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Układ prezentacji

• Podstawowe informacje o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim

• Unikatowość  Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w skali regionu i kraju

• Potrzeby inwestycyjne wybranych portów morskich – okres przedinwestycyjny

• Realizacja procesu inwestycyjnego oraz zakres świadczących usług żeglarskich

• Efekty realizacji projektu – zwiększenie zainteresowania  żeglarzy portami morskimi

• Zakończenie 



Podstawowe informacje

• Zachodniopomorski Szlak Żeglarski: sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

• Lokalizacja: (8 miejscowości / 11 obiektów żeglarskich): Szczecin (trzy obiekty), Nowe Warpno, Wapnica, Wolin, Kamień Pomorski, 

Dziwnów (dwa obiekty), Kołobrzeg, Darłowo

• Wartość inwestycji: 98 209 tys. zł / 21 271 tys. euro

• Źródła finansowania:

➢ środki unijne – 36%

➢ środki własne beneficjentów – 64% 

• Termin realizacji: 2010-2015

• Efekty projektu: 

➢ budowa nowych portów i przystani jachtowych – 7

➢ modernizacja dotychczasowych portów i przystani jachtowych - 4

➢ liczba nowych miejsc postojowych - 621



Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 

Lokalizacja



Unikatowość projektu

• Lokalizacja: połączenie dróg wodnych morskich ze śródlądowymi

• Usieciowienie: lokalizacja portów i przystani jachtowych w odległości 20-35 mil morskich

• Atrakcyjność turystyczna: trasa prowadzi wzdłuż obszarów o niepowtarzalnych walorach historyczno-kulturowych oraz 

przyrodniczych

• Zakres oddziaływania: międzynarodowy, tj. kompatybilny z infrastrukturą turystyczną państw Morza Bałtyckiego

• Kompleksowość inwestycji: infrastruktura podstawowa (nabrzeża portowe, pomosty pływające, baseny portowe, instalacje 

wodno-energetyczną) oraz uzupełniająca (baza serwisowa, hotelarska oraz gastronomiczna) 



Potrzeby inwestycyjne wybranych portów morskich 

Tabela 1. Infrastruktura żeglarska oraz potrzeby inwestycyjne wybranych portów morskich w roku 2010 r.

Nazwa portu

Infrastruktura żeglarska
Ilość miejsc 

postojowych

Potrzeby 

inwestycyjnePodstawowa Uzupełniająca

Dziwnów brak brak
40

niewystarczająca

• budowa przystani i

mariny jachtowej

Kołobrzeg

marina jachtowa

(częściowo 

zdekapitalizowana)

brak
40

niewystarczająca

• modernizacja i 

rozbudowa mariny

Darłowo brak brak
10

niewystarczająca

• budowa przystani

jachtowej



Realizacja procesu inwestycyjnego

Tabela 2. Realizacja procesu inwestycyjnego realizowanego w wybranych portach morskich w latach 2011-2014 r.

Nazwa portu

Inwestycje

Ilość miejsc

postojowych

Rozbudowa 

obiektów 

żeglarskich
Nazwa inwestycja

Wartość inwestycji

(tys. zł)

Dziwnów

• budowa przystani

oraz mariny 

jachtowej

• środki gminne 5,0

• środki unijne 3,3

90

niewystarczająca
planowana

Kołobrzeg

• modernizacja oraz 

rozbudowa mariny 

jachtowej

• środki gminne oraz               

ZPM 4,2

• środki unijne 6,0

94

niewystarczająca
planowana

Darłowo
• budowa przystani 

jachtowej

• środki gminne 0,5

• środki unijne 0,7

80

wystarczająca

nieplanowana



Zakres oferowanych usług żeglarskich

Tabela 3. Usługi żeglarskie oferowane w badanych portach morskich w 2019 r.

Nazwa portu
Projektowanie 

jachtów

Zaplecze 

serwisowe
Czarter jachtów

Możliwość 

zimowania 

jachtów

Dystrybutor 

paliw

Baza Usługi 

rekreacyjno-

sportowe
gastronomiczna

hotelarska

Dziwnów ― ― ―

1

lokalna -ZPM

średnia

―

2

zewnętrzne,

małe

― +

Kołobrzeg

1 3 3 1 1 3

―
+

lokalne lokalne
• lokalne

• zewnętrzne
lokalna - ZMP lokalna lokalne

mała małe małe średnia średnia małe

Darłowo ―

3 3 1 1 5 10

+
• lokalne

• zewnętrzne
lokalne lokalna – ZPM lokalna lokalne lokalne

małe małe średnia średnia małe małe

Objaśnienie: 1,2,3…liczba podmiotów, lokalna – pochodzenie podmiotu, mała – wielkość podmiotu.  



Efekty realizacji projektu

Tabela 4. Liczba zawinięć jachtów do badanych portów morskich w latach 2011-2018 r.

Nazwa Portu

Lata

Razem

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dziwnów 500 ⃰ 500 ⃰ 1000 ⃰ 947 b.d.

Kołobrzeg 344 1049 1060 1077 1179 1382 1345 1841 9277

Darłowo 200-250 445 533 672 562 483 540 3685 

Objaśnienie: pogrubiona, pochylona czcionka oznacza liczbę zawinięć jachtów do portów po zakończeniu procesu modernizacyjnego.  



Popularność turystyki żeglarskiej wśród 

żeglarzy krajowych i zagranicznych

Tabela 5. Liczba zawinięć krajowych oraz zagranicznych jachtów do badanych portów morskich w 2018 r.

Nazwa portu

Zawinięcia jachtów

Krajowe Zagraniczne

liczba % liczba %

Dziwnów 316 33 631 67

Kołobrzeg 439 24 1 402 76

Darłowo 181 34 359 66



Wnioski

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, unikatowy projekt w skali kraju, przyczynił się do:

• wzrostu zainteresowania żeglarzy portami morskimi

• zwiększenia zakresu świadczonych usług żeglarskich

• promocji obszarów nadmorskich oraz śródlądowych 


