Korzeniewo 75 1 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Korzeniewo-Malbork 75 1 weekend, 2 dziennie 60 
II 
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Czas  rejsu 

[min] 

Liczba 

jednostek 
Częstotliwość rejsów 

Max. liczba 

pasażerów 
Grupa 

Malbork-Elbląg 75 1 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Gdańsk-Malbork I 175 2 weekend, 1 dziennie 60 
II 

Gdańsk-Malbork II 165 2 weekend, 1 dziennie 60 
II 

Gniew-Malbork 55 2 weekend, 2 dziennie 60 
II 

Gdańsk Żabi Kruk-Gdańsk Brzeźno 20 1 8 dziennie 60 
III 

Gdańsk Targ Rybny-Gdańsk Narodowe 

Centrum Żeglarstwa 20 1 5 dziennie 60 

III 

Gdynia Oksywie-Gdynia Śródmieście 3 1 15 dziennie 60 
III 

 Łączna liczba jednostek do zakupu 40    

Źródło: opracowanie własne Good Job 
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5.1.  Nakłady inwestycyjne zakupu jednostek 

 

Nakłady konieczne do poniesienia na zakup statków wodnych do obsługi analizowanych połączeń 

zależą od kilku czynników, z których główne to: 

• wielkość i pojemność statków, która powinna być dopasowana do przewidywanych 

potoków pasażerskich i charakteru przewozów, 

• zakup na rynku pierwotnym czy wtórnym, 

• rodzaj napędu (konwencjonalny, oparty o silniki spalinowe lub niskoemisyjny bądź 

bezemisyjny, wykorzystujący silniki elektryczne). 

 

Nowe jednostki pływające do przewozu większej liczby pasażerów produkowane są zazwyczaj na 

zamówienie i trudno oprzeć wycenę na dostępnym cenniku rynkowym. Z analizy dostępnych danych 

wynika wniosek, że rozbieżność cen pomiędzy zamawianymi jednostkami jest bardzo duża. 

 

Dla przykładu, statek pasażerski na 56 os., czyli porównywalny do analizowanego tramwaju wodnego w 

Gdańsku, z 2013 r., obsługujący trasę z Gdyni do Jastarni jako Kinga, został sprzedany za 250 tys. eur75. 

Był to jeden z najmłodszych sprzedanych statków pasażerskich na portalu shipbroker.pl, gdyż na 

sprzedaż są wystawiane głównie jednostki wyprodukowane przed 2000 r. Z kolei katamaran hybrydowy 

na ok. 110 os., realizujący przewozy jako Julek na jeziorze Jamno z Koszalina do Unieścia i Mielna, 

został zakupiony za ok. 3 mln zł.  

Ponadto, na stronach producentów i użytkowników można znaleźć oferty jednostek podobnych do 

wskazanych w opracowaniu, których koszt waha się od kilku do kilkunastu mln USD lub EUR, czyli od 

kilkunastu do kilkudziesięciu mln złotych: 

1. „Tricia”, 24 m długości i 5,5 m szerokości, 148 pasażerów, posiada toalety na pokładzie, 

pokonuje 1,5 km trasę w 8 minut z max prędkością 16kn, napęd konwencjonalny, Koszt: 2,6 

mln USD (2019)76 

2. „Legacy of the Fjords", 42 m długości, 15 m szerokości, 400 pasażerów, toaleta, 

kawiarnia/restauracja, napędzany dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 450 kW każdy, max 

prędkość około 16 kn, zasięg ok 55 km, Koszt: 12,2 mln EUR (14,2 mln USD) (2020)77 

3. City Cat 22 “Yoogerah”, 27 m długości, 170 pasażerów, prędkość max 24 kn, miejsca na 

wózki inwalidzkie i rowery, brak oznaczenia napędu, Koszt: 3,7 mln USD (2019)78 

 
75 https://shipbroker.pl/lang-pl/offer_details/540/statek-pasazerski-56-os- 
76https://web.archive.org/web/20181223023041/https://thewest.com.au/news/wa/new-26m-perth-ferry-to-be-built-in-wa-ng-

b881056983z 
77https://www.electrive.com/2020/07/15/the-fjords-launches-second-electric-ferry/ 
78https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/council-cuts-citycat-ties-with-100-year-old-brisbane-boat-supplier-

20191205-p53h9m.html 
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4. „Rygerelektra”, 42 m długości, 297 pasażerów, prędkość max 19-20 kn, napędzany dwoma 

silnikami elektrycznymi, zasięg 40-50 mil morskich w zależności od prędkości, Koszt: 12,3 mln 

EUR (14,3 mln USD) (2020)79 

5. „Enetai”, 42 m długości, 250 pasażerów, prędkość 36 kn, miejsce na 26 rowerów, system 

ogrzewania i klimatyzacji, aby zapewnić pasażerom jak największy komfort zimą i latem, 

gniazdo USB i stację ładującą zainstalowane na każdym siedzeniu pasażera oraz łączność Wi-

Fi, napęd konwencjonalny, Koszt: 12,5 mln USD (2021)80 

6. „Maria Galanta Express”, długość 41,2 m, 400 pasażerów na dwóch pokładach i ładunek 

mieszany do 20 ton, prędkość max 31,9 kn, napęd konwencjonalny, Koszt: 10,7 mln USD 

(2021)81 

Bardziej szczegółowa wycena kosztów produkcji i eksploatacji elektrycznego promu pasażerskiego 

została przeprowadzona w ramach projektu E-ferry (Prototype and full-scale demonstration of next 

generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles)82. Prom służy do obsługi 

połączenia duńskiej wyspy Ærø, położonej na Morzu Bałtyckim i jednej z niewielu, która nie jest 

połączona mostem ze stałym lądem, przez co jest uzależniona od promów samochodowych. 

Testowany prom jest w stanie pokonać dystans 22 mil morskich (ok. 40 km) na jednym ładowaniu, ma 

dł. 59 m, ładowność 996 t, może pomieścić ok. 200 pasażerów. Nakłady na prom objęty projektem E-

ferry wyliczono na ok. 16 mln eur, a z infrastrukturą portową wymaganą do ładowania i obsługi 

pływającej jednostki elektrycznej na 19,5 mln eur. W tym projekcie oszacowano również różnice w 

cenie wytworzenia jednostki elektrycznej i konwencjonalnej (z silnikami spalinowymi), wynoszące ok. 

30% w przypadku prototypu i ok. 16% przy produkcji seryjnej. 

Analizując powyższe dane należy mieć na uwadze, że część wymienionych jednostek jest 

eksploatowana przez cały rok, przez co musi być przystosowana do pływania po wodach, na 

których występuje kra lodowa, musi zapewniać pasażerom odpowiednio ogrzewane pokłady itp. Są 

to rozwiązania podnoszące cenę produkcji i eksploatacji, które nie są wymagane przy statkach 

eksploatowanych w sezonie letnim. 

 

W poniższych  tabelach zestawiono szacunkowe nakłady na zakup nowych jednostek 

przewidzianych do obsługi połączeń wskazanych w poprzednim rozdziale. Przyjęto, że jednostki 

elektryczne będą o 20% droższe niż konwencjonalne. 

