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KONFERENCJA PUBLICZNA „MOBILNOŚĆ NA RYNKU PRACY W SEKTORACH 

TURYSTYKI MEDYCZNEJ, TURYSTYKI MORSKIEJ I GOSPODARKI MORSKIEJ” 

Gdynia, 11 czerwca 2013 roku 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni 

 

PANEL TURYSTYKA MEDYCZNA 

 

I. Streszczenia prelekcji 

Magdalena Rutkowska „Wpływ rozwoju turystyki medycznej  na zatrudnienie w sektorze 

medycznym oraz w branży turystycznej” 

 
W Polsce rynek turystyki medycznej  jest  oceniany na ponad 800 mln zł rocznie i liczbę ponad 500 

tys. turystów przyjeżdżających w celach zdrowotnych.  

Ministerstwo Gospodarki wybrało turystykę medyczną jako jeden z 15 najbardziej perspektywicznych 

polskich sektorów gospodarki narodowej. W połowie zeszłego roku ruszył program promujący polskie 

usługi medyczne wśród obcokrajowców. Placówki medyczne, które są zainteresowane 

pozyskiwaniem zagranicznych pacjentów, mają obecnie szanse na uzyskanie dofinansowania, nawet 

do 75 proc.,  swoich działań marketingowych za granicą. Program Promocji Turystyki Medycznej jest 

realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez konsorcjum trzech firm AMEDS Centrum, 

EUCP i PAIiIZ i dofinansowany z poddziałania 6.5.1 Innowacyjna Gospodarka. Promocja odbywa się w 

7 krajach: Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Norwegia, USA. 

Dodatkowo wchodząca w życie w październiku 2013 dyrektywa transgraniczna dot. dostępu do 

leczenia dla pacjentów EU  stwarza wielka szanse dla polskich szpitali na wpływ dodatkowych 

środków nawet w kwocie 5 mld zł rocznie za leczenie zagranicznych pacjentów. 

Trzeba pamiętać, ze pacjent, który jest zdecydowany jechać za granicę w celach leczniczych, ma do 

wyboru wiele krajów, nie tylko Polskę.  Dlatego,  nie tylko zapewnienie  wysokiego standardu usług, 

ale także  –  wypromowanie się na rynkach zagranicznych - to są  niezbędne warunki do  pozyskania 

pacjentów  z innych krajów.  Placówki, które chcą się w tym kierunku rozwijać już poszukują na rynku 

wyspecjalizowane osoby w promocji i marketingu usług medycznych.  

Przygotowanie kompleksowej oferty dla pacjenta zagranicznego obejmującą opiekę koordynacyjną 

przed i po zabiegu jest kluczowe dla rynku turystyki medycznej. W placówkach mających 

doświadczenie w przyjmowaniu zagranicznego pacjenta powstają nowe zupełnie do tej pory nie 

znane zawody takie jak: koordynator pacjenta zagranicznego.  
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W wielu regionach Polski, w których rozwija sie  turystyka medyczna powstają stowarzyszenia i 

klastry skupiające zarówno podmioty medyczne, branżę usługową, jak i  podmioty turystyczne. Cieszą 

sie one dużym wsparciem władz lokalnych. Jeden pacjent z zagranicy to co najmniej 1 osoba mu 

towarzysząca, która skorzysta z dodatkowych usług i będzie zainteresowana ofertą turystyczną czy 

kulturalną. 

Przy tak dynamicznym rozwoju rynku turystyki medycznej w Polsce powstają zupełnie nowe 

podmioty gospodarcze pośredniczące pomiędzy placówką medyczną i pacjentem z zagranicy, które 

świadczą usługi „przed”, „w trakcie” i „po” leczeniu, zajmują się osobami towarzyszącymi, oferują 

dodatkowe atrakcje jak zwiedzanie czy dodatkowe zabiegi.   

 
dr Jolanta Rab-Przybyłowicz „Zapotrzebowanie na profesjonalne kadry w perspektywie rozwoju 
turystyki medycznej  w Polsce“ 
 

W przeciągu zaledwie kilkunastu lat turystyka medyczna stała się znaczącym ekonomicznie 

przedsięwzięciem, w które zaangażowane są firmy turystyczne, farmaceutyczne i przede wszystkim 

prywatne szpitale/kliniki medyczne w wielu regionach świata. Ekspansja medycznych destynacji, firm 

pośredniczących, książek, stron, for internetowych, blogów, czasopism, miesięczników tylko w 

ostatniej dekadzie spowodowała,  iż turystykę medyczną zaczęto określać fenomenem XXI wieku. 

Prezentacja dotyczy podstawowych zagadnień – specyfiki turystki medycznej na tle innych form 

turystyki zdrowotnej, motywów wyjazdów w celu medycznym, kim jest turysta medyczny – i dlaczego 

tyle uwagi poświęca się właśnie niemu. 

