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Żeglarstwo…

Jest rodzajem aktywności ludzkiej związanej z uprawianiem sportu, turystyki i rekreacji głównie na sprzęcie o napędzie 

żaglowym [1].

70% Polaków miało w życiu większą 

lub mniejszą styczność 

z żeglarstwem 



Turystyka morska w Polsce

Według UE turystyka morska rozwija się w szybszym tempie w porównaniu z ogólnym przemysłem turystycznym. Istnieją dwa

główne powody tego trendu [3].

• Po pierwsze, popularne stały się konkretne morskie zajęcia rekreacyjne, takie jak surfing, obserwowanie wielorybów czy

nurkowanie z rurką.

• Drugim powodem jest fakt, że określone lokalizacje stały się popularnymi celami turystyki morskiej. Mariny stanowią

podsektor turystyki morskiej.

Na morzu zaś miało okazję spróbować swoich sił  29%

Bałtyk jako cel, jest wybierany średnio przez 1 na 5 osób 

uprawiających sporty wodne.



Żeglarz, kto to?
Główną motywacją do wejścia w świat żeglarstwa jest chęć spędzenia czasu z ciekawymi ludźmi w interesujący sposób – dla

jednych oznacza to dobrą zabawę, dla innych sportową rywalizację i drogę do samodoskonalenia się. Inni szukają kontaktu z

naturą i ucieczki od miejskiego gwaru, a jeszcze inni chcą po prostu być blisko ludzi, z którymi wiele przeżyli i z którymi łączą ich

wspólne zainteresowania [2].

„Każdy może zostać zarówno 

żeglarzem, jak i rowerzystą - to już 

przestaje być takie wyjątkowe. Sprzęt 

oraz elektronika dają szansę 

wszystkim, ale nie dla każdego będzie 

to pasja na całe życie”. Wieloletni 

żeglarz, szkutnik i projektant 

jachtów

„prawdziwi żeglarze” pasjonaci

żeglarstwo jest rekreacją

motorowodniacy

Blisko 6 na 10 żeglarzy, 

obserwuje zmiany zachodzące w 

polskim żeglarstwie (59% 

badanych)



System Zarządzania Środowiskiem

Przedsiębiorstwo w sposób istotny oddziałuje na swoje otoczenie naturalne. Oddziaływanie to ma charakter bezpośredni i pośredni [6]. 
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EKONOMICZNE

- identyfikacja potencjalnych 

oszczędności;

- poprawa pozycji konkurencyjnej;

EKOLOGICZNE

- efektywniejsze wykorzystanie 

surowców;

- poprawa poziomu ochrony środowiska;

SPOŁECZNE

- poprawa przesyłu informacji;

- poprawa wizerunku;

ORGANIZACYJNE

- doskonalenie i optymalizacja;

- bezpieczeństwo prawne;

Praktyka zarządzania 

środowiskiem jest coraz 

częściej postrzegana jako 

niezbędny element biznesplanu 

każdej działalności.

Chociaż działalność żeglarska 

znacząco przyczynia się do 

rozwoju gospodarczego kraju, 

uznaje się również, że może ona 

wpływać niekorzystnie na 

powietrze, wodę, glebę i osady



Podejście funkcjonalne 

Normy ISO serii 14000

Do najbardziej rozpowszechnionych należy zaliczyć model bazujący na normach ISO serii 14 000. Jest to system sformalizowany,

podlegający certyfikacji oraz spełniający wymogi klasycznego systemu zarządzania wg koła Deminga (zaplanuj – zrób – sprawdź –

popraw) [6].

Istnieje kilka marin, w których jest 

wdrażany SZŚ zgodnie z ISO 

14001.

• Marina de Tróia

• Sesimbra,

• Amieira Alqueva, 

• Sines.

Wszystkie w Portugalii. • Wdróż procesy

• Monitoruj oraz 

mierz procesy

• Ustal cele oraz 

procesy 

• Podejmij działania 

dot. ciągłego 

doskonalenia DZIAŁAJ PLANUJ

WYKONAJSPRAWDŹ



Podejście procesowe
Założenia:

• Eliminacja odpadów na etapie projektowania,

• Odpad może być surowcem,

• Brak wyodrębnionej jednostki zajmującej się ochroną środowiska, dla wszystkich działów jest ważna,

• Eliminacja wszelkiego marnotrawstwa,

• Minimalizowanie zapotrzebowania na surowce i energię,

• Eliminacja przyczyn, a nie skutków [6].

