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Andrzej KRÓLIKOWSKI, Ryszard WAWRUCH 

ZMIANY STRUKTURALNE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO – POTRZEBY 

WYKORZYSTANIA ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO 

 

W artykule przedstawiono znaczenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jako krajowych i regio-

nalnych (bałtyckich) węzłów transportu multimodalnego oraz śródlądowego transportu wodnego jako dostawcy i odbiorcy 

ładunków z tych portów. Wskazano na aspekty ekonomiczne i ekologiczne transportu wodnego oraz aktualne możliwości wyko-

rzystania polskich śródlądowych dróg wodnych. 

 

WSTĘP 

Rozwój konteneryzacji stworzył warunki do pełnej integracji 
różnych gałęzi transportu pod względem rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych. Zastosowanie kontenerów 
standaryzowanych w skali globalnej było czynnikiem wymuszającym 
dostosowanie głównych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, 
wodnego śródlądowego, lotniczego i morskiego) do nowych warun-
ków i możliwości [1]. Powstała możliwość transportu towarów w 
relacji producent – końcowy odbiorca bez konieczności jego przeła-
dowywania wewnątrz pojedynczego opakowania jakim jest konte-
ner, powstały formy transportu tzw. łączonego, który wykorzystując 
drogę lądową, morską bądź powietrzną dostarcza towary do ich 
nabywców. Zmiany zachodzące w procesach transportowych do-
prowadziły do wzajemnej integracji poszczególnych gałęzi transpor-
tu, ujednolicenia warunków przewozu oraz zmusiły przewoźników 
do sprostania wymaganiom związanym z dostarczeniem produktów 
bądź ładunków w określonym czasie i za wcześniej ustaloną staw-
kę. Przewoźnicy zostali zmuszeni do obniżenia kosztów i podwyż-
szenia jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia ich zakresu. 

Transport multimodalny stał się odpowiedzią na coraz większe 
wymagania rynku – jeden partner, jeden dokument, jedna cena, 
jednolita odpowiedzialność. Jak przedstawiono w definicji użytej w 
propozycji tekstu Konwencji o międzynarodowym transporcie multi-
modalnym towarów z 1980 r. opracowanej przez organ ONZ jakim 
jest Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Roz-
woju (United Nations Conference on Trade and Development – 
UNCTAD), transport multimodalny to przewóz towarów przy użyciu, 
co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o 
przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie 
towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do 
oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju [3]. 
Celami multimodalnego systemu transportu są między innymi mini-
malizacja czasu i kosztów transportu oraz usprawnienie dostawy 
towarów od producenta do konsumenta.  

Polska jako państwo Europy Środkowej z dostępem do Morza 
Bałtyckiego jest bardzo dobrym potencjalnym węzłem multimodal-
nym dla transportu produktów w dwóch relacjach: 
– Europa Zachodnia – Europa Wschodnia, 
– Półwysep Skandynawski – Europa Środkowa (Austria, Czechy, 

Słowacja i Węgry) i Południowo-Wschodnia oraz Bliski Wschód. 
Poprzez inicjatywy mające na celu poprawę jakości infrastruk-

tury kolejowej i drogowej oraz wodnej śródlądowej, cztery główne 

polskie porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, w 
szczególności zaś największy polski terminal kontenerowy - Głębo-
kowodny Terminal Kontenerowy (Deepwater Container Terminal) 
DCT Gdańsk, mają szanse stać się głównym hubem dla ładunków 
innych krajów bałtyckich. Jak wyrażono w artykule w czasopiśmie 
„Namiary na morze i handel” (cytat): „Polska powinna mieć ambicję, 
by jej sektor portowy „jutro” odgrywał tę samą rolę, jaką niemiecki 
odgrywa „dziś”. Polskie porty powinny służyć nie tylko jako główna 
gateway dla rodzimych ładunków, ale również dla tych sąsiednich, 
odciętych od morza krajów. Położona w samym „sercu” Bałtyku, 
Polska powinna również próbować stać się głównym hubem dla 
ładunków innych krajów bałtyckich” [2]. 