Autor prezentuje wybrane wyniki badań własnych dotyczących strony podażowej jak i strony 

popytowej rynku turystyki medycznej – starając się tym samym odpowiedzieć na pytania w jakim 

kierunku może, powinna lub będzie rozwijała się turystyka medyczna w Polsce, jakie są największe 

oczekiwania wobec osób pośrednio związanych z turystyką medyczną, jakie działania podejmowane 

już są w innych krajach, w których turystyka medyczna stała się ważną gałęzią całej gospodarki oraz 

gdzie jest lub będzie  największe zapotrzebowanie na profesjonalne kadry związane z sektorem 

turystyki medycznej. 

 

dr Jerzy Rozwadowski „Perspektywy rozwoju sektora usług medycznych i zdrowotnych na obszarze 

Pomorza w aspekcie turystyki medycznej.” 

1. Determinanty i geneza turystyki medycznej 

2. Stan usług medycznych na Pomorzu w aspekcie turystyki medycznej 

2.1 Słabe i mocne strony sektora 

2.2 Szanse i zagrożenia 
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3. Czynniki sprzyjające rozwojowi usług turystyki medycznej na Pomorzu 

3.1 Czynniki polityczne 

3.2 Czynniki gospodarcze 

3.3 Czynniki społeczne 

4. Realne zagrożenia rozwoju sektora 

 

Polskie Pomorze jest jednym z tych regionów gdzie, turystyka medyczna rozwija się najszybciej i 

zaczyna dominować w rozwoju gospodarczym, a szczególnie rozwoju gospodarki morskiej kraju. 

Pomorze jest na tyle atrakcyjnym regionem Polski, że  nie tylko jego walory klimatyczne czy 

krajobrazowe są dostrzegane przez krajowych i zagranicznych turystów, ale wysoka jakość 

oferowanych usług medycznych, połączonych z komponentem turystycznym daje olbrzymią wartość 

dodaną. Pomimo tak optymistycznego spojrzenia na rozwój tego sektora, należy dostrzec  jego ciągle 

słabe strony oraz zagrożenia. 

Ich prezentacja oraz analiza i dyskusja podczas Konferencji pozwoli sformułować wnioski na 

przyszłość na bazie istniejących politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań Kraju jak i 

regionu pomorskiego. 

Mówiąc w tej prezentacji o usługach medycznych należy je kojarzyć z tą częścią leczenia, która może i 

powinna być dokonywana w połączeniu z dodatkowymi walorami i korzyściami jakie może znaleźć 

pacjent w otoczeniu miejsca wykonywania usługi. 

Wszystkie lub prawie wszystkie usługi medyczne mogą być bowiem wykonywane w środowisku 

zamieszkania konsumenta tych usług. Jednak z wielu powodów, korzystają oni z ośrodków 

medycznych znacznie oddalonych od miejsc w których zamieszkują. Zrodziło to potrzebę 

przemieszczania się z miejsc zamieszkania do miejsc leczenia w połączeniu nierzadko z dodatkowymi 

usługami o charakterze turystycznym. W ten sposób na istotną skalę pojawiła się populacja osób 

korzystających z usług medycznych zwana turystami medycznymi zaś całe zjawisko turystyką 

medyczną. 

Aktualnie jest ona na tyle rozwinięta i popularna, że od kilkunastu lat stała się w ręcz wysoko 

dochodową branżą wielu gospodarek, w tym gospodarki polskiej. 

Warto więc debatować i zastanawiać się jak lepiej wykorzystać obszar polskiego wybrzeża z jego 

walorami naturalnymi oraz infrastrukturą dla rozwoju tak dochodowej i potrzebnej nowej gałęzi 

gospodarki. 

 

Jarema Piekutowski „Analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą w turystyce medycznej” 

„Turystyka medyczna i wellness a rynek pracy” 
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1. Struktura branży 

2. Sytuacja przedsiębiorstw 

3. Rozwojowe segmenty w branży 

4. Zapotrzebowanie na pracowników 

5. Pożądany profil pracownika 

6. Możliwość zatrudnienia osób z innych państw regionu 

7. Wnioski i rekomendacje 

 
Turystyka medyczna jest jedną z najważniejszych branż rozwojowych dla regionu południowego 

Bałtyku. Meklemburgia-Pomorze Przednie jest uznawane za region najważniejszy dla branży w 

Niemczech, zaś Pomorze Zachodnie przyciąga wielu turystów niemieckich, duńskich i szwedzkich. 

Wszystkie regiony południowego Bałtyku posiadają walory lecznicze i uzdrowiskowe. 

Jednym z czynników, które wpływają na rozwój turystyki w regionie jest wykształcona, doświadczona 

i profesjonalna kadra, w szczególności pracownicy mający bezpośredni kontakt z turystą. Na rozwój 

takiej kadry zwrócono uwagę w „Strategii rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 

Najbardziej popularne są usługi w zakresie SPA/wellness, przede wszystkim w zakresie masaży, 

hydro- i balneoterapii oraz usługi kosmetyczne, zaś w zakresie medycyny – dentystyka i kardiologia. 

