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TURYSTYKA WODNA JAKO SZANSA 
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Streszczenie 
Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje  

i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje moŜliwości spędzania  
i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior  
i kanałów stwarza duŜe moŜliwości dla rozwoju tej formy turystyki. Niektóre miasta w tym Szczecin, 
mają znaczący potencjał, aby realizować usługi turystyczne na wysokim poziomie i czerpać  
z tego zyski. 

Prezentowany artykuł przedstawia rolę i znaczenie turystyki wodnej oraz uwarunkowania obsługi 
jednostek pasaŜerskich na przykładzie miasta Szczecin. Przeanalizowano w nim potencjał akwenów 
wodnych Szczecina oraz obecne warunki i moŜliwości rozwojowe tej formy turystyki. 

WSTĘP 
Turystka jest działem gospodarki kierująca się prawami popytu i podaŜy. Źródłem popytu 

jest ruch turystyczny, który stanowią podróŜe podejmowane w celach zdrowotnych, 
rekreacyjnych, poznawczych czy rozrywkowych, podmiotem zaś są ludzie czasowo  
i dobrowolnie wyjeŜdŜający z miejsca stałego zamieszkania. 

Ruch turystyczny moŜna analizować biorąc pod uwagę róŜne kryteria, do których naleŜą: 
cel podróŜy, charakter podróŜy, sposób organizacji czy elementy składowe podróŜy, w tym 
miejsca docelowe, zakwaterowanie czy wykorzystany środek transportu [5].  

MoŜliwości wzrostu ruchu turystycznego uwarunkowane są stanem zagospodarowania 
walorów miasta i regionu oraz dostosowaniem ich do uprawiania róŜnych form turystyki. 
Miasta o duŜym potencjale zarówno walorów przyrodniczych, jak i kulturowych stanowią 
atrakcje turystyczne. NaleŜy jednak istniejące atrakcje przekształcić w interesujące produkty 
turystyczne, a to przyniesie dochody dla miasta i podniesie jego poziom atrakcyjności 
inwestycyjnej. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania turystyki jest zapewnienie zróŜnicowanej 
oferty turystycznej, uwzględniającej potencjalne oczekiwania klientów w zakresie usług, 
komfortu, a takŜe ceny [6]. Wśród tych klientów moŜna wyróŜnić turystów, czyli osoby, które 
spędzają co najmniej jedną noc w celach wypoczynkowych, krajoznawczych, religijnych, 
leczniczych, sportowych, społecznych lub politycznych oraz wycieczkowiczów 
(odwiedzających jednodniowych). 

Jedną z form turystyki jest turystyka wodna. Stanowią ją stałe morskie połączenia  
i atrakcyjne rejsy wycieczkowe, ale równieŜ indywidualne rejsy jachtowe po morzu czy 
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róŜnego rodzaju śródlądowych drogach wodnych oraz wiele innych form spędzania czasu na 
wodzie i nad wodą. Jest ona samodzielnym produktem turystycznym, obejmującym krótkie – 
lokalne oraz długie – krajowe i międzynarodowe rejsy Ŝeglarskie i motorowodne, Ŝeglugę 
pasaŜerską morską i śródlądową a takŜe spływy kajakowe czy tratwami. Stanowi 
jednocześnie element innych produktów turystycznych, w tym: turystyki przyrodniczej, 
krajoznawczej, miejskiej – zapewniając wypoczynek i poznawanie miast od strony wody, 
historycznej – poznawanie zabytków hydrotechnicznych i tych zlokalizowanych  
w sąsiedztwie szlaków wodnych. 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia turystyki wodnej w rozwoju gospodarczym  
i społecznym regionu, a przede wszystkim wykazanie, jakie szanse i moŜliwości daje dla 
miast nadwodnych.  