1. PRZEŁADUNKI W CZTERECH NAJWIĘKSZYCH  
POLSKICH PORTACH MORSKICH 

Cztery polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście 
odnotowują po 2000 roku stały wzrost  masy przeładunkowej. 
Świadczy to o wzroście konkurencyjności polskich portów w regio-
nie Morza Bałtyckiego oraz lepszym skomunikowaniu z zapleczem 
dzięki wielu inwestycjom infrastrukturalnym w portach. W porcie w 
Gdańsku w 2014 r. przeładowano 32,3 mln ton i jest to wynik więk-
szy o 7% w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost, o ponad 
40%, nastąpił w grupie ładunków objętych wspólną nazwą „inne 
masowe”. W porcie w Gdyni osiągnięto najwyższy dotychczas wynik 
w wielkości przeładunków - 19,41 mln ton, co oznacza wzrost o 
9,9% w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost zanoto-
wano w grupie zbóż o 33,2% oraz w grupie ładunków drobnicowych 
o 14,8%. Natomiast w portach w Szczecinie i Świnoujściu łączne 
obroty wyniosły 23,4 mln ton i były wyższe o około 3% w stosunku 
do 2013 r. W obydwu portach nastąpił wzrost przeładowanych 
kontenerów o 26%. 

Statystyki przeładunków w rozpatrywanych portach w latach 
2011-2015 przedstawiają tabele 1-3. 

Największe znaczenie i możliwości przeładunkowe ma Głębo-
kowodny Terminal Kontenerowy (DCT) w Gdańsku. Terminal ten, 
posiadający: 
– niezamarzający kanał podejściowy o głębokości 17,0 m, 
– nabrzeże przeładunkowe o głębokości 16,5 m,trzy suwnice 

mogą obsługiwać statki z 18 rzędami kontenerów na pokła-
dzie,bocznicę kolejową (2x1000m) zlokalizowaną w sąsiedztwie 
nabrzeża,ma szansę stać się konkurencyjnym dla terminalu w 

Hamburgu. Plany rozwojowe terminalu wskazują, że jego kierownic-
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two dąży do osiągnięcia przez terminal zdolności przeładunkowej na 
poziomie 4 000 000 TEU, zdatnej do obsługi linii przenoszących się 
do Polski z tradycyjnych terminali północnoeuropejskich. Istotnym 
jest też fakt, że terminal obsługuje bezpośrednie połączenia żeglu-
gowe armatora Mearsk Line z Dalekiego Wschodu. 
 

Tab. 1. Wyrażone w tysiącach ton przeładunki ładunków drobnico-
wych i masowych w porcie Gdańsk w latach 2011-2015 [5] 

 
 

Tab. 2. Wyrażone w tysiącach ton przeładunki ładunków drobnico-
wych i masowych w porcie Gdynia w latach 2011-2014  [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3. Wyrażone w tysiącach ton przeładunki ładunków drobnico-
wych i masowych w portach Szczecin-Świnoujście w latach 2011-

2014 [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podkreślić należy, że zapotrzebowanie na usługi portowe w re-
gionie bałtyckim w coraz większym stopniu jest zdeterminowane 
przez żeglugę ro-ro i kontenerową. Wielkości przeładunku kontene-
rów w analizowanych polskich portach prezentuje tabela 4. 

 
Tab. 4. Wyrażone w TEU przeładunki kontenerów w latach 2011-

2015 [5,6,7] 

Port 
Wielkość przeładunków w TEU 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gdańsk 685643 928905 1177623 1212054 109120 

Gdynia 616441 676349 729607 849123 694796 

Szczecin-
Świnoujście 55098 52179 62307 78439 87784 

 
Sukcesem może poszczycić się też Bałtycki Terminal Kontene-

rowy (BTC) w Gdyni, który rozpoczął w lipcu 2010 roku obsługę 
statków jednego z największych operatorów żeglugowych i logi-
stycznych z Hongkongu - OOCL-Ocean Overseas Line. 