W przyszłości rozwijać się będą Są to także najbardziej rozwojowe sektory, choć rozwijać się będą w 

przyszłości także bardziej nietypowe usługi, np. połączenie działań typu SPA i wellness z szerzej 

pojętym rozwojem osobistym, np. współpraca z psychoterapeutą lub coachem. Turystyka zdrowotna 

odchodzi od kierunku typowo leczniczego w kierunku profilaktyczno-rozwojowego. 

Mimo wpływu międzynarodowego kryzysu finansowego, sytuacja przedsiębiorstw działających w 

obszarze health care tourism/wellness jest stosunkowo dobra i w większości nie planują one 

zwalniania pracowników. Do najważniejszych zawodów, w których zgłaszane jest zapotrzebowanie, 

należą kosmetyczki, masażyści/masażystki i fizjoterapeuci. 

W regionie Południowego Bałtyku istnieje wiele możliwości kształcenia w zakresie turystyki 

medycznej/spa/wellness, jednakże edukacja ta w niewystarczającym stopniu uzupełniana jest przez 

praktyczną naukę zawodu.  

Cechy pożądanego pracownika turystyki medycznej/spa/wellness to oprócz tzw. umiejętności 

twardych, typowych dla zawodu, także kultura osobista, empatia i umiejętności językowe. Te ostatnie 

nie są kształcone na wystarczającym poziomie przez istniejące instytucje edukacyjne. 

Istnieje możliwość mobilności pracowniczej (zatrudniania osób z innych krajów) w regionie 

południowego Bałtyku; najważniejsza jest jednak bariera językowa. 

 

Rekomendacje do działań obejmują: 
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• stworzenie międzynarodowego programu praktyk/wymiany studentów i uczniów w zakresie 

turystyki medycznej/spa/wellness; 

• rozwój kształcenia ustawicznego w zakresie turystyki medycznej/spa/wellness; 

• uzupełnienie edukacji o intensywne kursy językowe; 

• modyfikację kierunków nauczania w zakresie spa/wellness zgodnie z potrzebami 

pracodawców. 

 

II. Wnioski z dyskusji panelowej 

Prowadzący dyskusję: 

dr Mirosław Boruszczak - profesor nadzwyczajny i prorektor ds. rozwoju i nauki w Wyższej Szkole 

Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, wykłada w  Zakładzie Rekreacji i Turystyki Uzdrowiskowej  

Uczestnicy dyskusji: 

� Jarema Piekutowski – firma Liber, współpraca z  Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w    

Szczecinie 

� Magdalena Rutkowska - Prezes Medical Travel Europe, Europejskie Centrum 

Przedsiębiorczości w Warszawie  

� dr Jolanta Rab-Przybyłowicz - Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, współpracownik 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

� dr Jerzy Rozwadowski - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, partner projektu 

� Andrzej Sokołowski – lekarz medycyny, prezes zarządu Centrum Rehabilitacji i Odnowy   

Biologicznej Sp. z o.o, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych 

� Joanna Feret - dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Medica Polska 

� Ewa Andziulewicz –  kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 
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Przykłady - case study do wnioskowania: 

� Pozytywnym przykładem promocji sektora turystyki medycznej  jest Turcja, w której zaledwie 

przed 10 laty zaczęła się ta branża rozwijać, a obecnie jest to odrębna, świetnie prosperująca 

gałąź przemysłu. Stworzony został zintegrowany program promocji turystyki medycznej z 

udziałem ponad stu partnerów, w tym z bardzo dużym zaangażowaniem rządu, zwłaszcza 

ministerstw zdrowia, turystyki i spraw zagranicznych. Turcja bardzo aktywnie uczestniczy we 

wszystkich dużych targach i imprezach branżowych, ma doskonały system marketingu 

bezpośredniego oraz obsługi klienta. W Turcji promocja turystyki medycznej jest powiązana z 

promocją oferty SPA&wellness oraz turystyki. 

 

� Szwecja - rynek szwedzki można traktować jako przykład potencjalnie atrakcyjnego obszaru 

ekspansji działań promocyjnych ze względu na bardzo wysokie ceny w tym kraju oraz 

stosunkowo łatwy dostęp Szwedów do polskich usług medycznych i zdrowotnych, a także 

SPA&wellness. Rynek szwedzki jest także ważny z punktu widzenia mobilności rynku pracy - 

w tym możliwości zdobywania doświadczeń przez polską kadrę - personel placówek 

medycznych (lekarzy, menadżerów, personel podstawowy) na rynku szwedzkim. Bez 

wątpienia tego typu doświadczenia będą później procentowały w jakości i lepszym 

dostosowaniu naszej oferty do potrzeb klientów ze Skandynawii i całej Europy. 

 

 

Potencjał i perspektywy sektora oraz rynku pracy: 

� Potencjał rozwoju sektora przemysłu medycznego w obszarze turystyki medycznej i 

zdrowotnej jest wciąż ogromny. Atutami Polski  jest bardzo wysoka jakość usług, nowoczesne 

technologie oraz infrastruktura -  przy zachowaniu bardzo konkurencyjnych cen. 