1. FORMY TURYSTYKI WODNEJ W SZCZECINIE  
Turystyka jest znaczącym motorem w rozwoju dróg wodnych. W regionach o rozwiniętej 

sieci dróg wodnych sprzyja interesom Ŝeglugi śródlądowej oraz całej gospodarki regionu. 
Doświadczenia krajów europejskich pokazują, Ŝe nowe sposoby wykorzystania dróg wodnych 
przynoszą wymierne efekty ekonomiczne, a jedną z istotnych form aktywizacji i ich 
wykorzystania jest właśnie turystyka. 

Na turystykę wodną składają się: 
1.  turystyka morska właściwa – uprawiana na statkach wycieczkowych, liniowych, promach, 

jachtach pełnomorskich, 
2. turystyka nadmorska – uprawiana na statkach Ŝeglugi przybrzeŜnej (biała flota), na 

jachtach, ale takŜe Ŝeglarstwo deskowe (windsurfing), lodowe (bojery), na kajakach, 
narciarstwo wodne, nurkowanie czy teŜ wędkarstwo, 

3. turystyka śródlądowa – uprawiana na statkach Ŝeglugi pasaŜerskiej, łodziach Ŝaglowych, 
barkach przystosowane do wędrówek wodnych, tramwajach wodnych, tratwach , kajakach 
czy teŜ łodziach wiosłowych. 
Warunkiem jej zaistnienia jako zjawiska istotnego gospodarczo jest: 

– potencjał wodnych akwenów morskich i śródlądowych, przede wszystkim ich gęstość  
i jakość, 

– walory regionu i infrastruktura turystyczna, które kształtują przestrzenną strukturę podróŜy 
i determinują jej cel, 

– masowy klient – turyści krajowi i międzynarodowi oraz wycieczkowicze czyli uczestnicy 
rejsów i członkowie załóg statków, 

– zróŜnicowana oferta turystyczna. 
Ludzie decydują się uprawiać turystykę (podróŜować) z róŜnych względów, w zaleŜności 

od wieku, wykształcenia, wolnego czasu a takŜe zasobności portfela. Te aspekty pozwalają na 
oferowanie usług klientom o róŜnym stopniu atrakcyjności. Rozwijanie morskiej turystyki 
wodnej jest zasadne z myślą o bogatszych klientach. Klientom o niŜszych statusach 
materialnych mogą być oferowane atrakcyjne propozycje podróŜy śródlądowych. Ruch 
turystyczny charakteryzuje się wysoką sezonowością, czego efektem jest wysokie 
zagęszczenie odwiedzających w okresie letnim. Sezon trwa średnio od maja do września. 

Jednym ze znaczących pod względem turystycznym regionów Polski jest województwo 
zachodniopomorskie, co wynika z walorów turystycznych oraz bazy noclegowej. Jest trzecim 
województwem (zaraz po mazowieckim i małopolskim) najczęściej odwiedzanym przez 
turystów zagranicznych i drugim (zaraz po pomorskim) najczęściej odwiedzanym przez 
turystów krajowych. Jako główne powody i motywy odwiedzin turyści podają połoŜenie 
(obszar nadwodny) i związane z tym moŜliwości wypoczynku [3]. 
śeglarskim centrum regionu zachodniopomorskiego jest Szczecin – miasto o wysokim 

potencjale dróg wodnych oraz z odpowiednią infrastrukturą transportową i turystyczną do 
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rozwijania wszelkich form turystyki. Posiada ponadto wystarczający kapitał w postaci 
instytucji świadczących usługi turystyczne na obiektach pływających (statki pasaŜerskie oraz 
turystyczne), podmioty zarządzające marinami oraz przedsiębiorstwa opierające swoją 
działalność gospodarczą na turystyce wodnej (morskiej oraz śródlądowej). 

Oprócz typowych rejsów wycieczkowych na statkach morskich i śródlądowych, moŜna 
tutaj uprawiać takŜe róŜne rodzaje sportów wodnych np. na jeziorze Dąbie. Organizacja regat 
Ŝeglarskich, spływów kajakowych czy innych imprez w tym finału regat The Tall Ships’ 
Races przyciąga wielu turystów. 