2. MOŻLIWOŚCI PRZEWOZU ŁADUNKÓW W RELACJI 
PORTY MORSKIE – KOŃCOWY ODBIORCA  

Jak wynika z powyższych danych statystycznych, polskie porty 
morskie (węzły multimodalne) mogą się poszczycić wzrostem prze-
ładunków, szczególnie kontenerów, co świadczy o rosnącym ich 
znaczeniu w Polsce i w Europie. Rozwój portów może uczynić 
Polskę jednym z ważniejszych hubów obsługujących rynki Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nie stanie się tak jednak bez jednoczesnej 
poprawy i rozwoju infrastruktury transportowej zapewniającej obsłu-
gę portów morskich: drogowej, kolejowej i wodnej śródlądowej. 
Istotne jest pytanie jak transportować dużą ilość ładunków, szcze-
gólnie kontenerów, nie tylko do naszych wschodnich, zachodnich i 
południowych sąsiadów, ale również wewnątrz kraju? Czy jedynym 
dostępnym środkiem przewozu jest transport lądowy i kolejowy? Jak 
doprowadzić do ponownego udrożnienia wodnych szlaków śródlą-
dowych? Odpowiedzi na te pytania należy udzielić uwzględniając 
aspekty finansowe, ochrony środowiska i geograficzne. Aktualny 
udział poszczególnych rodzajów transportu w obsłudze obrotów 
ładunkowych zespołu portowego Szczecin-Świnoujście przedstawia 
tabela 5. 
 
Tab. 5. Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w 

Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. [7] 
Środek transportu Samochody Kolej Barki 

% 47,5 – 42,0 46,3 – 45,9 11,3 - 6,2 

 
Alternatywną metodą, w stosunku do transportu morskiego, 

przewozu towarów w relacji porty Szwecji i Finlandii – Europa Połu-
dniowo-Wschodnia – Bliski Wschód jest tylko transport drogowy i 
kolejowy, ze szczególnym wskazaniem pierwszego z nich. O ko-
nieczności budowy Transeuropejskiej Autostrady Północ-Południe 
dyskutuje się już od ponad dwudziestu lat. Zorganizowano na ten 
temat wiele konferencji, również w Gdańsku. Przykładowo można 
wymienić konferencję "Perspektywy rozwoju szybkiego transportu 
morskiego szczególnie w rejonie Bałtyku", zorganizowaną w Gdań-
sku w ramach Forum Morskiego w 1994 r. przez Centrum Techniki 
Okrętowej, Radę Produktywności Regionu Nadmorskiego, Sekcję 
Okrętowców OW SIMP Gdańsk i Centrum Techniki Okrętowej. 
Budowy odcinka polskiego autostrady nie ukończono do dzisiaj. 

W przypadku przewozu towarów w relacji wschód-zachód i 
wewnątrz Polski, teoretycznie można wykorzystać wszystkie trzy 
rodzaje transportu. Podkreślić należy, że najtańszym rodzajem 
transportu jest transport wodny. Rys. 1 przedstawia zużycie energii 
przez poszczególne działy gospodarki Unii Europejskiej oraz przez 
różne rodzaje transportu w 2005 roku. Wynika z niego, że transport 
zużył ogółem 32% energii. Rozpatrując poszczególne rodzaje 
transportu należy podkreślić, że 82% energii skonsumował transport 
samochodowy, 2,55% kolejowy i tylko 1,4% transport wodny. 

Transport wodny jest najmniej energochłonną, a więc i najtań-
szą metodą przewozu ładunków. Jak pokazano na rys. 2 i 3: 
1. Jeden litr paliwa umożliwia przewóz na odległość 1 km: 

– 127 ton ładunku transportem wodnym śródlądowym, 
– 97 ton ładunku koleją, 
– 50 ton ładunku transportem samochodowym 

2. 5 litrów paliwa umożliwia przewóz takiej samej ilości ładunku na 
odległość: 
– 370-500 km transportem wodnym śródlądowym, 
– 300-330 km koleją, 
– 100 km transportem samochodowym. 