 

� Popyt za strony turystów zagranicznych, a także rynku krajowego powinien dynamicznie 

wzrastać w najbliższych latach. 

 

� Przemysł turystyki medycznej rozwija się również globalnie - należy do sektorów o najwyższej 

dynamice ilościowej i wartościowej wzrostu. Także w relacji do nowych miejsc pracy, ten 

sektor jest atrakcyjnym polem kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy - zarówno 

przez odpowiednie kierunki kształcenia w szkołach zawodowych oraz wyższych, jak i procesy 

reedukacji, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji np. drugiego/trzeciego zawodu. 
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� Istotne znaczenie dla rozwoju sektora ma szybki proces starzenia się społeczeństwa, a także 

rosnąca moda - trend na zdrowy „styl życia" oraz produkty związane z potrzebą poprawy 

wyglądu, samopoczucia. 

 

� Potencjałem jest także marketing miejsca - w tym promocja polskiego Wybrzeża, obszaru 

Kaszub i Trójmiasta, jako szczególnie atrakcyjnych ze względu na turystykę 

zdrowotną/medyczną (pas szerokich plaż, otulina lasów iglastych, zaplecze kliniczne). 

 

Bariery: 

� W przypadku mobilności na rynku pracy istotną barierę stanowi bariera językowa np. 

posługiwanie się językiem szwedzkim, rosyjskim, czy nawet niemieckim, z kolei w przypadku 

rynku polskiego - znajomość języka polskiego. Ponadto różne standardy - systemy 

funkcjonowania obiektów, szczególnie o charakterze sieciowym (hotele z rozszerzoną 

funkcją, czy sieci szpitali/klinik), w których z reguły należy przejść wcześniej długi proces 

szkoleń związanych także ze standardami korporacyjnymi. 

 

� Na rynku polskim istotną barierą stanowi przestarzała infrastruktura tradycyjnych obiektów 

uzdrowiskowych (zakładów uzdrowiskowych), która wyraźnie odstaje od nowoczesnej bazy 

typu SPA (np. Hotel Mera SPA w Sopocie, Hotel Haffner) czy obiektów hotelowych 

o rozszerzonej funkcji zdrowotnej (np. Hotel Kuracyjny w Gdyni) - w zestawieniu np. z 

Sanatoriami - np. „Leśnik" w Sopocie.  

 

� Barierą jest także wciąż niedoskonały system regulacji prawnych w obszarze na styku Zespoły 

Opieki  Zdrowotnej/usługi medyczne a  obiekty hotelowe/usługi turystyczne.  

 

� Konieczne jest wprowadzenie w Polsce międzynarodowej certyfikacji jakości dla podmiotów 

świadczących usługi medyczne – szpitali i klinik, która byłaby miarodajnym źródłem 

informacji dla zagranicznych klientów i zwiększyłaby poziom zaufania do polskich ośrodków. 

W obecnym momencie bardzo odczuwalny jest brak tego instrumentu. 

 

� Niedostateczna promocja oraz zbyt mały, niewidzialny udział polskich przedstawicieli 

turystyki medycznej w międzynarodowych targach. 

 

Rekomendacje - sugestie: 

� Polska ma duży potencjał w dziedzinie rozwoju turystyki medycznej, ale potrzebna jest 

głównie konsolidacja całego środowiska – m.in. szpitali i prywatnych klinik, firm 
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pośredniczących w kontaktach między pacjentami a infrastrukturą, hoteli, gabinetów 

wellness&spa, uzdrowisk itp. Przede wszystkim niezbędna jest współpraca i stworzenie 

wspólnego programu, który można by dalej przedstawić decydentom rządowym, zwłaszcza 

Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Turystyki oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych. 

 

� Dla rozwoju turystyki medycznej i zwiększenia jej atrakcyjności dla potencjalnych klientów 

(pacjentów) niezbędne jest przygotowanie zróżnicowanej oferty łączącej ofertę medyczną z 

turystyczną. Aby to osiągnąć potrzebna jest współpraca międzysektorowa oraz 

zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Turystyki.  

 

� Obecnie zdecydowanie brakuje zintegrowanej promocji naszej oferty, w tym certyfikowanej 

bazy obiektów - tworzącej podstawowy katalog polskiej marki turystyki zdrowotnej 

i medycznej. 

 

� Ważnym aspektem rozwoju rynku jest promocja na docelowych rynkach, a także budowanie i 

utrzymywanie bazy lojalnych partnerów oraz klientów. 

 

� Wraz z rozwojem sektora wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę 

posługującą się biegle językami obcymi w takich nowych zawodach jak koordynator pacjenta 

zagranicznego czy marketing usług medycznych. Istotna jest współpraca w tym zakresie z 

uczelniami wyższymi. 

 

� Istotnym warunkiem konkurencyjności jest osobista obsługa klienta medycznego - przez 

specjalnie przeszkolonego opiekuna/koordynatora - pozostającego w ciągłym kontakcie 

z klientem w czasie jego pobytu w Polsce, zarówno osobistym jak i telefonicznym – „od 

przylotu do wylotu". 