 

 

 

 

 
79https://insideevs.com/news/428001/world-fastest-all-electric-rygerelektra-ferry/ 
80https://www.seattletimes.com/seattle-news/transportation/new-foot-ferry-makes-the-trip-to-downtown-seattle-in-26-

minutes/ 
81 https://www.manmonthly.com.au/news/maria-galanta-express-catamaran-delivered-austral-vietnam/ 
82 https://cordis.europa.eu/article/id/124192-sailing-towards-a-fully-electric-ferry/pl 
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Tabela 56. Szacowane minimalne nakłady na zakup statków wodnych z napędem konwencjonalnym do 

obsługi analizowanych połączeń 

  szt. cena (tys. zł) wartość (tys. zł) 

statek na 100 os. 6 4 500 27 000 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 20 3 500 70 000 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 14 2 500 35 000 

Razem     132 000 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

Tabela 57. Szacowane minimalne nakłady na zakup statków wodnych z napędem elektrycznym do 

obsługi analizowanych połączeń 

  szt. cena (tys. zł) wartość (tys. zł) 

statek na 100 os. 6 5 400 32 400 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 20 4 200 84 000 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 14 3 000 42 000 

razem     158 400 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

Powyższe wartości należy traktować jako minimalne nakłady na zakup nowych jednostek 

pływających do obsługi analizowanych połączeń. Bardziej miarodajne dane można będzie 

uzyskać po doprecyzowaniu specyfikacji technicznej i uzyskaniu przynajmniej szacunkowej 

wyceny od potencjalnych producentów.  
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5.2.  Koszty eksploatacji jednostek pływających 

 

Koszty eksploatacji statków wodnych są bardzo trudne do ustalenia na obecnym etapie, gdyż 

zależą one nie tylko od parametrów jednostek, ale również od operatora, posiadanego przez 

niego zaplecza i organizacji przewozów, co determinuje przede wszystkim poziom kosztów 

stałych. Ponadto działający w Polsce operatorzy statków wodnych nie chcą udostępniać swoich 

danych operacyjnych. Te, które udało się pozyskać autorom opracowania, objęte są klauzulą poufności 

i nie mogą być przedstawione w analizie w sposób, który pozwoliłby zidentyfikować ich źródło. 

Bardziej szczegółowo wyliczone koszty eksploatacji promów użytkowanych w Europie Północnej, m.in. 

w ramach wspomnianego projektu E-ferry, są oparte na innych cenach (w przypadku E-ferry – 

duńskich) i dotyczą odmiennych jednostek, przez co nie wydają się miarodajne w niniejszym 

przypadku.  

 

W poniższych tabelach zestawiono szacunkowe koszty operacyjne, jako składowe jednostkowego 

kosztu statkogodziny i jako roczne (na cały sezon) koszty obsługi zaproponowanych połączeń. Liczbę 

kursów wyliczono zgodnie z siatką połączeń wskazaną w rozdziale 4. 

 

Stawki za statkogodz. oszacowano dla każdej z 3 grup kursów. W rzeczywistości statki obsługujące 

poszczególne połączenia, nawet w  ramach jednej grupy, mogą różnić się nieco wielkością, liczebnością 

załogi (szczególnie przy najdłuższych rejsach, trwających ponad 2 godz.), niemniej jednak przy tak 

dużej niepewności szacunku, wynikającej z braku rzeczywistych danych, poczynione uproszczenie 

wydaje się uzasadnione. W kosztach osobowych uwzględniono również margines na czas wymiany 

pasażerów i oczekiwania w porcie na kolejny kurs, który będzie wliczany do czasu pracy załogi. 

 

Tabela 58. Jednostkowe koszty eksploatacji statków wodnych (zł/stgodz) 

Wyliczenie kosztu statkogodziny 
statek 60 pas. krótkie 

rejsy 

statek 60 pas. długie 

rejsy 
statek 100 pas. 

zużycie energii, wody 
60 100 150 

opłaty i podatki  
90 100 120 

amortyzacja 
0 0 0 

materiały bezpośrednie 
40 50 70 

materiały pędne, oleje i smary 
10 15 20 

płace bezpośrednie 
200 400 400 

pozostałe materiały, wyposażenie 
8 10 15 

pozostałe koszty  
90 90 100 

remonty i konserwacje 
50 60 70 

łączny koszt stgodz (w zł) 548 825 945 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 
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Tabela 59. Podstawowe dane finansowe analizowanych połączeń 

  

Czas  

rejsu 

[min] 

Liczba 

jednostek 

Częstotliwość 

rejsów 

Max. 

liczba 

pasażerów 

L. kursów/ 

sezon 
L. stgodz 

Cena biletu 

[zł] 

L. pasażerów / sezon Wpływy z biletów 

Obłożenie 40% Obłożenie 20% Obłożenie 40% Obłożenie 20% 

Gdańsk-Hel 50 2 4 dziennie 100 1 920         1 600  22         76 800                38 400      1 689 600        844 800  

Gdynia-Hel 35 2 4 dziennie 100 1 920         1 120  20         76 800                38 400      1 536 000        768 000  

Gdynia-Jastarnia 35 1 3 dziennie 60 720            420  15         17 280                 8 640        259 200        129 600  

Sopot-Hel 40 1 2 dziennie 60 480            320  20         11 520                 5 760        230 400        115 200  

Sopot-Westerplatte 15 1 2 dziennie 60 480            120  7         11 520                 5 760          80 640          40 320  

Puck-Jastarnia 30 1 3 dziennie 60 720            360  10         17 280                 8 640        172 800          86 400  

Puck-Hel 25 1 3 dziennie 60 720            300  10         17 280                 8 640        172 800          86 400  

Jastarnia-Hel 50 1 2 dziennie 60 480            400  7         11 520                 5 760          80 640          40 320  

Gdańsk-Puck 75 2 weekend, 2 dziennie 60 128            160  25           3 072                 1 536          76 800          38 400  

Hel-Krynica Morska 100 2 2 dziennie 60 480            800  30         11 520                 5 760        345 600        172 800  

Hel-Elbląg 135 2 2 dziennie 100 480         1 080  35         19 200                 9 600        672 000        336 000  

Gdańsk-Elbląg 165 2 2 dziennie 60 480         1 320  40         11 520                 5 760        460 800        230 400  

Hel-Malbork 220 2 weekend, 1 dziennie 60 32       117,33  45             768                    384          34 560          17 280  

Krynica Morska-Frombork 30 2 4 dziennie 60 1 920            960  20         46 080                23 040        921 600        460 800  

Krynica Morska-Tolkmicko 15 2 4 dziennie 60 1 920            480  10         46 080                23 040        460 800        230 400  

Krynica Morska-Elbląg 45 2 2 dziennie 60 480            360  15         11 520                 5 760        172 800          86 400  

Krynica Morska-Malbork 110 1 weekend, 2 dziennie 60 64       117,33  35           1 536                    768          53 760          26 880  

Gdańsk-Tczew 90 1 weekend, 2 dziennie 60 64             96  30           1 536                    768          46 080          23 040  

Tczew-Korzeniewo 75 1 weekend, 2 dziennie 60 64             80  25           1 536                    768          38 400          19 200  

Korzeniewo-Malbork 75 1 weekend, 2 dziennie 60 64             80  25           1 536                    768          38 400          19 200  

Malbork-Elbląg 75 1 weekend, 2 dziennie 60 64             80  25           1 536                    768          38 400          19 200  

Gdańsk-Malbork I 175 2 weekend, 1 dziennie 60 32             93  45             768                    384          34 560          17 280  

Gdańsk-Malbork II 165 2 weekend, 1 dziennie 60 32             88  45             768                    384          34 560          17 280  

Gniew-Malbork 55 2 weekend, 2 dziennie 60 128       117,33  25           3 072                 1 536          76 800          38 400  

Gdańsk Żabi Kruk-Gdańsk 

Brzeźno 20 1 8 dziennie 60 1 920            640  7         46 080                23 040        322 560        161 280  

Gdańsk Targ Rybny-Gdańsk 

Narodowe Centrum 

Żeglarstwa 20 1 5 dziennie 60 1 200            400  7         28 800                14 400        201 600        100 800  

Gdynia Oksywie-Gdynia 3 1 15 dziennie 60 3 600            180  5         86 400                43 200        432 000        216 000  
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Śródmieście 

 Suma  - 40  -  -  -  11 889,32          563 328   281 664      8 684 160     4 342 080  
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Tabela 60. Roczne koszty eksploatacji statków wodnych (w zł) 

  

Liczba kursów 

rocznie 

Liczba 

stgodz 
Koszt zł/stgodz Koszt eksploatacji 

statek na 100 os. 4320 3800 945 3 591 000 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 2112 3549,32 825 2 928 189 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 14160 4540 528 2 397 120 

suma       8 916 309 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

Wyliczone koszty eksploatacji zaproponowanych połączeń wynoszą ok. 9 mln zł rocznie. Nie 

obejmują one amortyzacji, czyli są kosztami pieniężnymi do poniesienia przez organizatora, przy 

założeniu, że to organizator kupuje jednostki pływające. W przypadku zlecenia obsługi połączeń 

zewnętrznemu operatorowi, koszt statkogodz. będzie powiększony o amortyzację 

wykorzystywanych statków, ale odpadnie koszt ich zakupu.  
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5.3.  Koszty przewozu pasażera 

 

Jednostkowe koszty przewozu pasażera będą pochodną potoków pasażerskich. Do ich oszacowania 

przyjęto dwa scenariusze: 

1. bardziej optymistyczny, zakładający średnio 40% obłożenie statków; 

2. mniej optymistyczny, zakładający średnio 20% obłożenie statków. 