Ruch turystyczny w Szczecinie ma często charakter tranzytowy. Niestety ruch taki 
implikuje krótki czas pobytu w Szczecinie, dlatego wskazane byłoby stworzenie bazy 
turystyczno-rekreacyjnej, która mogłaby przyciągnąć i zatrzymać na dłuŜej turystów 
przyjeŜdŜających do Szczecina [3]. 

Szczecin uznawany jako port rzeczno-morski, rozlokowany jest na Międzyodrzu 
pomiędzy dwoma odnogami Odry: Odrą Zachodnią i Regalicą. Poprzez system kanałów z 
Odrą połączone jest jezioro Dąbie. Ze względu na bliskie połoŜenie Berlina, Sztokholmu czy 
Kopenhagi stanowi system połączeń dla Ŝeglugi rzeczno-morskiej. W okolicach Szczecina 
znajduje się Zalew Szczeciński, który połączony jest z Bałtykiem Cieśniną Pianą (na 
zachodzie), Świną (między wyspami Uznam i Wolin) i Dźwiną (na wschodzie). Szereg 
portów i przystani leŜących nad Zalewem i w estuarium rzeki Odry musi posiadać tory 
podejściowe, gdyŜ mielizny i płytkie wybrzeŜa nie pozwalają na swobodne wpłynięcie do 
portów nawet bardzo małym jednostkom [7]. Wszystkie te tory wodne biorą swój początek na 
Torze Wodnym Świnoujście – Szczecin. 

2. LOKALIZACJA MIEJSC OBSŁUGI JEDNOSTEK BIAŁEJ FLOTY  
W SZCZECINIE  
Rozbudowany system dróg wodnych Szczecina pozwala na obsługę róŜnego rodzaju 

jednostek pasaŜerskich. Największa ilość i powierzchnia akwenów w tej części Europy oraz 
stosunkowo krótkie połączenie wodne z morzem sprawia, Ŝe Szczecin jest miastem chętnie 
odwiedzanym przez turystów. Mają oni moŜliwość odwiedzić po stronie polskiej  
i niemieckiej 105 portów i przestani oraz zobaczyć wiele ciekawych obiektów kulturalnych 
regionu. 

Do Szczecina z roku na rok przypływa coraz więcej statków wypełnionych turystami, 
które cumują przy Wałach Chrobrego, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak brak miejsca lub 
organizacja imprez miejskich wymagających pustego nabrzeŜa, jednostki śródlądowe mogą 
być cumowane przy nabrzeŜach PasaŜerskim oraz Wieleckim, natomiast jednostki 
pełnomorskie, ze względu na zanurzenie, cumowane są przy nabrzeŜu Polskim [2]. 

NabrzeŜe Bulwar Chrobrego (oznaczone nr 1 na rysunku 1) jest najbardziej 
reprezentacyjnym nabrzeŜem postojowym w Szczecinie. Usytuowane jest ono w pobliŜu 
ścisłego centrum miasta, skąd w ciągu kwadransa moŜna na piechotę dotrzeć na pobliską 
Starówkę oraz do licznych zabytków Szczecina. W bliskim sąsiedztwie znajdują się takŜe 
liczne restauracje oraz kawiarnie, w tym jedna zlokalizowana na statku, na stałe 
zacumowanym przy nabrzeŜu. Długość całkowita nabrzeŜa wynosi 347m, przy czym od 
południa pierwsze 77m naleŜy do Akademii Morskiej w Szczecinie i jest wykorzystywane na 
stałe do cumowania uczelnianej jednostki „Nawigator XXI”, a dopuszczalne zanurzenia przy 
tej części nabrzeŜa wynoszą zaledwie od 3,7m do 4,3m [9]. 
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Rys. 1. PołoŜenie nabrzeŜy. Legenda: 1. NabrzeŜe Bulwar Chrobrego, 2. NabrzeŜe Wieleckie,  
3. NabrzeŜe PasaŜerskie, 4. NabrzeŜe Polskie. 