� Poprawa mobilności rynku pracy w sektorze turystyki zdrowotnej - to przede wszystkim 

oferta pracy połączona ze zdobywaniem dodatkowych kompetencji, doświadczeń, w tym 

także językowych (np. z kursami jęz. szwedzkiego, rosyjskiego). 

 

� Mobilność można postrzegać także w stronę Polski - np. już obecnie zatrudnia sie 

specjalistów z krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy) czy Białorusi, Ukrainy, Rosji - np. 

w obszarze rehabilitacji, odnowy biologicznej, medycyny alternatywnej (akupunktura) itp. 

Ponadto w zakresie wprowadzania nowych usług specjalistycznych,. 
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� Warto również wdrażać nowoczesne rozwiązanie e-health pozwalające na zintegrowaną 

obsługę/sprzedaż on-line oferty. 

 

PANEL TURYSTYKA MORSKA 

 

III. Streszczenia prelekcji 

dr Ilona Urbanyi – Popiołek „Analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą w branży 

turystyka morska” 

 
Opracowanie „Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 

Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą” 

zostało wykonane w ramach projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w 

Regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals). Jego celem jest analiza i ocena stanu turystyki 

morskiej w Regionie Południowego Bałtyku oraz przemysłów bezpośrednio i pośrednio 

współpracujących z branżą, a także próba identyfikacja zapotrzebowania na siłę roboczą w usługach 

na rzecz pasażerów – turystów. Szczególną uwagę zwrócono na działalność przedsiębiorstw  

obsługujących turystów morskich  w rejonie Trójmiasta ze względu na fakt, iż to właśnie w Gdyni i 

Gdańsku ogniskują się i prężnie rozwijają się wszystkie sektory turystyki morskiej. 

Turystyka morska związana jest z podejmowaniem podróży morskich różnymi środkami transportu. 

W związku z tym można wyróżnić jej następujące segmenty: 

• wycieczki pełnomorskie 

• podróże w oparciu o żeglugę promową 

• żeglarstwo morskie 

• pasażerską żeglugę przybrzeżną 

Turystyka morska w rejonie Południowego Bałtyku obejmuje  wszystkie podstawowe sektory. Ze 

względu na zróżnicowane  czynniki podejmowania podróży, różną organizację i czas trwania 

wycieczek, a także zapotrzebowanie na usługi około transportowe, każda forma turystyki morskiej 

posiada swoją specyfikę i różne oddziaływanie na rynek usług obsługujących turystów morskich. 

Poprzez funkcje transportowe, turystyczne, dochodotwórcze i miastotwórcze, turystyka morska 

oddziałuje na rynek pracy kreując zatrudnienie w branżach obsługujących osoby korzystające z 

poszczególnych form turystyki morskiej. Odnosi się to zarówno do zatrudnienia bezpośrednio w 

przemyśle turystycznym, obejmującym m.in. hotele, gastronomię, ale także w innych sferach jak 

kultura, handel, transport. W branży turystycznej personel ma kluczowe znaczenie dla działalności i 

pozycji firmy. Powoduje to konieczność zatrudniania wysokokwalifikowanej i kompetentnej kadry, 

która sprosta wysokim wymaganiom turystów 



Materiały Pokonferencyjne   

 

Specyfika turystyki morskiej kreuje charakterystyczne  zapotrzebowanie na kompetencje i cechy 

osobowe osób podejmujących zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu turystycznego.  na 

podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można je sklasyfikować następująco: 

• cechy osobowe –  podstawą wymagań pracodawców jest uczciwość, pracowitość, 

samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole 

• kompetencje kluczowe – głównymi cechami wymaganymi przez pracodawców to kultura 

osobista, znajomość systemów informatycznych, umiejętność zdobywania nowej wiedzy 

ogólno sektorowej oraz specyficznej dla segmentów branży 

• kwalifikacje zawodowe – w sektorze turystyki morskiej główną kwalifikacją jest 

znajomość języków obcych, jako podstawa wskazywana jest biegła znajomość języka 

angielskiego, a także pożądana znajomość języka szwedzkiego oraz niemieckiego 

(segmentacja rynku), dodatkowo niezbędnym aspektem jest wykształcenie kierunkowe 

(w zakresie hotelarstwa, gastronomii, historii regionów itp.) oraz doświadczenie 

zawodowe. 

Występujące z coraz większym natężeniem procesy globalizacji skutkują zacieśnieniem się sfery 

gospodarczo-społecznej, bez względu na granice państwowe, powodując zmiany w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw, także w sferze zatrudnienia. Wraz z przystąpieniem Polski i Litwy do Unii 

Europejskiej otworzyły się przed jej obywatelami nowe rynki pracy a tym samym nowe możliwości 

zatrudnienia.  

Głównymi determinantami  zniechęcającymi do zmiany miejsca zamieszkania i pracy w aspekcie 

międzypaństwowym to problemy językowe – nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych, 

nieznajomość prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych w związku z podejmowaniem 

pracy w innych krajach. Dodatkową barierą jest obawa, iż dotychczasowe doświadczenie zawodowe 

oraz kwalifikacje mogą być nieuznawane za granicą, a także brak wiedzy dotyczącej możliwości 

uzyskania wsparcia dotyczącego możliwości studiowania i podejmowania pracy za granicą. 