Najważniejsze elementy podejścia 

procesowego

Brak wydzielonej struktury dla ochrony środowiska  

Brak oddzielnych procedur oraz instrukcji

Brak dodatkowych, dedykowanych kontroli oraz 

audytów

Spodziewane efekty  

Zmniejszenie kosztów 

funkcjonowania ze względu na 

lepsze wykorzystanie 

posiadanych zasobów

Problematyka ochrony 

środowiska jest ważna na 

każdym etapie

Skrócenie ścieżki decyzyjnej

Ochrona środowiska traktowana 

jako szansa na dalszy rozwój



Czy ochrona środowiska jest 

ważna dla żeglarza? 
Prośbę skierowano do firm z sektora żeglarskiego o wskazanie, jakie środki zrównoważonego rozwoju stosują. 

Udzielono następujących odpowiedzi [4]:

• Przyjęcie narzędzi technologicznych do oszczędzania wody (6,6%);

• Przyjęcie narzędzi technologicznych oszczędzania energii (10,0%);

• Selektywna zbiórka odpadów (73,3%);

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (13,3%);

• Ekologiczne zamówienia (6,6%).

Wspieranie żeglarstwa w krajach skandynawskich 

jest motywowane między innymi tym, że podczas 

żeglugi korzysta się z siły wiatru. Żegluga może być 

dzięki temu przedstawiana jako ekologiczny sposób 

na podróżowanie i spędzanie wolnego czasu

Nazwa portu 

/przystani

Ilość miejsc 

postojowych
Termin budowy/remontu Rodzaj odbieranych odpadów

Hel 35 2005 Śmieci, wody zaolejone, ścieki

Władysławowo 20 2002 Śmieci 

Puck 98 - Śmieci

Jastarnia 132 2019 Śmieci, wody zaolejone, wody zęzowe

Kąty Rybackie 70 2014 Śmieci, ścieki, wody zaolejone

Gdynia „Yacht Park” 146 2019 Ścieki

Sopot 103 2011
Śmieci, pojemnik na śmieci szkodliwe dla 

środowiska

Gdańsk Górki 

Zachodnie AZS
80 - Śmieci



Analiza przypadku Port/ Przystań

OCHRONA ŚRODOWISKA

SATYSFAKCJA KLIENTA

Ograniczenie zużycia surowców Gospodarka odpadami Ograniczenie zużycia energii

Monitoring parametrów środowiska

Inne:

• Środowisko naturalne i zasoby morskie,

• Zagospodarowanie przestrzenne

• Szkolenia, informacje,

• Integracja port – miasto,

• Hałas…

CEL

Chronić środowisko, wzmacniać interakcje między ludźmi oraz technologią, promować 

pełniejszy związek człowieka z naturą i morzem, a także umożliwiać jednostką pływającym 

bezpieczne połączenie z lądem.

• sanitariaty dobrej jakości,

• ciepła woda, prąd, paliwo

• możliwość zdawania odpadów,

• dobrze zaopatrzony sklep

• baza noclegowa 

• atrakcyjne wydarzenia na terenie portu

• komunikacja/transport

• informacja turystyczna  

• kluby, związki łączące

• wizerunek portu [2]



Analiza przypadku - PORT

PORT

JEDNOSTKA 

PŁYWAJĄCA

WODA, PRĄD,  PALIWO, 

ZAOPATRZENIE

ODPADY

ŚMIECI, ŚCIEKI, WODY ZAOLEJONE…

CZŁOWIEK

Sanitariaty

Pralnia

Zaopatrzenie Pomoc medyczna

Informacja 

turystyczna

Sport Restauracje Baza 

noclegowa

Odpady stałe 

Ścieki 

Zaolejone

Woda

Prąd

Paliwo

Monitoring obiektu

Monitoring warunków 

pogodowych

Pomoc 

BOSMAN

Platforma on-

line:

• ilość wolnych 

miejsc 

postojowych;

• aktualne 

warunki;

• możliwe usługi

Szkolenia, kursy…

Wydarzenia 



Odpady

ODPADY STAŁE ODPADY ZAOLEJONE WODY ZĘZOWE I BALASTOWE

Bezpieczne:

• papier,

• szkło,

• metal,

• plastik,

• bio,

• zmieszane 

Niebezpieczne:

• akumulatory i 

baterie,

• farby,

• środki 

czyszczące 

Stałe:

• filtry olejowe,

• zaolejone pojemniki,

• zaolejone szmaty…

Płynne:

• paliwa,

• oleje,

• wody zaolejone 

Ścieki szare:

• ze zlewów,

• pryszniców,

• pralni…

Ścieki czarne:

• z toalet

Ścieki szare

Wody zaolejone 

Port Morski w Jastarni w 

2018 r. 82 miejsca 

postojowe [5]:

• 12 t – odpady 

niesegregowane,

• 0,5 t - papier,

• 1 t - tworzywa 

sztuczne,

• 2 t - szkło, 

• 3 t - metale,

• 0,3 t- bio,

• 11,5 t – wód 

zęzowych,

• 0,4 t – odpadów 

zaolejonych

Urobek 

czerpany z 

dna portu w 

Jastarni 

zawierał 

znaczne ilości 

bakterii Coli 

typu fekalnego

Wody pozostałe po myciu i 

czyszczeniu jednostek

Naturalne środki czyszczące: 

ocet, soda, sok z cytryny, olej 

roślinny

ŚCIEKI



Oszczędność energii

Proste metody oszczędności:

• żarówki energooszczędne,

• czasowe wyłączniki światła,

• ograniczenie pozostawiania urządzeń w trybie czuwania,

• zakup nowego sprzęty tylko energooszczędny,

• ograniczenie natężenia prądu w gniazdkach na kei do 4 

amperów (800W),

• licznik na każdym urządzeniu poboru prądu przez jednostki,

• ograniczona temp. wody użytkowej (np. 60 °C)

Nowe obiekty budowane, w taki sposób, aby wykorzystywać 

promienie słoneczne do oświetlania oraz ogrzewania. Materiały 

budowlane o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. 

Minimalizacja strat ciepła w budynkach np. podwójne szyby

Dodatkowe źródła energii – ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA 



Oszczędność wody

Proste metody oszczędności:

• w sanitariatach wyłączniki, które 

odcinają dopływ wody po upływie 

określonego czasu,

• ciśnieniowe końcówki mieszające 

wodę z powietrzem

Możliwe rozwiązania…

Ujęcie wody pitnej 

Ujęcie wody użytkowej 

woda deszczowa odsalarka odolejacz oczyszczalnia ścieków 



Realizacja celu – PORT z SZŚ



Podsumowanie

• Porty i przystanie jachtowe właściwie wykorzystane mają szansę stać się ważnym

czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływając korzystnie na dynamikę rozwoju

ich otoczenia oraz różnorodność gospodarki.

• Dzisiejsze porty i przystanie jachtowe, to nie tylko miejsca do cumowania, ale mają pełnić

rolę obiektów rozrywkowo-rekreacyjne.

• Współcześni żeglarze/motorowodniacy to klienci o wysokim poziomie oczekiwań.

Dlatego tak ważne jest, aby efektywny marketing miejsc docelowych rozumiał zarówno

czynniki motywacyjne żeglarzy, jak i je przyciągał, oraz aby określić ich wzajemne

potrzeby.

• Ochrona środowiska podlega licznym dyskusją. Jedni chcą więcej działań na rzecz

ochrony środowiska, a inni narzekają na zbyt wysokie wymagania związane z tą

problematyką. Jednak przyjęte przez UE kierunki działania, nie dają wyboru.

Ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie użycia surowców oraz paliw, oszczędność wody i

gospodarka odpadami – to jest przyszłość.



Podsumowanie

• Obecnie ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, może być rozumiana jako System

Zarządzania Środowiskiem (SZŚ).

• Proces zarządzania środowiskiem staje się integralną częścią zarządzania

przedsiębiorstwem, poprzez eliminowanie problemów środowiskowych u źródła ich

powstawania (stosując najlepsze dostępne w danym czasie technologie).

• Zaprezentowane rozwiązanie nie jest gotową receptą, jest jedną z możliwości. Wiele

elementów, mogłoby wzbogaci ekologiczny charakter obiektu np. ławki z panelami

słonecznymi, czy rowery generujące prąd do ładowania małej elektroniki. Sklep na terenie

tylko z ekologiczną żywnością od lokalnych przedsiębiorców.

• Nie zwrócono uwagi również na takie aspekty jak: obsługa techniczna jednostek (np.

bunkrowanie), odbiór odpadów olejowych, prace remontowe, czy awarie sprzętu.

• Idealnym rozwiązaniem jest byłoby stworzenie Portu neutralnego dla środowiska.

• Technologie w które warto się zagłębić: biokompozyty, piroliza, czy Internet rzeczy.
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