Źródło: [Opracowanie własne na podstawie [8]] 

W drugiej części nabrzeŜa Bulwar Chrobrego, o długości 270m, zaraz za rufą wyŜej 
wymienionej jednostki uczelnianej w stronę północną zacumowana jest jednostka „Ładoga”, 
która jest wyłączonym z eksploatacji, pozbawionym własnego napędu statkiem, 
przekształconym w hotel oraz restaurację na wodzie. W tej części nabrzeŜa cumują takŜe 
dwie jednostki białej floty – „Odra Queen” oraz „ Peene Queen”. Na czas cumowania przy 
tym nabrzeŜu pełnomorskich wycieczkowców lub podczas trwania imprez masowych na 
Wałach Chrobrego (np. Dni Morza, Zloty Oldtimerów, Dni Rzeki Odry) oba statki białej floty 
cumują przy innych nabrzeŜach. RównieŜ jednostka „Ładoga” jest przeholowywana przy 
uŜyciu pchaczy w inne miejsce postojowe np. na nabrzeŜe PasaŜerskie. 

Cumowanie przy tym nabrzeŜu wycieczkowców rzecznych nie wymaga przeholunku 
wyŜej wymienionych jednostek w inne miejsca postojowe, gdyŜ pozostała wolna długość 
nabrzeŜa pozwala na zacumowanie dwóch takich wycieczkowców jeden za drugim. W tej 
części nabrzeŜa Bulwar Chrobrego mogą cumować statki o nośności do 15000t oraz długości 
całkowitej nie przekraczającej 195m. Maksymalne zanurzenie jednostek, mogących tutaj 
zacumować, wynosi od północy odpowiednio: na pierwszych 232m – 6,5m, a na kolejnych 
38m – 6,0m [9]. Biorąc pod uwagę ograniczenia w zanurzeniu, przy nabrzeŜu nie mogą 
najczęściej cumować największe zawijające do Szczecina wycieczkowce pełnomorskie. 
Dodatkowym ograniczeniem dla statków o nośności powyŜej 3200t lub o długości całkowitej 
większej niŜ 105m, cumujących przy tym nabrzeŜu, jest obowiązek korzystania z asysty 
holowniczej podczas manewrów zacumowania i odcumowania oraz zakaz uŜywania śruby 
napędowej statku przy nabrzeŜu. W praktyce odbywa się to w ten sposób, Ŝe jednostki o 
większych parametrach niŜ wyŜej wymienione podczas manewru odcumowania są odciągane 
przez holowniki od nabrzeŜa na środek kanału i dopiero tam statek moŜe zacząć uŜywać 
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własnej śruby napędowej. Manewr zacumowania odbywa się analogicznie – holowniki 
przyciągają taką jednostkę bez napędu do nabrzeŜa. Zakaz uŜywania śruby napędowej przy 
nabrzeŜu przez większe statki związane jest z parametrami technicznymi nabrzeŜa (moŜe 
prowadzić do miejscowych spłyceń i przegłębień) [4]. 

NabrzeŜe Wieleckie (oznaczone nr 2 na rysunku 1) jest nabrzeŜem postojowym 
stanowiącym swoistego rodzaju przedłuŜenie nabrzeŜa Bulwar Chrobrego ku południowi  
w górę rzeki. Usytuowanie tego nabrzeŜa w pobliŜu centrum (około 250m od Starówki), tak 
samo jak w przypadku nabrzeŜa Bulwar Chrobrego, stanowi niewątpliwie jego zaletę. 
Długość całkowita nabrzeŜa Wieleckiego wynosi 235m, jednakŜe maksymalne zanurzenia 
przy nabrzeŜu są znacznie niŜsze i wahają się od 2,1m do 3,2m [9]. W związku z tym nie ma 
moŜliwości zacumowania przy tym nabrzeŜu większych jednostek wodnych. Najczęściej 
cumują przy tym nabrzeŜu rzeczne wycieczkowce, których zanurzenie nie przekracza  
1,1m – 1,2m [4]. 