 

Średnie obłożenie nie oznacza, że na każdym kursie będzie zajętych 40% czy 20% miejsc. Z pewnością 

będą kursy cieszące się większym i mniejszym zainteresowaniem. W zależności od ceny kursu i innych, 

zewnętrznych uwarunkowań, w szczycie sezonu wakacyjnego można będzie oczekiwać nawet 100% 

obłożenia niektórych kursów. Przy gorszej pogodzie oraz w czerwcu i we wrześniu należy spodziewać 

się znacznie mniejszego obłożenia statków niż średnie. Obecnie kursy poza wakacjami szkolnymi są 

zazwyczaj oznaczane jako możliwe do odwołania przy zbyt małym zainteresowaniu i często są 

odwoływane.  

 

Tabela 61. Roczne potoki pasażerskie na analizowanych połączeniach przy obłożeniu statków 40%  

Liczba pasażerów L. kursów rocznie Obłożenie statku w os. Roczne potoki pasażerskie 

statek na 100 os. 4320 40 172 800 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 2112 24 50 688 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 14160 24 339 840 

suma     563 328 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

 

Tabela 62. Roczne potoki pasażerskie na analizowanych połączeniach przy obłożeniu statków 20 %  

Liczba pasażerów L. kursów rocznie Obłożenie statku w os. Roczne potoki pasażerskie 

statek na 100 os. 4320 20 86 400 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 2112 12 25 344 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 14160 12 169 920 

suma     281 664 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

W oparciu o wyliczone potoki pasażerskie i koszty eksploatacji wyliczono średni koszt przewozu 

pasażera w zależności od zakładanego obłożenia, który zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 63. Koszt przewozu pasażera w zależności od obłożenia statku 

Koszt przewozu pasażera Przy obłożeniu 40% Przy obłożeniu 20% 

statek na 100 os. 20,78 41,56 

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 57,77 115,54 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 7,05 14,11 

suma 15,83 31,66 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 
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W celu oszacowania wymaganej dopłaty do przewozów, wyliczono również zakładane wpływy z 

biletów. Oczywiście zależą one zarówno od jednostkowej ceny biletu, jak i od liczby pasażerów, przy 

czym obie te wielkości są ze sobą powiązane. Jeżeli połączenia wodne miałyby być alternatywą 

lądowych, ich cena nie powinna znacznie odbiegać od cen przejazdu komunikacją zbiorową na tych 

trasach i powinny być one włączone w Platformę Zintegrowanych Usług Mobilności tworzoną obecnie 

przez InnoBaltica Sp. z o.o.83 

Z tego powodu do obliczeń przyjęto ceny biletów (jednostkowe wpływy na pasażera, co może 

oznaczać, że faktyczny cennik będzie bardziej zróżnicowany, z uwzględnieniem ulg dla poszczególnych 

grup itp.) w wysokości od 7 do 45 zł, zestawione w tabeli 40. 

 

Jeśli połączenia wodne mają być nie tylko jednorazową atrakcją, ale pełnić rolę regularnego dowodu 

określonych grup podróżnych (np. pracowników sezonowych lokali gastronomicznych w Gdańsku czy 

szkółek sportowych na Helu i ich klientów), to muszą być przystępne cenowo, gdyż przy obecnych 

cenach 100 zł na podróż z Gdyni na Hel i z powrotem nie należy oczekiwać, że ktoś zdecyduje 

korzystać z tej opcji np. dojeżdżając przez tydzień na kurs sportów wodnych. A przy założonej liczbie 

kursów, trudno będzie znaleźć pasażerów jeśli połączenia będą pełniły jedynie funkcję jednorazowej 

atrakcji turystycznej. 

 

W poniższych tabelach zestawiono szacowane wpływy ze sprzedaży biletów przy ww. cenach i 

potokach pasażerskich, a pod tabelami wskazano konieczne dopłaty do przewozów przy założonych 

kosztach i wpływach.  

 

Tabela 64. Spodziewane wpływy z biletów przy obłożeniu statku 40% 

Spodziewane wpływy Cena biletu Liczba pasażerów Wpływy z biletów 

statek na 100 os. 20 172 800 3 897 600  

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 15 50 688 1 359 360 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 7 339 840 3 427 200 

Suma     8 684 160 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

Różnica pomiędzy wyliczonymi kosztami przewozów i wpływami wynosi 232 149 zł. 

 

Tabela 65. Spodziewane wpływy z biletów przy obłożeniu statku 20% 

Spodziewane wpływy Cena biletu Liczba pasażerów Wpływy z biletów 

statek na 100 os. 20 86 400      1 948 800  

statek na 60 os. - długie rejsy, pow. 45 min 15 25 344 679680 

statek na 60 os. - krótkie rejsy, do 45 min 7 169 920 1713600 

suma     4 342 080 

Źródło: Opracowanie własne Good Job 

 

Różnica pomiędzy wyliczonymi kosztami przewozów i wpływami wynosi 4 574 229 zł. 

 
83 https://www.innobaltica.pl/1_142_metryczka-projektu.html 
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Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

 

Badanie popytu oraz określenie specyfikacji poszczególnych jednostek i ich wycena 

Należałoby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania popytu, aby określić spodziewane 

potoki pasażerskie, główne grupy odbiorców i ich oczekiwania w zakresie m.in. czasu 

przejazdu, wyposażenia jednostki, rozkładu kursów. W oparciu o wyniki tych badań będzie 

możliwe określenie wstępnej specyfikacji technicznej jednostek, które następnie należałoby 

zweryfikować w ramach dialogu technicznego, przeprowadzonego z potencjalnymi dostawcami. 

Dialog techniczny powinien pozwolić oszacować spodziewaną wartość zamówienia oraz 

uwarunkowania techniczne i technologiczne.  

Przed podjęciem decyzji o zakupie nowych jednostek pływających, w szczególności 

bezemisyjnych, opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne, warto rozważyć 

przynajmniej jednoroczne pilotażowe uruchomienie analizowanych połączeń wg 

proponowanej, zwiększonej częstotliwości i przy cenach biletów porównywalnych z 

konkurencyjnymi środkami transportu zbiorowego, w oparciu o istniejące jednostki pływające 

i działających obecnie operatorów. Taki pilotaż pozwoliłby określić faktyczne zainteresowanie 

przewozami i stanowiłby podstawę dalszych analiz oraz decyzji.  

Koszt zakupu statków wodnych, zwłaszcza nowych i bezemisyjnych jest wysoki, a ich 

wykorzystanie na analizowanych połączeniach będzie ograniczone do kilku miesięcy w roku. 

Ponadto należy liczyć się z tym, że zainteresowanie przeprawą wodną z Trójmiasta na Półwysep 

Helski będzie uzależnione w znacznym stopniu od atrakcyjności istniejącego połączenia kolejowego, 

które obecnie cieszy się bardzo dużym i stale rosnącym zainteresowaniem. To zainteresowanie z 

jednej strony oznacza, że połączenie na Hel ma duży potencjał, a z drugiej strony powoduje 

problemy, które znacznie obniżają komfort podróży i mogą zniechęcić do przejazdów koleją. 

Najczęściej sygnalizowane problemy na trasie Gdynia-Hel dotyczą bardzo zatłoczonych składów 

pociągów i dużych opóźnień w stosunku do rozkładu jazdy.  