Ładunek 
Rok 

2011 2012 2013 2104 2015 

Paliwa płynne  10388 10741 11026 12483 14710 

Węgiel i koks  1789 1924 4589 3322 4488 

Ruda 0 0 0 0 0 

Inne masowe 5012 4328 2650 3613 3446 

Zboże 816 1018 1479 1629 1455 

Drobnica i drewno 7300 8888 10513 11230 11814 

Razem 25305 26899 30257 32277 35913 

Ładunek 
Rok 

2011 2012 2013 2104 2015 

Paliwa płynne 591 213 62 229 402 

Węgiel i koks 1400 2050 2640 2061 1386 

Ruda 0 0 0 0 0 

Inne masowe 2726 1794 1631 1477 1356 

Zboże 1587 1782 2178 2899 3711 

Drewno 45 50 95 46 63 

Drobnica 9562 9920 11053 12693 11279 

Razem 15911 15809 17659 19405 18198 

Ładunek 
Rok 

2011 2012 2013 2104 2015 

Paliwa płynne  1402 1403 1621 1670 1739 

Węgiel i koks  5422 4257 4529 4602 3120 

Ruda 465 721 2655 1880 1852 

Inne masowe 3670 4040 2888 3250 3451 

Zboże 1082 1394 1649 1644 1744 

Drobnica i drewno 9314 9451 9409 10355 11269 

Razem 21355 21266 22751 23401 23175 
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Rys. 1. Zużycie energii przez poszczególne działy gospodarki Unii 
Europejskiej oraz przez różne rodzaje transportu w 2005 roku [4] 
 

 
Rys. 2. Ilość ładunku, jaką można przewieść poszczególnymi rodza-
jami transportu, wykorzystując jeden litr paliwa [4] 
 

 
Rys. 3. Odległość na jaką można przewieść taką samą ilość ładun-
ku poszczególnymi rodzajami transportu, wykorzystując 5 litrów 
paliwa [4] 
 

Transport wodny jest też najbardziej ekologicznym rodzajem 
transportu. Rys. 4 przedstawia procentowy udział poszczególnych 
rodzajów transportu oraz transportu jako działu gospodarki w ogól-

nej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Na rys. 5 ukazano 
porównanie wielkości emisji dwutlenku węgla przez trzy rodzaje 
transportu: wodny śródlądowy, kolejowy i samochodowy. 
 

 
Rys. 4. Wielkość emisji dwutlenku węgla przez poszczególne działy 
gospodarki i transportu [4] 
 

 
Rys. 5. Wielkość emisji dwutlenku węgla przez poszczególne rodza-
je transportu [4] 

3. ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY W POLSCE  

Należy podkreślić, że Polska, ze względu na swoje położenie 
geograficzne i południkowy przebieg rzek, ma potencjalnie bardzo 
duże możliwości rozwoju najtańszego i najbardziej ekologicznego 
rodzaju transportu jakim jest śródlądowy transport wodny. Przez 
nasz kraj przebiegają trzy międzynarodowe drogi wodne (MDW) 
ukazane na rys. 6: 
– E-30 - łącząca Odrą Morze Bałtyckie z rzeką Dunaj i Morzem 

Czarnym, 
– E-40 - łącząca Wisłą i Bugiem Morze Bałtyckie z rzeką Dniepr i 

Morzem Czarnym, 
– E-70 – łącząca Holandię i Niemcy z Federacja Rosyjską i innymi 

państwami bałtyckimi. 
Drogi te są elementem jednego z czterech głównych regionów 

śródlądowych dróg wodnych Unii Europejskiej przedstawionych na 
rys. 7: 
– rzeki Ren, 
– północno – południowego, 
– wschodnio - zachodniego, 
– południowo – wschodniego. 
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Duże znaczenie jako port morsko-rzeczny ma zespół portowy 
Szczecin-Świnoujście zapewniający najkrótsze połączenie wodne 
między Europą Wschodnią oraz Niemcami i Holandią. Połączenie to 
zapewnia dolna Odra i znajdujący się już w Niemczech kanał Oder-
Wasser (rys. 8 i 9). Kanał ten sprawia, że zespół portowy Szczecin-
Świnoujście ma bardzo dobre warunki rozwoju jako port Berlina dla 
ładunków z basenu Morza Bałtyckiego. 
 

 
Rys. 6. Międzynarodowe śródlądowe drogi wodne Polski [4] 

 
Rys. 7. Cztery główne regiony śródlądowych dróg wodnych Unii 
Europejskiej [8] 

 

 
Rys. 8. Połączenie wodne między Europą Wschodnią oraz Niem-
cami i Holandią przez zespół portowy Szczecin-Świnoujście [4] 

 
Rys. 9. Śródlądowa  sieć wodna północno-wschodnich Niemiec [4] 
 

Dla rozwoju portu w Gdańsku oraz Województw: Pomorskiego i 
Warmińsko-Mazurskiego największe znaczenie ma rozwój między-
narodowej drogi wodnej E70, ukazanej dokładniej na rys. 10. Jej 
„udrożnienie” przyczyni się do uaktywnienia portów dolnej Wisły – 
ostatniej nieuregulowanej rzeki Europy. 