W czasie imprez masowych o charakterze morskim odbywających się przy Wałach 
Chrobrego, nabrzeŜe Wieleckie słuŜy do postoju duŜej liczby Ŝaglowców (w tym 
Oldtimerów), łodzi motorowych oraz innych jednostek wodnych, biorących udział w 
imprezie, a nie przekraczających zanurzeń dopuszczalnych przy nabrzeŜu. NabrzeŜe 
Wieleckie wykorzystywane jest takŜe, podczas Dni Rzeki Odry jako miejsce zacumowania 
dorocznego Flisu Odrzańskiego (specjalnej tratwy o długości ok. 60m – 65m) oraz jednostek 
towarzyszących. 

Długość całkowita postojowego nabrzeŜa PasaŜerskiego (oznaczonego nr 3 na rysunku 1), 
ciągnącego się na północ od nabrzeŜa Bulwar Chrobrego, wynosi 377,5m [9]. Mimo, Ŝe jest 
jednym z najdłuŜszych nabrzeŜy postojowych zlokalizowanych w tej części portu, nie mogą 
przy nim cumować największe jednostki. Związane jest to przede wszystkim z maksymalnym 
dopuszczalnym zanurzeniem przy nabrzeŜu w granicach 4,5-5m. 

W północnej części nabrzeŜa na stałe zacumowane są jednostki białej floty, a w sezonie 
letnim cumuje takŜe wodolot, który pływa na regularnej trasie Szczecin – Świnoujście – 
Szczecin. Lokalizacja nabrzeŜa PasaŜerskiego (podobnie jak pozostałych nabrzeŜy w tym 
rejonie portu) praktycznie w centrum miasta, jest jego duŜym atutem, szczególnie, Ŝe przy 
samym nabrzeŜu znajduje się restauracja przyciągająca turystów. Ze względu jednak na 
ograniczenia w zanurzeniu przy nabrzeŜu, cumować tutaj mogą jedynie mniejsze lub średnie 
jednostki, Ŝaglowce oraz łodzie motorowe. 

NabrzeŜe Polskie (oznaczone nr 4 na rysunku 1) jako jedyne nabrzeŜe, przy którym 
cumują pełnomorskie jednostki pasaŜerskie w Szczecinie, jest zlokalizowane na wschodnim 
brzegu rzeki (Kanał Grodzki) w centrum portu handlowego. Długość całkowita nabrzeŜa 
wynosi 260m, a maksymalne zanurzenie przy nabrzeŜu wynosi od 9,1m do 9,15m [9]. 
JednakŜe moŜliwość cumowania przy nabrzeŜu Polskim jednostek z wyŜej wymienionym 
maksymalnym zanurzeniem uzaleŜniona jest od aktualnych głębokości na podejściu do 
nabrzeŜa tj. w Kanale Grodzkim oraz na Odrze Zachodniej. Dodatkowo zgodnie z przepisami 
portowymi maksymalne zanurzenie 9,15m mogą mieć statki zawijające do Szczecina  
o łącznej długości nie przekraczającej 160m. Statki o większej długości muszą mieć 
odpowiednio zredukowane zanurzenie zgodnie z specjalną tabelą dopuszczalnych zanurzeń 
(wiąŜe się to z bezpieczeństwem Ŝeglugi na torze wodnym). JednakŜe największe zawijające 
do Szczecina mimo bardzo duŜych rozmiarów, najczęściej nie przekraczają ok. 8,0m 
zanurzenia. 