 

 „Kierunki rozwoju turystyki morskiej na Morzu Bałtyckim - promowej i wycieczkowej, implikacje 

dla województwa pomorskiego” 

Turystyka morska w rejonie Bałtyku obejmuje  wszystkie podstawowe sektory. Ze względu na 

zróżnicowane  czynniki podejmowania podróży, różną organizację i czas trwania wycieczek, każda 

forma turystyki morskiej posiada swoją specyfikę i różne oddziaływanie na rynek usług obsługujących 

turystów morskich. 

Morze Bałtyckie stanowi jeden z głównych akwenów, gdzie żegluga promowa jest silnie rozwinięta. 

Funkcjonowanie przewoźników promowych i wysokość przewozów kształtowana jest przez otoczenie 



Materiały Pokonferencyjne   

 

rynkowe, które w znaczący sposób wpływa na poziom ruchu pasażerskiego. Ich wielkość 

determinowana jest również przez samych operatorów, którzy podejmują różnego rodzaju działania 

w celu zwiększenia ruchu pasażerskiego.  

Polski rynek promowy obejmuje serwisy liniowe między Polską a Szwecją.  Najwyższy ruch pasażerski  

odnotowuje  operator Stena Line, który na linii Gdynia - Karlskrona w roku 2012 przewiózł 469,5 tyś 

osób. Drugi z przewoźników Unity Line eksploatuje dwa serwisy ze Świnoujścia do Ystad i Trelleborga. 

Na obu liniach przewieziono w roku 2011 łącznie ponad 347 tyś osób. Armator Polferries na swych 

połączeniach łącznie  przewiózł w roku 2012 -  284,1 tyś pasażerów.  Linia Gdańsk – Nyneshamn 

odnotowała spadek przewozów, który spowodowany był głównie ekspansją niskokosztowych 

przewoźników lotniczych poszerzających oferty połączeń w rejon Sztokholmu. Z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsiębiorstw branż obsługujących ruch promowy istotne znaczenie ma struktura 

pasażerów promowych. Cel podróży będzie bowiem bezpośrednio wpływać na kreację dochodów i 

tym samym zatrudnienie w poszczególnych sektorach. 

Bałtyk stanowi największy segment północnoeuropejskiego rynku żeglugi wycieczkowej. W roku 2012 

z jej usług skorzystało  4,2 mln pasażerów. Rynek bałtycki wycieczkowców charakteryzuje się 

sezonowością. Warunki klimatyczne powodują, iż okres wycieczkowy na tym akwenie trwa około 

pięciu miesięcy – od maja do września. Ilość zawinięć statków wycieczkowych w Gdyni w pierwszej 

dekadzie obecnego wieku ustabilizowała się na poziomie 82-96 zawinięć w skali sezonu. W roku 2012 

Gdynię odwiedziło na statkach wycieczkowych ok. 108 tyś osób. Gdańsk jako bezpośrednia 

destynacja statków wycieczkowych, przyjmuje ich mniejszą liczbę; są to jednocześnie znacznie 

mniejsze jednostki, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie pasażerów przechodzących przez port w 

Gdańsku. 

Pod względem organizacyjnym pasażerowie statków wycieczkowych tworzą grupy zorganizowane, 

dla których przygotowany jest program pobytu. Z racji specyfiki i celu przyjazdu pasażerowie statków 

wycieczkowych nie korzystają z bazy hotelowej.  Pakiety obejmują z reguły sferę turystyki (zwiedzanie 

interesujących z punktu widzenia turysty miejsc) oraz gastronomię i kulturę. Zakres ofert obejmuje 

indywidualne potrzeby i zainteresowania poszczególnych grup turystów. 

Wielkość przewozów promowych, ich segmentacja, zróżnicowane cele podróży, całoroczny ruch,  

pozwala stwierdzić, iż z punktu widzenia sfer obsługujących  turystykę morską, właśnie pasażerowie 

promowi stanowią podstawowy segment kreujący popyt na obsługę turystów „morskich”. Z kolei 

sezonowość żeglugi wycieczkowej kreuje popyt na usługi w okresie letnim. Zwiększający się corocznie 

ruch pasażerski staje się szansą rozwoju branży turystycznej w regionie pomorskim. 
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dr Maciej Zborowski „Rozwój turystyki promowej a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników z sektora turystycznego na przykładzie Stena Line” 

 

1. Stena Line – informacje ogólne  (22 linie, 38 statków, 9 krajów, ok. 6000 pracowników) 

2. Linia Gdynia-Karlskrona (statki Stena Spirit i Stena Vision, 1300 łóżek na każdym statku, 12 

rejsów w tygodniu, wyniki 2012: 469 516 pasażerów, 86 256 samochodów osobowych i 86 