Konkurencja na rynku przewozów pasażerskich na Półwysep Helski 

W sezonie letnim na trasie Gdynia - Hel kursuje codziennie 17 par pociągów regionalnych i 6 par 

pociągów należących do PKP Intercity oraz 2 pary połączeń regionalnych zaczynających swój bieg 

we Władysławowie. Ze względu na jednotorowy charakter linii na Hel i stosunkowo nieliczne mijanki, 

nie jest możliwe zwiększenie częstotliwości połączeń, a z powodu długości peronów kolejowych na 

trasie (najkrótsze perony mierzą tylko 125 metrów) nie jest możliwe wydłużenie składów. Samorząd 

województwa przyznał PLK fundusze na opracowanie projektu modernizacji linii, tak aby zwiększyć 

jej przepustowość, czego nie udało się osiągnąć podczas ostatniej modernizacji zakończonej w 2015 

roku. Prace mają się rozpocząć po 2023 roku. Opóźnienia, wyjątkowo często występujące na tej 

trasie, związane są zarówno z wydłużonym czasem wymiany podróżnych, w szczególności 

podróżujących z rowerami, jak z innymi czynnikami związanymi z samą obsługą składów i 

manewrami na stacjach końcowych. Próbując choć częściowo zaradzić opóźnieniom i zwiększyć 

komfort przejazdu podróżnych, w 2021 r. władze województwa pomorskiego w porozumieniu z 
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Polregio podjęły decyzje o ograniczeniu ilości pociągów regionalnych jadących na Hel, w których 

można przewozić rowery. Po zmianach taka możliwości istnieje tylko w 4 parach pociągów Polregio i 

w 4 parach uruchamianych przez PKP, w każdym po 28 rowerów. Półwysep Helski jest jedną z 

najpopularniejszych destynacji wśród polskich rowerzystów i mogliby oni być zainteresowani 

przeprawą wodną, gdyby pozwalała ona dogodnie i niezbyt drogo przewieźć pojazdy na Hel. 

Niemniej jednak należy liczyć się z tym, że kolej również będzie podejmowała działania aby podołać 

obsłudze rosnących potoków pasażerskich i można spodziewać się inwestycji, które pozwolą 

rozwiązać przynajmniej część obecnych problemów, przez co połączenie kolejowe będzie 

konkurencyjne wobec wodnego. To tym bardziej uzasadnia pilotaż, który da czas aby rozeznać 

inwestycje w konkurencyjnych gałęziach transportu i ich wpływ na popyt.  
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5.4.  Możliwe źródła finansowania  

 

Sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest podstawowym elementem współczesnych miast. W 

dobie narastającej motoryzacji indywidualnej, przyczyniającej się do narastających kongestii już nie 

tylko w centrach, jak i na obrzeżach aglomeracji miejskich, należy podejmować działania, których celem 

miałoby być ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych i zwiększenie korzystania z 

transportu publicznego. Jednakże by korzystanie z alternatywnych form przemieszczania było 

opłacalne i atrakcyjne dla potencjalnych pasażerów, istotne jest podnoszenie jakości usług 

oferowanych przez transport publiczny. Każda poprawa i modyfikacja wymaga jednak poniesienia 

odpowiednio wysokich nakładów finansowych. 

 

Wyróżnia się dwie główne kategorie finansowania komunikacji miejskiej – formy służących 

pokrywaniu kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań, jak i usprawnianie i podnoszenie 

jakości infrastruktury i suprastruktury. Ograniczoność środków własnych miasta i/lub województwa 

wymusza konieczność szukania dostępu do środków zewnętrznych. Środki te mogą pochodzić ze 

źródeł publicznych lub komercyjnych. Źródła komercyjne nie finansują jednak deficytowych usług 

publicznych i w takiej sytuacji konieczne jest korzystanie z funduszy publicznych. Uproszczona forma 

wskazująca sposoby finansowania komunikacji miejskiej została przedstawiona na rysunku poniżej 

(Rysunek 126). Z jednej strony wskazane są podstawowe sposoby finansowania umożliwiające 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej w miastach, a drugą kategorią są fundusze, które umożliwiają 

rozwój i unowocześnianie transportu publicznego. 

 

 

Rysunek 126. Źródła finansowania komunikacji miejskiej 

Źródło: Z. Kłos, Finansowanie komunikacji miejskiej na przykładzie Miasta Szczecina, „Logistyka”, 2012, nr 2 

 

Środki publiczne  

Transport publiczny jest jedną ze sfer aktywności jednostek samorządu terytorialnego (JST) zarówno 

szczebla lokalnego (gminy i powiaty), jak i regionalnego (województwo samorządowe). W Polsce 

uwarunkowania funkcjonowania transportu publicznego tworzą akty prawne o charakterze ogólnym 

oraz przepisy szczególne, tj.: 

• Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
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• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST),  

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

 

Istotne znaczenie w kwestiach organizacyjno-finansowych ma ostatni z wymienionych aktów, który 

szczegółowo wskazuje rozdział 6, art. 50-54. Według art. 50, pkt 1, finansowanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na pobieraniu przez 

operatora/organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów i 

poniesionych kosztów, a także na udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu 

na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

Komunikacja miejska jest finansowana ze środków publicznych, tj. ze środków własnych JST będącego 

organizatorem, środków z budżetu państwa, wpływów ze sprzedaży biletów oraz wpływów z opłat 

dodatkowych pobieranych od pasażerów, co wynika z publicznej interwencji w regulacje taryfowe oraz 

ofertę przewozową84. 

 

Fundusze Unijne 

W kwestii wykorzystania Funduszy Unijnych obowiązują wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, 

które dotyczą zasad finansowania ze środków unijnych podmiotów realizujących obowiązek 

świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Celem tych wytycznych jest kompleksowe 

opisanie sposobu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania ze środków 

programów operacyjnych na zakup (lub modernizację) składników majątkowych służących 

transportowi zbiorowemu. Wytyczne mają za zadanie usprawnić wdrażanie programów oraz zapewnić 

płynną realizację projektów. 

 

Wieloletnie ramy finansowe obejmą okres 2021–2027 i wynoszą 1074,3 mld euro, z czego dla Polski 

przeznaczono łącznie około 76 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 

innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i 

sprawy społeczne. 

 

Polityka spójności na lata 2021-2027 ma obejmować następujące fundusze85: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - służy wzmacnianiu spójności 

gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju 

europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w 

najmniej korzystnej sytuacji 

• Fundusz Spójności (FS) – służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz 

promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w 

 
84 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 50, Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm. 
85 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-

europejskich-na-lata-2021-2027/ 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/
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obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-

T) 

• Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) – ma być głównym narzędziem UE służącym 

zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i 

wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez 

inwestowanie w kapitał ludzki.  

 

Proponowane fundusze polityki spójności będzie uzupełniał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -

część Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i element (I filar) Mechanizmu 

Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych 

transformacji energetycznej. 

 

Dotychczas aspekty finansowania transportu publicznego w latach 2014-2020 należały do programów: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – projekty dotyczące transportu 

zawarto w priorytecie „6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Infrastruktura 

i Środowisko”. 

• Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – projekty dotyczące transportu w woj. pomorskim 

zawarto w osi priorytetowej „9. Mobilność”. Dzięki środkom unijnym możliwa była inwestycja w 

rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i 

rowerowego (zakup i modernizacja taboru, poprawa funkcjonowania, konkurencyjności i 

bezpieczeństwa), a taże rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i 

dostępność regionu. 

 

W celu realizacji założeń Umowy Partnerstwa (podstawowy dokument określający współpracę Unii 

Europejskiej z Polską), potrzebne jest opracowanie programów krajowych i regionalnych określających 

priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne działania. Podobnie jak w latach 2014-2020 

również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do 

programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, 

zarządzane przez marszałków województw. 

 

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS 

wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo 

kulturowe. Planowany budżet to: ponad 25 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją 

dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-

rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja 
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przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany 

budżet to ok 7,9 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - następca Programu 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie 

oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku 

pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad 

dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju 

usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.  

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu Polska Cyfrowa 

(POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się 

przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, 

udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie 

spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego 

dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej 

najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia 

cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych 

kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek 

samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro. 

• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu 

Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć 

transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, 

rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z 

nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu 

otaczających ją powiatów. W puli FEPW jest ok. 2,5 mld euro, 

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie priorytety: 

skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy 

Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z 

Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego 

aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające 

wiedzę o Funduszach w Polsce. Budżet programu wyniesie 0,5 mld euro, 

• Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla 

regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i 

lubelskiego), 

• Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro, 

• Program Ryby – 0,5 mld euro, 

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro. 