Oddzielnym zagadnieniem jest kwestia zdatności do żeglugi 
nawet tych odcinków polskich rzek, które tworzą trzy wymienione 
międzynarodowe drogi wodne. Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że długość dróg wodnych w Polsce wynosi 3812 
km, w tym eksploatowanych jest 1497 km, a śródlądowy transport 
wodny obsługuje mniej niż 1% ogólnokrajowych  potrzeb przewo-
zowych. Aktualne klasy polskich śródlądowych dróg wodnych 
przedstawia rys. 11. Wynika z niego, że najwyższą klasę V mają 
aktualnie tylko: 
– klasę Vb - Odra poniżej Ognicy (697 km) i Martwa Wisła od 

Przegaliny (0 km) do 11,5 km, 
– klasę Va - Wisła między Płockiem (632 km) i Włocławkiem 

(674,8 km). 
Bezpośrednio niższe klasy IV i III posiadają: 

– Wisła między Oświęcimem (1,8 km) i Łączanami (37,5 km) 
(klasa IV), 

– Odra między Koźlem (98,1 km) i Brzegiem Dolnym (281,6 km) 
oraz między Kostrzynem (617,6 km) i Ognicą (697 km) (klasa 
III), 

– Kanał Gliwicki na całej długości (klasa III), 
– Wisła od wysokości Skawiny (57,8 km) do miejscowości Prze-

wóz (92,6 km) oraz poniżej Tczewa (poniżej 909 km) (klasa III). 
Międzynarodowe drogi wodne obejmują więc na terenie polski 

drogi o następujących klasach: 
– E30 – V-I, 
– E40 – III-I, 
– E70 – IV-I. 

Należy podkreślić, że do transportu towarów nadają się tylko 
śródlądowe drogi wodne klas V i IV. Należycie utrzymane powinny 
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one umożliwiać żeglugę statków i barek o następujących wymia-
rach: 
– klasa Vb - o długości do 172-185 m i szerokości do 11,4 m, 
– klasa Va - o długości do 110 m i szerokości do 11,4 m, 
– klasa IV - o długości do 80-85 m i szerokości do 9,5 m. 

Na wodach śródlądowych Unii Europejskiej stosuje się niżej 
wymienione klasy jednostek pływających o znormalizowanych 
wymiarach: 
– statek klasy SPITS o pojemności ładunkowej 350 t, 
– statek klasy NOEK o pojemności ładunkowej 550 t, 
– statek ro-ro umożliwiający przewóz 72 towarowych jednostek 

tocznych, 
– zbiornikowiec o pojemności ładunkowej 3000 t, umożliwiający 

przewóz 120 cystern,  
– samochodowiec o pojemności ładunkowej 600 t, umożliwiający 

przewóz 600 samochodów osobowych, 
– kontenerowiec o pojemności ładunkowej 200 TEU, 
– kontenerowiec klasy JOWI o pojemności ładunkowej 470 TEU, 
– zestaw pchany (pchacz z czterema barkami) o pojemności 

ładunkowej 11000 t. 
 

Tab. 6. Standardowe wymiary statków żeglugi śródlądowej  
w Unii Europejskiej [4] 

Klasa statku Długość [m] Szerokość [m] Zanurzenie [m] 

SPITS 38,50 5,05 2,20 

NOEK 63,00 6,60 2,50 

RO-RO 110,00 11,40 2,50 

Zbiornikowiec 110,00 11,40 3,50 

Samochodowiec 110,00 11,40 2,20 

Kontenerowiec 110,00 11,40 3,00 

JOWI 135,00 17,00 3,00 

Zestaw pchany 193,00 22,80 2,50/3,00 

 
Należy podkreślić, że żadna z polskich śródlądowych dróg wod-

nych, z wyjątkiem dolnej Odry, nie zabezpiecza możliwości przewo-
zu towarów takiej wielkości statkami i zestawami pchanymi. 