3. WPŁYW TURYSTYKI WODNEJ NA ROZWÓJ MIASTA 
Szczecin i okolice mają ogromny potencjał turystyczny, który nie jest jeszcze w pełni 

wykorzystany. DuŜe ośrodki portowe w Szczecinie i Świnoujściu oraz mniejsze lokalne porty 
i przystanie nabierają coraz większego znaczenia i zaobserwowano dynamiczny rozwój 
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turystyki wodnej w ostatnich latach (rysunek 2). 
zachodzące w strukturze ilościowej i rodzajowej pasa

 

Rys. 2. Liczba zawinięć śródlądowych jednostek pasa

Źródło: [opracowanie własne na podstawie

Do roku 2004 ruch jednostek pasa
marginalne, gdyŜ dotyczył głównie rejsów na 
Od roku 2004 moŜna zaobserwowa
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Szczecina przez armatorów i organizatoró
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ej w ostatnich latach (rysunek 2). Dynamikę tę najlepiej oddaj
ściowej i rodzajowej pasaŜerskich jednostek turystycznych.
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Rys. 3. Sezonowość ruchu jednostek pasazerskich w Szczecinie  

Źródło: [opracowanie własne na podstawie [4]] 

Koncentracja sezonowa przypada na 2 najcieplejsze miesiące w roku (lipiec, sierpień), ale 
znaczący ruch (około 10 zawinięć w miesiącu) statków śródlądowych moŜna zaobserwować 
juŜ w czerwcu i wrześniu.  

W przypadku pełnomorskich statków pasaŜerskich liczba zawinięć jest znacznie mniejsza. 
W latach 2007-2012 liczba ta wynosiła 31, przy czym w latach 2007, 2009 i 2011 były to po  
3 zawinięcia, w 2012 – 4, a w 2008 – 5, natomiast w 2010 – 12. W roku 2013 spodziewane są 
3 jednostki (Detschland – maj, Hamburg – czerwiec, Delphin Voyager – sierpień), natomiast 
na rok 2014 zapowiedziały się juŜ 2 (Siver Cloud – lipiec, Seabourn Legend – sierpień). 

W regionach nadwodnych turystyka powszechnie uwaŜana jest za jedną z najwaŜniejszych 
gałęzi gospodarki, gdyŜ aktywizuje nie tylko przedsiębiorstwa typowo turystyczne, ale takŜe 
wiele innych podmiotów [1]. 

Mając do dyspozycji w Szczecinie istniejącą  infrastrukturę turystyczną zarówno od strony 
lądu, jak i wody oraz wysoki stopień jej wykorzystania przez zawijające statki pasaŜerskie, 
zasadnym  wydaje się dalszy rozwój tego sektora. Miasto o tak duŜym potencjale wodnym  
w sposób naturalny i nie wymuszony powinno wykorzystać szansę na rozwój eksponując 
swoje silne strony. PoniŜej w tabeli 1, z wykorzystaniem analizy SWOT, przedstawiono 
moŜliwości rozwoju turystyki wodnej oraz jej znaczenie dla Szczecina. 

Tab.1. Ocena rozwoju turystyki wodnej w Szczecinie  
Mocne strony Słabe strony  

1. Korzystne połoŜenie geograficzne miasta; 
2. Bliskość krajowych i zagranicznych ośrodków 

turystycznych; 
3. Największa ilość i powierzchnia akwenów 

wodnych w tej części Europy; 
4. Powiązania poprzez Odrę z polskim oraz 

zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych; 
5. Umiejscowienie na najkrótszym szlaku wodnym 

łączącym Berlin i Brandenburgię z Bałtykiem; 
6. Stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura 

turystyczna; 

1. Małe głębokości przy nabrzeŜach do obsługi 
pasaŜerów; 

2. Ograniczone moŜliwości obsługi duŜych statków 
pasaŜerskich po stronie miejskiej; 

3. Wysokie koszty inwestycji związane  
z wieloletnim zaniedbaniem; 

4. Brak polskich armatorów śródlądowych linii 
pasaŜerskich; 

5. Czasochłonne przejście Torem Wodnym 
Szczecin-Świnoujście; 

6. Sezonowość turystyki wodnej; 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012

2011

2010



1828   AUTOBUSY 

7. Ciekawa oferta kulturalno-rozrywkowa. 7. Brak odpowiedniej strategii marketingowej 
skierowanej na promocję miasta.  

Szanse ZagroŜenia 
1. Wzrost zainteresowania turystyką wodną; 
2. Sprzyjająca polityka transportowa UE; 
3. Uwzględnienie turystyki wodnej w strategiach 