 

Podzielono także fundusze na programy regionalne: 75% środków zostało już podzielonych, a 25% 

przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie 
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negocjacji kontraktu programowego. Dla województwa pomorskiego przeznaczono 1,129 mld euro, a 

dla kujawsko-pomorskiego 1,475 mld euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według 

algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, m.in. liczbie ludności i PKB na mieszkańca.  

 

W latach 2021-2027 Polska będzie realizować działania w ramach 6 celów polityki spójności:  

• Bardziej inteligentna Europa 

• Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa 

• Lepiej połączona Europa 

• Europa o silniejszym wymiarze społecznym 

• Europa bliżej obywateli 

• Sprawiedliwa transformacja 

Największe znaczenie dla transportu publicznego będzie miał cel drugi, w ramach którego planuje się 

działania takie jak86: 

• Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych oraz transportu zbiorowego,  

• Inwestycje w nowoczesny tabor nisko i zeroemisyjny wraz z infrastrukturą do jego 

ładowania/tankowania, 

• Rozbudowa infrastruktury szynowej komunikacji miejskiej, w tym metra, 

• Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem oraz inteligentnych technologii, 

• Promowanie korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu 

niezmotoryzowanego. 

Istotny jest również cel trzeci, w ramach którego planuje się działania takie jak87: 

• Rozwój lądowej oraz wodnej infrastruktury transportowej (w Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej i poza nią) z priorytetem dla rozwoju kolei  

• Integracja różnych rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego  

• Realizacja działań inwestycyjnych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa  

• Przyspieszenie wprowadzania rozwiązań cyfrowych do polskiego systemu transportowego. 

 

Wskazane działania będą przekładały się na możliwości dofinansowania takich projektów, które będą 

wykazywały wysokie korzyści środowiskowe i społeczne, tj. wszelkie inwestycje w nisko lub 

zeroemisyjne środki transportu oraz infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z tego rodzaju środków 

transportu publicznego. 

 

Dodatkowo, w 2020 roku Unia Europejska zapewniła bezprecedensową odpowiedź na kryzys 

koronawirusa, jakim jest tymczasowy instrument finansowy Fundusz Odbudowy (NextGenerationEU -

NGEU) na lata 2021-2023, mający ożywić gospodarkę po kryzysie. Budżet Funduszu Odbudowy to 

ponad 750 mld euro. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i 

Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). W ramach instrumentu Polska może 

mieć do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, możliwych do wykorzystania do 2026 roku, w tym: 

• ok. 23,9 mld euro w formie dotacji, 

 
86https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97650/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna.pdf 
87https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97650/umowa_partnerstwa_broszura_wersja_dostepna.pdf 
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• ok. 34,2 mld euro w pożyczkach. 

Z ogólnej puli środków, 20% pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37% na inwestycje związane ze 

środowiskiem oraz ochroną zdrowia. 

 

Opracowany Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem ubiegania się 

o wsparcie z europejskiego instrumentu RRF, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem 

odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące 

ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. 

 

KPO zakłada ulokowanie środków w pięciu tzw. komponentach: 

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki (zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy 

oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy), 

B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (ograniczenie negatywnego oddziaływania 

gospodarki na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i 

bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju), 

C. Transformacja cyfrowa (wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, 

społeczeństwie i gospodarce), 

D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia (sprawne funkcjonowanie 

systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń 

zdrowotnych), 

E. Zielona, inteligentna mobilność (rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego 

systemu transportowego, zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i 

społeczeństwa). 

 

Zagadnienia dotyczące transportu można spotkać przede wszystkim w komponencie E, w którym 

wyszczególniono cele: 

E1. Zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, 

E2. Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań. 

Szacunkowy koszt inwestycji na działania w ramach wskazanych celów to 6 818 mln euro. 

 

W dniu 16 września 2021 UE wydało zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu 

„Łącząc Europę” w kategorii „Transport” (CEF Transport 2021) na wsparcie projektów 

infrastrukturalnych w całej Unii Europejskiej. Terminem ostatecznym składania wniosków jest 19 

stycznia 2022, godz. 17:00 (CET).  

 

Nabór wniosków wspiera działania takie jak: 

• projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe 

drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale kolejowo-drogowe i multimodalne 

platformy logistyczne) 

• inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=cef-t
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• interoperacyjność transportu 

• infrastruktura paliw alternatywnych (w tym infrastruktura szybkiego ładowania energii 

elektrycznej i tankowania wodoru w sieci drogowej TEN-T) 

• Autostrady Morskie 

• multimodalne węzły pasażerskie 

• redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego 

• bezpieczna i bezpieczna infrastruktura parkingowa 

• bezpieczeństwo na drodze 

• poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski 

żywiołowe 

• dostosowanie infrastruktury transportowej do celów odpraw na granicach zewnętrznych Unii 

• dostosowanie TEN-T do podwójnego zastosowania cywilno-obronnego (koperta na 

mobilność wojskową) 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat finansowania projektów na stronie CINEA EC EUROPA. 

 

Instrument finansowy CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility - Cohesion envelope 

(CEF-T-2021-AFIFCOEN) będący wsparciem dla działań obejmujących: 

• rozbudowę infrastruktury tankowania wodoru na sieci drogowej TEN-T, z priorytetem dla 

długodystansowego transportu ciężkiego; 

• rozwój infrastruktury tankowania wodoru na odcinkach sieci kolejowej TEN-T, dla których 

udzielono odstępstwa od obowiązku elektryfikacji zgodnie z art. 12 ust. 3 lub art. 39 ust. 3 

rozporządzenia TEN-T, na odcinkach wydzielonych sieci określonych w art. 3 lit. u) 

rozporządzenia TEN-T lub w terminalach do tankowania lokomotyw manewrowych; 

• rozwój infrastruktury tankowania wodoru i ładowania energii elektrycznej przeznaczonej dla 

transportu publicznego i pojazdów ciężarowych w węzłach miejskich, np. infrastruktura 

ładowania w zajezdniach autobusowych, publicznie dostępna infrastruktura ładowania dla 

pojazdów ciężkich, alternatywne urządzenia do ładowania i powiązane systemy magazynów 

energii; 

• wdrażanie paliw alternatywnych dla portów morskich TEN-T, dróg wodnych śródlądowych i 

portów śródlądowych oraz portów lotniczych np. wodór, elektryfikacja operacji naziemnych 

portów lotniczych, infrastruktura dostaw i magazynowania ciekłych paliw alternatywnych itp., 

zgodnie z Dyrektywą 2014/ 94/EU26. 

 

Koszty związane z pojazdami lub statkami nie będą kwalifikowalne, z wyjątkiem żeglugi 

śródlądowej i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, jeżeli do rozpoczęcia korzystania ze wspieranej 

infrastruktury do ładowania/uzupełniania paliwa potrzebna jest początkowa liczba 

statków. W takim przypadku koszt kwalifikowalny ogranicza się do różnicy kosztów między 

statkiem zasilanym paliwem kopalnym a proponowanym statkiem (statkami) o zerowej emisji. 

 

https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifcoen-works-ze
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-t-2021-afifcoen-works-ze
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Przykład jednostki dofinansowanej z budżetu UE: „Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy 

przez Jezioro Jamno”88 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w RPO WZ 2014-2020. 

• Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna” 

• Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 

łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. 

• Całkowita wartość projektu: 3 665 400,00zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 2 040 000,00 zł. 

• Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta 

dnia 7 sierpnia 2020 r. 

• Zakres przedmiotowy projektu:  

o Jednostka pływająca – statek pasażerski o napędzie hybrydowym, który 

stanowią dwa rodzaje silników: elektryczny i spalinowy.  

− Silnik elektryczny zasilany z baterii litowo-jonowych, zapewniający 

rozwinięcie prędkości maksymalnej, co najmniej 7 km/h oraz 

wykonywanie wszelkich manewrów w porcie;  

− Silnik spalinowy (diesla) spełnia normę emisji spalin EURO VI/RCD II o 

mocy zapewniający rozwinięcie prędkości maksymalnej, co najmniej 15 

km/h. 

− Kadłub statku typu katamaran. Każdy kadłub podzielony na przedziały 

wodoszczelne, wypełnione materiałem nienasiąkliwym (styropianem). 