PODSUMOWANIE 

Ze względu na problemy przewozowe kolei na terenie Polski 
oraz brak wystarczającej infrastruktury drogowej, uaktywnienie 
polskich portów morskich wymaga udrożnienia rzek, co najmniej 
Odry i międzynarodowej drogi wodnej (MDW) E70.  

Mamy w Polsce południkowo płynące, całkowicie zdekapitali-
zowane jako szlaki transportowe, rzeki Wisłę i Odrę oraz przebiega-
jący równoleżnikowo, łączący je odcinek drogi wodnej E70 tworzony 
przez Wartę, Noteć i Kanał Bydgoski. Hamburg to, podobnie jak 
Gdańsk i Szczecin, port rzeczno-morski. Płynąca południkowo Łaba 
i jej kanał równoległy ESK odgrywają znaczną rolę, zapewniając 
możliwość przewozu masy towarowej do i z Hamburga. Podobną 
rolę powinny odgrywać co najmniej rzeka Odra i polski odcinek 
MDW E70. Transport wodny to najtańszy i najbardziej ekologiczny 
sposób przewozu towarów. 

Rozpatrując kwestie ewentualnego „udrożnienia” śródlądowych 
dróg wodnych należy wskazać na trudności w tym zakresie wynika-
jące z: 
– licznych mostów o zbyt niskim prześwicie, 
– zamulania i zmiennego koryta głównego nieuregulowanych 

rzek, 
– niskiej retencji rzek, 
– problemów z realizacją prac odmulających związanych z przyję-

tymi programami środowiskowymi, np. Natura 2000. 
W zakończeniu rozważań należy wyrazić nadzieję, że prace 

nad regulacja polskich rzek w przedstawionym w artykule zakresie, 
zostaną podjęte zanim zmuszą do ich przeprowadzenia kolejne 
katastrofalne powodzie. W przeciwnym razie, kolejne, finansowane 
przez Unię Europejską programy dotyczące żeglugi śródlądowej, 

 
Rys. 10. Międzynarodowa droga wodna E70 [4] 
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skończą się w Polsce, podobnie jak programy już zrealizowane, 
opracowaniami na papierze. Należy przypomnieć, że dotychczas 
Unia Europejska sfinansowała następujące programy badawcze, w 
realizacji których uczestniczyli partnerzy z Polski: 
– INVITE: Telematyka żeglugi śródlądowej (Inland Navigation 

Telematics), 2003 r., 
– INBAT: Innowacyjny zestaw barek o małym zanurzeniu (In-

novative barge trains with low draught), 2005 r., 
– COMSINE: Infrastruktura komunikacyjna dla żeglugi śródlądo-

wej w Europie (Communication Infrastructure for Inland Naviga-
tion in Europe), 2004 r., 

– INBISHIP: Wspólna europejska koncepcja statku śródlądowego 
(Common European inland vessel concept), 2004 r., 

– INCARNATION: Efektywny system informacyjny żeglugi śródlą-
dowej (Efficient inland navigation information system), 2004 r., 

– INTERSEA: Żegluga śródlądowa w Finlandii, Szwecji, Polsce i 
Niemczech (Inland waterway shipping in Finland, Sweden, Po-
land and Germany), 2010 r. 
Celami programu INTERSEA, do którego nawiązuje ten artykuł 

i w którego realizacji uczestniczył Urząd Morski w Gdyni jako part-
ner z Polski (obok przedstawicieli z Finlandii, Litwy Niemiec, Rosji i 
Szwecji) były przede wszystkim promocja integracji żeglugi śródlą-
dowej poprzez Bałtyk i nawiązanie długofalowych relacji między 
państwami regionu bałtyckiego we wspólnym planowaniu prze-
strzennym i rozwoju infrastruktury w obszarze akwenu Morza Bał-
tyckiego. 
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Structural changes in the multimodal transport - the need to 
use inland water transport 

The article presents the importance of sea ports of 

Gdansk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście as national and 

regional (Baltic) multimodal transport nodes and inland 

water transport as a supplier and recipient of goods from 

these ports. They pointed to the economic and ecological 

aspects of water transport and the current possibilities of 

using Polish inland waterways. 
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