866 jednostek frachtowych. Co oznacza wzrost w stosunku do 2011 roku o 8 proc., 9,3 proc. i 

7,3 proc. w każdej z kategorii, podczas gdy rynek rósł odpowiednio o 3,8%, 5,3% oraz 3,1%) 

3. Przyszłość linii Gdynia-Karlskrona (nowy terminal w 2016 roku, silniejsza promocja turystyki) 

4. Stena Line jako pracodawca turystyczny (niewielkie zapotrzebowanie , maksymalna załoga to 

ok. 120 osób, liczba personelu na statkach zależy od liczby gości, minimalna załoga ok. 30 

osób) 

5. Linia Gdynia-Karlskrona jako most łączący Polskę ze Szwecją i jako okazja do zarabiania 

pieniędzy na przepływie ruchu turystycznego 

6. Obsługa Polaków wyjeżdżających do Szwecji (praca: zaopatrzenie; turystyka: pakiety 

pobytowe nocleg + rejs) 

7. Obsługa Skandynawów przyjeżdżających do Polski (profesjonalna obsługa turystyki 

indywidualnej – hotele, zabiegi, zakupy, gastronomia – oraz grupowej – autobusy, 

przewodnicy, aranżacje grupowe) 

 
 
Elżbieta Mitura „Perspektyw rozwoju turystyki żeglarskiej na przykładzie projektu 
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” 
 

„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” obejmuje sieć portów i przystani żeglarskich Pomorza 

Zachodniego w  rejonie Odry, otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu 

Bałtyku, w ramach lokalizacji: Widuchowa, Gryfino, Szczecin, Lubczyna, Stepnica, trzebież, Nowe 

Warpno, Wolin, Świnoujście, Wapnica – Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Dziwnów, Mrzeżyno, 

Kołobrzeg, Darłowo.  Trasa Szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – 

Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii. 

W ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego realizowanych jest łącznie 19 inwestycji  o 

łącznej wartości ok. 260 mln zł, gdzie ok. 170 mln złotych pochodzi ze środków europejskich.  

Inwestycje Szlaku  finansowane są  z czterech programów: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – finansowanie: Budowy 

infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy (wartość projektu 7.963.763,00 PLN, 

dofinansowanie 3.981.881,00 PLN), Budowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
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Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie ( wartość projektu 

36.200.000,00 PLN, dofinansowanie 14.154.355,04 PLN), Zagospodarowania Basenu Północnego 

w Świnoujściu na port jachtowy ( wartość projektu 18.621.680,00 PLN, dofinansowanie 

7.152.800,00 PLN), w Gryfinie - Budowy nabrzeży obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki 

żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 7171,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie 

północne ( wartość projektu  18.296.863,88 PLN, dofinansowanie 7.659.819,74 PLN), realizacji 

Projektu Urzędu Morskiego w Szczecinie pn. Porty Zalewu Szczecińskiego. Poprawa jakości 

infrastruktury szansą na rozwój, ( wartość projektu  49.417.703,00 PLN, dofinansowanie 

21.768.721,5 PLN) 

2. INTERREG IV A – finansowanie: Rozbudowy infrastruktury turystycznej sportów wodnych 

w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży, Gmina Police (wartość 

projektu 9.266,766 PLN, kwota dofinansowania 7.876.759,92 PLN), Bazy turystyki żeglarskiej – 

Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermunde (wartość projektu 12.058.647,22 PLN, kwota 

dofinansowania 10.249.849,97 PLN), Rozbudowa infrastruktur Centrum Turystyki Wodnej w 

Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie ( wartość projektu 

12.020.102,79 PLN, kwota dofinansowania 9.822.825,15 PLN). 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne 

o znaczeniu ponadregionalnym” – w ramach Projektu „Zachodniopomorski szlak żeglarski – sieć 

portów turystycznych Pomorza Zachodniego” finansowanie budowy marin i portów 

turystycznych w  Szczecinie (3 inwestycje: SEJK Pogoń, AZS Szczecin, Miasto Szczecin – Wyspa 

Grodzka),  Wapnicy -Gmina Międzyzdroje, Wolnie,  Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, 

Kołobrzegu,   Darłowie. Całkowita wartość Projektu 97,37 mln PLN, Całkowite wydatki 

kwalifikowane 87,49 mln PLN, Kwota dofinansowania w postaci dotacji wynosi 35,28 mln PLN). 