Poszycie kadłuba statku, a także pokład i nadbudówka wykonano ze 

stopów aluminium. 

− Statek wyposażony jest w nadbudówkę z wydzieloną sterówką, część 

pasażerską oraz pełnowymiarową toaletę. Część pasażerska jest w 

części zadaszona i zamknięta, zadaszona otwarta i otwarta. Max. 

pojemność pasażerska statku do 120 osób wraz załogą, na pokładzie 

przewidziano także miejsca dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i 

rowerów. Jednostka posiada udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

• Cel główny realizacji projektu:  

o Celem głównym realizacji projektu jest ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie aglomeracji 

koszalińskiej poprzez zakup hybrydowej jednostki pływającej na potrzeby MZK 

Sp. z o.o. w Koszalinie i tym samym zwiększenie mobilności i atrakcyjności 

komunikacji publicznej. 

Zakupiony w ramach inwestycji statek pasażerski o napędzie hybrydowym 

 
88 http://mzk.koszalin.pl/o-firmie/projekty-unijne/ 
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gwarantuje realizację wszystkich niezbędnych uwarunkowań środowiskowych. 

Projekt jest bezpośrednio komplementarny z innymi projektami Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w zakresie rozwoju zrównoważonej 

mobilności miejskiej zrealizowanymi dotychczas w ramach RPO WZ 2014-2020: 

• Stan realizacji projektu:  

o W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie, 

wybudowanie, dostawę statku pasażerskiego wraz z urządzeniem 

transportowym wyłoniono Wykonawcę, tj.: PPUHR Alumilex Gdynia, Andrzej 

Sikorski, ul. Janowska 36, 81-017 Gdynia; Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 

31.01.2020 r. 

• Protokolarny odbiór końcowy jednostki nastąpił 31 maja 2021 r. 

 

 

Rysunek 127. Jednostka zakupiona dzięki wsparciu finansowemu Funduszy Unijnych – „Julek” 

Źródło: http://mzk.koszalin.pl/wp-content/uploads/2021/08/IMG_3557-1440x1080.jpg 

 

Przykład jednostki dofinansowanej z budżetu UE: „E-prom – projekt w 100% elektrycznie napędzanego 

promu nowej generacji dla pasażerów i pojazdów”89 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  programu ramowego w zakresie badań 

naukowych oraz innowacji „HORYZONT 2020” 

• Program H2020-UE.3.4. - Wyzwania Społeczne - Inteligentny, Zielony I Zintegrowany 

Transport 

Temat: MG-4.1-2014 - W kierunku energooszczędnego i bezemisyjnego statku 

• Całkowita wartość projektu: 21 303 820,74 eur; kwota dofinasowania dla koordynatora 

projektu, Gminy Ærø: 2 938 875,86 eur 

• Czas trwania: 01.06.2015 r. do 31.05.2019 r. 

• Cel główny realizacji projektu: 

o E-prom odpowiada na pilną potrzebę zmniejszenia europejskich emisji CO2 i 

zanieczyszczenia powietrza z transportu wodnego, wykazując wykonalność w 

 
89 https://cordis.europa.eu/project/id/636027 



 

177 

                    

100% zasilanego elektrycznie, bezemisyjnego, średniej wielkości promu dla 

pasażerów i samochodów, ciężarówek i ładunków odpowiednich dla 

społeczności wyspiarskich, stref przybrzeżnych i śródlądowe drogi wodne. 

Statek oparty na nowo opracowanej, energooszczędnej koncepcji projektowej i 

zademonstrowany w pełnej skali eksploatacji na dłuższych dystansach niż 

dotychczas obserwowane w przypadku promów z napędem elektrycznym (> 5 

Nm), tj. połączenia średniego zasięgu Soeby-Fynshav (10,7 Nm) i Soeby-

Faaborg (9,6 Nm) w duńskiej części Morza Bałtyckiego, łącząc wyspę Ærø z 

lądem.  

o E-prom bazuje na duńskim projekcie Green Ferry Vision, finansowanym z EFRR, 

dowodzącym wykonalności koncepcji, która ma zostać zademonstrowana i 

wskazującym na znaczące potencjalne skutki w porównaniu z promami 

napędzanymi konwencjonalnymi paliwami kursującymi na tych samych trasach 

średniego zasięgu; oszczędność energii do 50%, roczna redukcja emisji ok. 

2000 ton CO2, 41 500 kg NOx, 1350 kg SO2 i 2500 kg cząstek stałych. E-prom 

posiada największy akumulator, jaki kiedykolwiek zainstalowano na promie, z 

rekordowo wysoką mocą ładowania do 4 MW, pozwalającą na krótkie pobyty w 

porcie. Oprócz tego, że jest w 100% zasilany energią elektryczną, innowacyjne 

nowości koncepcji projektowej E-ferry i jej oczekiwane skutki usuwają wady 

obecnego stanu techniki, demonstrując koncepcję opartą na zoptymalizowanym 

kształcie kadłuba. Lekkie materiały kompozytowe zapewniają zmniejszenie wagi 

nawet o 60% na częściach zastępowanych elementami kompozytowymi. 

Kluczowe znaczenie dla projektu ma również zatwierdzenie stosowania 

modułów kompozytowych wzmocnionych włóknem węglowym w nadbudówce 

zgodnie z przepisami poprzez testy materiałowe i ogniowe. Silni partnerzy 

przemysłowi, morscy i publiczni zapewnią również rozpowszechnianie wyników i 

będą dążyć do powszechnego przyjęcia na rynek koncepcji e-promów. 

• Stan realizacji projektu:  

o Prom „Ellen” został ochrzczony 1 czerwca 2019 roku, i zastąpił w obsłudze linii 

promowych MF Skjoldnæs od 15 sierpnia 2019 roku. Ellen, pływa 4-7 razy 

dziennie między Als w gminie Sønderborg a Søby na Ærø.  

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza współpracę sektora publicznego i prywatnego przy realizacji 

danego przedsięwzięcia opartą o podział zadań i ryzyka. PPP może przybierać różne formy współpracy 

sektora publicznego z sektorem prywatnym przy realizacji zadań publicznych. Projekty w formule PPP 

są nowym sposobem realizacji inwestycji w przypadku, kiedy jednostka publiczna nie dysponuje 

wystarczającymi środkami finansowymi, aby samodzielnie móc zrealizować zadanie. 

 

Od kiedy obowiązuje Ustawa o PPP, tj. od 2009 r. do 2019 r., zawarto 155 umów o partnerstwie 

publiczno-prywatnym lub o koncesji na roboty budowlane wobec podjętych analiz oraz ogłoszonych 



 

178 

                    

postepowań, które nie zakończyły się zawarciem umowy o PPP, a które łącznie szacuje się na około 

600 przedsięwzięć. Jednym z powodów niskiego stopnia wykorzystania tego typu finansowania są 

rozbieżności wynikające z celów działania sektora publicznego (mającego za zadanie maksymalizować 

użyteczność publiczną) i sektora prywatnego (nastawionego na zyski).  

 

Istotnym aktem prawnym regulującym rozwiązanie PPP jest Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, która ma za zadanie ułatwiać tworzenie dogodnych i przystępnych 

rozwiązań prawnych, które pozwolą na większą swobodę w realizacji projektów opartych o formułę 

PPP. Ustawa o PPP wskazuje na kluczowe elementy partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak:  

• Zawarcie umowy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym  

• Wspólna realizacja przedsięwzięcia  

• Podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami umowy o PPP  

• Wynagrodzenie partnera prywatnego 

• Współpraca w ramach PPP może również podlegać zasadom ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 

o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

Współpraca w ramach PPP może odbywać się na szczeblu lokalnym oraz centralnym. PPP umożliwia 

samorządom realizację kosztochłonnych przedsięwzięć nawet w przypadku ograniczonych zasobów 

finansowych. PPP wymaga podpisania umowy długoterminowej pomiędzy podmiotem publicznym, a 

partnerem prywatnym w oparciu o podział ryzyka w realizacji takich zadań, jak (w odniesieniu do 

komunikacji miejskiej): budowę dróg remont obiektu budowlanego świadczenie usług z zakresu 

użyteczności publicznej, czyli usług transportu publicznego inne świadczenia (dostarczanie dóbr 

materialnych i niematerialnych, realizacja pozostałych przedsięwzięć publiczno – prywatnych).  