rozwoju miasta i regionu; 
4. Zniesienie barier granicznych i celnych; 
5. Organizacja masowych imprez przyciągających 

turystów; 
6. Udział miasta w organizacji The Tall Shpis` 

Races; 
7. Atrakcyjność turystyczna obszaru; 
8. Wzrost natęŜenia ruchu jednostek pasaŜerskich; 
9. WydłuŜenie sezonu pływania; 
10. Inwestycje modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury turystycznej; 
11. Realizacja projektu Floating Garden 2050.  

1. Bariery techniczne w sieci śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce; 

2. Niesprzyjające warunki klimatyczne; 
3. Niewystarczające środki finansowe na niezbędne 

inwestycje; 
4. Ograniczenie środków UE; 
5. Niekorzystne zmiany w otoczeniu politycznym; 
6. Niekorzystne zmiany w otoczeniu 

ekonomicznym; 
7. Bariery prawne; 
8. Ograniczenia w kontaktach międzynarodowych. 

Źródło: [opracowanie własne] 

Przeprowadzona analiza pozwala zauwaŜyć, Ŝe szanse rozwoju turystyki wodnej  
w Szczecinie mają przewagę nad zagroŜeniami, przy czym mocne i słabe strony się 
równowaŜą. Do najistotniejszych szans moŜemy zaliczyć wzrost natęŜenia ruchu jednostek 
pasaŜerskich (przyrost turystów odwiedzających miasto), uwzględnienie turystyki wodnej  
w strategiach rozwoju miasta i regionu (zabezpieczenie funduszy na inwestycje, priorytet 
rozwoju turystyki) oraz atrakcyjność turystyczną obszaru. NaleŜy zwrócić równieŜ szczególną 
uwagę na zagroŜenia jakimi mogą być niewystarczające środki finansowe na niezbędne 
inwestycje oraz ograniczenie środków UE, co spowoduje zawieszenie realizacji istniejących 
inwestycji oraz opóźni powstawanie nowych. 

PODSUMOWANIE  

Turystyka wodna jest szansą rozwoju miast nadwodnych, gdyŜ: 
– jest znaczącym źródłem (pośrednim i bezpośrednim) dochodów generowanych m.in. 

wydatkami turystów czy organizatorów, 
– moŜe być siłą napędową gospodarki morskiej w regionie, 
– wpływa pozytywnie na rozwój społeczno-kulturalny miasta, 
– kształtuje pozytywny wizerunek miasta „otwartego na wodę” na arenie międzynarodowej. 

MoŜna ją zatem uznać za: 
1. aktywatora rozwoju sektora turystycznego, 
2. generatora nowych miejsc pracy, 
3. stymulatora rozwoju gospodarczego miasta i regionu. 

PoniewaŜ moŜliwości rozwoju turystyki wodnej uwarunkowane są stanem 
zagospodarowania walorów kulturowych i środowiska przyrodniczego oraz dostosowania ich 
do uprawiania róŜnych form turystyki, naleŜy zatem dąŜyć do stałego zrównowaŜonego 
rozwoju oferty turystycznej, a takŜe podejmowania przedsięwzięć podkreślających 
atrakcyjność i toŜsamość miasta i regionu. 
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WATER TOURISM AS AN OPPORTUNITY  
FOR DEVELOPMENT OF CITIES  SITUATED 

BY THE WATERSIDE THROUGH  
THE EXAMPLE OF SZCZECIN   

Abstract 
Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It 

motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to 
spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of 
rivers, lakes and channels gives huge opportunities for development of this kind of tourism. Some 
cities including Szczecin have great potential in order to carry out the best quality tourist services and 
to draw profits from that. 

Presented article shows role and significance of water tourism as well as passenger vessels 
handling conditions through the example of Szczecin. Szczecin’s water bodies potential has been 
analysed in that article as well as current conditions and development possibilities of that kind of 
tourism. 
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