 

W doktrynie i w praktyce PPP dzieli się na partnerstwo kontraktualne i instytucjonalne, a dalej, w 

zależności od etapów przedsięwzięcia, w jakie ma być zaangażowany partner prywatny, wyróżnia się 

modelowe (podstawowe) warianty PPP stanowiące podstawę do budowania struktury dla konkretnego 

projektu. PPP kontraktualne jest oparte na umowie (kontrakcie) o PPP i polega na bezpośredniej 

współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego bez tworzenia dodatkowej formuły 

organizacyjnej w celu zrealizowania postanowień umownych. PPP instytucjonalne realizowane jest 

poprzez spółkę PPP.  

 

Partnerstwo publiczno-prywatne, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, przyjmuje strukturę 

najbardziej efektywną dla modelu zaangażowania partnera prywatnego w daną inwestycję55. Do 

najbardziej rozpowszechnionych w praktyce odmian PPP, związanych z określeniem etapu, w jaki 

zaangażowany jest partner prywatny, należy zaliczyć m.in.56:  

• BOT (build-operate-transfer) – buduj-eksploatuj-przekaż  

• DBOT (design-build-operate-transfer) – projektuj-buduj-eksploatuj-przekaż  

• BOOT (build-own-operate-transfer) – buduj-przejmuj-eksploatuj-przekaż  

• BOO (build-own-operate) – buduj-przejmuj-eksploatuj  

• DBFM (design-build-finance-maintenance) – projektuj-buduj-finansuj-zarządzaj  
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• DBFO (design-build-finance-operate) – projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj 

 

Projekt planowany do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga 

przeprowadzenia procesu przygotowawczego ze względu na to, że tego typu przedsięwzięcia są 

wieloetapowe, przewidują zaangażowanie partnera prywatnego w różnym zakresie na kolejnych 

etapach oraz charakteryzują się złożonym montażem finansowym, zakładającym różne źródła 

finansowania (np. finansowanie publiczne, dłużne – ze strony partnera prywatnego, ze środków 

funduszy Unii Europejskiej itp.). W ramach oceny efektywności podmiot publiczny musi uwzględnić 

przede wszystkim zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, 

szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat 

pobieranych od użytkowników, jeśli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany (art. 3a ust. 2 

Ustawy o PPP). 

 

O zarekomendowaniu modelu PPP dla danego przedsięwzięcia decyduje90:  

• potencjał komercyjny i rodzaj przedsięwzięcia – decyduje o strukturze projektu; czy mamy do 

czynienia z projektem project finance, skąd będzie pochodziło wynagrodzenie dla partnera 

prywatnego, w jakiej procedurze ma być wybrany partner prywatny.  

• wielkość projektu – zarówno pod względem zakresu infrastruktury, jaka ma być zrealizowana, 

jak i pod względem wartości – czy jest adekwatna do kosztów przygotowawczych i 

transakcyjnych.  

• możliwość i zakres zaangażowania podmiotu publicznego w projekt – w zależności od tego, 

czy przedsięwzięcie będzie wymagało zaangażowania finansowego podmiotu publicznego, 

istotne są warunki, na jakich będzie mógł on uczestniczyć w projekcie oraz jakie są jego 

wieloletnie plany inwestycyjne.  

• możliwość określenia wymaganych standardów utrzymania oraz wskaźników efektywności 

dla projektu – jakie obowiązki będzie ponosił partner prywatny, co uzasadnia większą 

korzystność (efektywność) dla formuły PPP i czy podmiot publiczny potrafi je określić, opisać 

sposób mierzenia wskaźników oraz dysponuje osobami odpowiedzialnymi za współpracę z 

partnerem prywatnym na tym etapie.  

• cykl życia projektu – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mamy do czynienia z 

infrastrukturą o długim okresie użytkowania, a strony będą musiały porozumieć się co do 

sposobu dbania o nią w tym czasie (konserwacje, remonty, modernizacje, dostosowanie do 

zmian w prawie i inne konieczne działania). 

Preferowane przez Komisję Europejską kierunki wsparcia z funduszy UE zbieżne z obszarami 

szczególnie interesującymi dla PPP, zwłaszcza obszary związane ze świadczeniem usług publicznych 

wymagających wysokich nakładów, których sektor publiczny nie jest w stanie ponieść samodzielnie, 

m.in. transport, ochrona środowiska (w tym gospodarka odpadami), energetyka (w tym efektywność 

energetyczna), rewitalizacja i ochrona zdrowia. Wśród branż, które funkcjonują w formule PPP w Polsce 

wymienić można: gospodarkę odpadami, energetykę (w tym efektywność energetyczną za sprawą 

 
90 https://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Raport-PPP-dla-polskich-tramwaj%C3%B3w-Instytut-Sobieskiego-12-2019.pdf 



 

180 

                    

termomodernizacji), sieci miejskie (woda, ścieki, gaz, prąd), transport publiczny, jak również sektor ICT, 

głównie ze względu na budowę w ramach projektów hybrydowych sieci szerokopasmowych. 

 

 

 

 

Przykład PPP w transporcie publicznym: 

Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu 

bytowskiego91 

• Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu bytowskiego i obsługa sieci 

komunikacyjnej składającej się z 20 linii autobusowych.  

• Podmiot Publiczny: Powiat Bytowski - Starostwo Powiatowe w Bytowie 

 Podmiot Prywatny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. 

• Data wszczęcia postępowania: 05.01.2017 r.  

 Data podpisania umowy: 08.05.2017 r.  

 Data zamknięcia finansowego: 08.05.2017 r. 

• Status realizacji: Zarządzanie/utrzymanie  

• Data zakończenia: 08.05.2022 r. 

• Okres umowy: 60 miesięcy (5 lat)  

• Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto: 73 989 011,25 zł 

• Źródła finansowania projektu: Środki partnera prywatnego (własne i/lub kredyt), po części 

pochodzące z rekompensaty za przychody utracone w wyniku stosowania ulg ustawowych. 

Usługi objęte umową o koncesji będą świadczone w oparciu o tabor będący własnością 

koncesjonariusza. 

• Rozkład ryzyka: 

o Ryzyko po stronie publicznej: Ryzyko związane z wyborem właściwego modelu 

realizacji zadania publicznego, w szczególności ryzyko prawne związane z 

systemem regulacyjnym w obszarze zasad finansowania i organizacji systemu 

transportu zbiorowego. 

o Ryzyko po stronie prywatnej: Ryzyko związane z wyborem właściwego modelu 

realizacji zadania publicznego, w szczególności ryzyko prawne związane z 

systemem regulacyjnym w obszarze zasad finansowania i organizacji systemu 

transportu zbiorowego. 

• Model i szczegóły wynagrodzenia: 

o Model mieszany 

o Wynagrodzeniem koncesjonariusza będą opłaty pobierane od pasażerów w 

związku z realizacją usługi przewozowej (prawo do korzystania z usługi) oraz 

rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze 

 
91https://www.ppp.gov.pl/swiadczenie-uslug-w-zakresie-w-publicznego-transportu-zbiorowego-na-obszarze-powiatu-

bytowskiego-/ 
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stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym. 

 

 

 

 

 

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje 

 

Obecnie nie można wskazać konkretnych źródeł sfinansowania zakupu jednostek pływających, co 

potwierdzają również analizy przeprowadzone w ramach projektów Interreg92. W przypadku 

podjęcia decyzji o zakupie statków bezemisyjnych można szukać europejskich programów 

wspierających testy innowacyjnych rozwiązań bądź transport bezemisyjny, można też 

próbować podjąć rozmowy nt. umieszczenia takiego komponentu w Pomorskim Programie 

Operacyjnym na kolejne lata, jeśli będą na niego środki. Warto mieć przy tym na uwadze, że 

ubieganie się o dofinansowanie zakupu statków może być uwarunkowane wykazaniem popytu na 

wprowadzane połączenia, do czego konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich badań 

społecznych. 

Niezależnie od centralnych dotacji, warto również brać pod uwagę realizację przedsięwzięcia 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Rekomendacja czy projekt ma być realizowany w 

formule PPP, czy w innym wariancie, powinna zostać poprzedzona następującymi działaniami:  

1) Wstępne analizy przedrealizacyjne, tzw. skan projektu – zawierają weryfikację materiałów, 

jakie posiada podmiot publicznych, charakterystykę projektu, identyfikację celów 

podmiotów publicznych oraz wstępnie określonych dostępnych modeli PPP, pod względem 

finansowym, prawnym i technicznym, identyfikację możliwych źródeł finansowania projektu, 

wstępną rekomendację modelu realizacji przedsięwzięcia, 

2) Test rynku (market testing) – skonsultowanie z rynkiem możliwych wariantów realizacji 

projektu w celu uzyskania stanowisk potencjalnych partnerów prywatnych co do możliwości 

zaangażowania się w projekt i ich opinii co do ustrukturyzowania projektu, 

3) Ocena efektywności realizacji projektu w formule PPP – szczegółowe analizy uwzględniające 

stanowisko partnerów prywatnych wyrażone podczas konsultacji rynkowych, zawierające 

analizy dot. interesariuszy, techniczne, ryzyka, prawne, podatkowe, rynkowe, popytu, 

ekonomiczno-finansowe. 

 

Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia do opracowania stanowiska negocjacyjnego podmiotu 

publicznego. Dokument opracowany na podstawie analiz powinien zawierać preferencje dot. 

warunków realizacji przedsięwzięcia, warunki organizacyjne, finansowe, techniczne i 

formalnoprawne, potencjalne kwestie sporne przewidywane podczas negocjacji i sposoby ich 

 
92 https://www.bsr-electric.eu/content/5-use-cases/e-ferries/executive-summary_study-e-ferries-gdansk.pdf 
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rozwiązania, pytania od kandydatów i propozycji odpowiedzi, dookreślone konsekwencje przyjęcia 

różnych ścieżek postępowania, analizę SWOT dla wstępnych propozycji kandydatów oraz 

harmonogram przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem rund i liczby spotkań oraz spis spraw 

wymaganych do poruszenia w trakcie poszczególnych spotkań. 

 

Równolegle do przygotowywanych analiz powinny mieć miejsce działania po stronie podmiotu 

publicznego, zmierzające do stworzenia wewnątrz struktury organizacyjnej zespołu 

odpowiedzialnego za proces przygotowawczy do realizacji projektu PPP, zawarcie umowy, a 

następnie monitoring jej wykonywania (zarządzanie umową o partnerstwie publiczno-prywatnym). 

Należy przede wszystkim:  

• Powołać zespół pracowników i ekspertów działający po stronie podmiotu publicznego  

• Wyodrębnić komisję przetargową, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie 

postępowania na wybór partnera prywatnego  

• Przygotować zarządzenia o powołaniu zespołu i komisji, regulaminy działania komisji, 

regulamin przeprowadzenia dialogu/negocjacji (w zależności od trybu postępowania na 

wybór partnera prywatnego)  

• Powołać doradców i ekspertów do udziału w przygotowaniu przedsięwzięcia  

• Zebrać materiały, dokumenty, w tym formalne decyzje, które już zostały opracowane w 

ramach przygotowań do projektu  

• Przygotować harmonogram działań dla całości prac przygotowawczych oraz 

harmonogram dialogu/negocjacji z uwzględnieniem tematów poruszanych na spotkaniach w 

ramach każdej kolejnej rundy 
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6. Elementy jakościowej analizy ekonomicznej  

 

6.1.  Korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe 

 

Korzyści wynikające z przejęcia części pasażerskiego ruchu lądowego przez transport wodny są ze sobą 

powiązane, dlatego zasadne jest ich łączne przedstawienie.  

Wszystkie badania kosztów zewnętrznych transportu ukazują ogromny negatywny wpływ transportu 

drogowego na środowisko naturalne. Koszty uciążliwości środowiskowych to łączne koszty ruchu 

pojazdów ponoszone przez całe społeczeństwo, na które składają się koszty związane z 

oddziaływaniem transportu na środowisko naturalne, obejmujące: 

• ujemny wpływ na zdrowie ludzkie, 

• straty materialne i szkody środowiskowe. 

 

Główne korzyści analizowanych połączeń będą wynikały z przejęcia części pasażerskiego ruchu 

lądowego przez transport wodny, co spowoduje: 

• Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – na Pomorzu Środkowym układ drogowy 

jest mocno obciążony ruchem, szczególnie w okresie letnim, gdy na ruch lokalny nakłada się 

intensywny ruch turystyczny, a w ostatnich latach również liczne roboty drogowe. Dlatego 

pokonanie kilku kilometrów, np. na obwodnicy Trójmiasta, zajmuje w godzinach szczytu 

komunikacyjnego nawet godzinę, a sieć drogowa w Gdańsku również jest mało przejedna 

wówczas. Podobnie wygląda sytuacja na drodze w Trójmiasta w stronę Półwyspu Helskiego. 

Dojazd z Gdyni na Hel samochodem (ok. 70 km) zajmuje od 1,5 godz. do 3 godzin, a gdy 

dochodzi do groźniejszych zdarzeń drogowych, nawet więcej. Latem często pojawiają się 

komunikaty o zablokowanej wręcz DW 216 w kierunku Władysławowa i Helu i „korkach” 

zaczynających się już w Pucku. Przejazd pociągiem regionalnym rozkładowo zajmuje ok. 1,5 

godz, a IC ok. 1 godz (w praktyce często więcej z powodu opóźnień). Drogą wodną można ten 

dystans pokonać w godzinę, a szybką jednostką nawet w pół godziny. 

 

• Oszczędność kosztów eksploatacyjnych samochodów osobowych pasażerów przejętych 

przez transport wodny – pasażerowie rezygnujący z podróży samochodem zaoszczędzą koszty 

jego eksploatacji. 

 

• Mniej wypadków komunikacyjnych dzięki mniejszej liczbie podróży odbywanych 

samochodami – podróże samochodami są związane z wypadkami komunikacyjnymi, których 

nasilenie występuję m.in. w okresie wakacyjnym. 
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• Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez pojazdy silnikowe emitujące pyły. 

Zakładana podaż usług transportowych obsługiwanych statkami elektrycznymi i hybrydowymi 

pozwoli na obniżenie poziomu zanieczyszczeń w rejonie ich eksploatacji. Zelektryfikowane 

połączenie na liniach tramwaju wodnego Gdańska może mieć pozytywny wpływ przede 

wszystkim na jakość powietrza. 

• Ograniczenie zmian klimatycznych i oszczędność ich negatywnych skutków i kosztów - 

pojazdy wykorzystujące infrastrukturę transportową napędzane silnikami spalinowymi powodują 

dodatkową emisję gazów cieplarnianych. 

 

• Zmniejszenie hałasu drogowego. 

 

• Wśród skutków społeczno-gospodarczych można wskazać rosnącą atrakcyjność i 

dostępność infrastruktury rekreacyjnej, sprzyjającej uprawianiu sportu, co może być 

narzędziem promocji kultury zdrowego trybu życia. Dodatkowo, zwiększenie dostępności 

do instytucji kultury, przestrzeni publicznych pełniących funkcje kulturotwórcze oraz do 

wydarzeń kulturalnych przy ich jednoczesnym odpowiednim zapleczu marketingowym także 

przyczyni się do promocji wielu atrakcji Trójmiasta i okolic. 

 

• Istotnym skutkiem gospodarczym będzie możliwość uczestnictwa firm z regionu 

pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przy budowie promów 

elektrycznych/hybrydowych. Konieczność wdrażania zaawansowanych technologii może 

zwiększyć doświadczenie i konkurencyjność firm. Projekty zakładające wprowadzenie eko-

promów są postrzegane jako innowacyjne i interesujące dla wielu firm i władz lokalnych na 

całym świecie. Pomorskie firmy biorące udział w takich projektach mogą zyskać światowe 

uznanie.  

 

Dokładniejsze określenie korzyści ekonomicznych wynikających z rozwoju siatki połączeń 

wodnych oraz ich ewentualna kwantyfikacja będą możliwe po przeprowadzeniu bardziej 

szczegółowej analizy popytu i określeniu jakie grupy użytkowników będą głównymi odbiorcami 

połączenia. 
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