Beneficjentem Projektu „Zachodniopomorski szlak żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 

Zachodniego” jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Umowa o 

dofinansowanie została podpisana 1.12. 2010 r. Czas realizacji projektu: 2009 r. – 2013 r. Celem 

projektu jest stworzenie unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego poprzez budowę i 

modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych pełniących funkcję najważniejszych 

ośrodków żeglarskich Pomorza Zachodniego. Realizacja projektu ma znaczenie strategiczne dla 

rozwoju turystycznego Pomorza zachodniego. Do końca 2012 r. w ramach projektu wybudowane 

zostały nowe porty i przystanie  w ramach zadań: „Budowa Portu Jachtowego w Miejscowości 

Wapnica w gminie Międzyzdroje”, „Port Jachtowy w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastruktura 

towarzyszącą”, „Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w Basenie Rybackim w 

Darłowie” oraz zakończone inwestycje związane z budową pomostów pływających na terenie 

przystań Jachtowa Jacht Klub AZS w Szczecinie, rozbudową mariny SEJK POGOŃ w Szczecinie oraz 
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modernizacją i rozbudową Portu Jachtowego w Kołobrzegu, W trakcie realizacji są inwestycje:  „Port 

Jachtowy Szczecin. Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki 

żeglarskiej”, „Basen jachtowy w Wolinie” oraz „Budowa portu jachtowego w Dziwnowie oraz 

rozbudowę przystani sezonowej przy bulwarze Wybrzeża Kościuszkowskiego”. Planowane jest 

włączenie do Projektu inwestycji w Nowym Warpnie i Trzebieży. W wyniku realizacji Projektu  

powstanie około 700 nowych miejsc postojowych dla łodzi i jachtów w zmodernizowanych 

przystaniach i portach. Budowa nowego, konkurencyjnego produktu turystycznego wpływa 

pozytywnie na aktywizację gospodarczą poszczególnych miejscowości na trasie 

Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz  tworzenie nowych miejsc pracy związanych z 

obsługą ruchu turystycznego.  

 
dr Tomasz Studzieniecki „Turystyka i rekreacja morska w strategii województwa pomorskiego” 
 

Turystyka i rekreacja morską odgrywają istotną rolę w priorytetach i kierunkach rozwoju 

województwa pomorskiego. Rozbudowywana jest infrastruktura portowa, powstają atrakcyjne 

produkty turystyczne, krystalizuję się morska marka Pomorza.  

W 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2020. Dokument wyznacza w perspektywie do 2020 roku trzy wzajemnie uzupełniające się i równie 

ważne cele strategiczne. Są nimi:  

• Nowoczesna  Gospodarka,  

• Aktywni Mieszkańcy, 

• Atrakcyjna Przestrzeń.   

Celem nadrzędnym jest „spójność regionu  rozumiana jako zapewnienie możliwości rozwoju i 

poszukiwanie takich ścieżek zmian, które będą wykorzystywały i wzmacniały potencjał obszaru” .  

W dokumencie uznano że wyzwaniem strategicznym regionu jest stymulowanie aktywności 

społecznej i budowa wspólnoty obywatelskiej czerpiącej z tradycji morskich. Zarządy portów 

morskich i administrację morską uznano za kluczowych partnerów w realizacji celu. Regionalny 

Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej jest jednym z sześciu 

programów strategicznych województwa. Z analizy sytuacji wynika, że jednym z największych  atutów 

województwa jest nadmorskie położenie. Dziedzictwo morskie tworzą przede wszystkim małe porty 

morskie z towarzyszącą zabudową i architekturą rybacką, kurortową, zabudowa dużych portów 

morskich Gdańska i Gdyni, zabytkowe jednostki pływające, stanowiska archeologiczne zlokalizowane 

pod powierzchnią wód Bałtyku, zabytki etnograficzne (łodzie rybackie) a także wsie rybackie. 

Działania wynikające z celów operacyjnych i strategicznych zakładają między innymi podniesienie 

jakości oferty pasa nadmorskiego w tym rozbudowę infrastruktury żeglarskiej.   
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Niezbędne staję się wypracowanie rozwiązań systemowych determinujących współpracę  

interesariuszy gospodarki i administracji. Interesariuszami takimi są krajowe i międzynarodowe 

organizacje pozarządowe do których zaliczyć można Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin 

Morskich, Bałtycką Komisję Turystyki oraz Organizację Portów Bałtyckich. Pomimo, że polityka 

turystyczna oraz polityka morska państwa nie sprzyjają wykorzystaniu nadmorskiego potencjału, 

władze województwa pomorskiego, w ramach swoich  kompetencji realizują działania stymulujące 

rozwój turystyki i rekreacji morskiej w regionie. 

 

IV. Wnioski z dyskusji panelowej 

 

Prowadzący dyskusję: 

Wojciech Kreft - były dyrektor w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  obecnie 

przedsiębiorca turystyczny, koordynator ogólnopolskich projektów e-marketingu w obszarze 

produktów i ofert turystycznych,  ekspert marketingu miejsc oraz przemysłu czasu wolnego 

 

Uczestnicy dyskusji: 

� dr Ilona Urbanyi - Popiołek – wykładowca Akademii Morskiej w Gdyni 

� dr Maciej Zborowski – specjalista ds. marketingu Stena Line Polska 

� Elżbieta Mitura - koordynator projektu w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej 

� dr Tomasz Studzieniecki – wykładowca w Akademii Morskiej w Gdyni 
 

� prof. Ausrine Armaitienė – wykładowca w Klaipeda University, partner projektu 
 

� Ewa Andziulewicz –  kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 
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Przykłady - case study do wnioskowania: 

� Turystyka morska – rozwój cruisingu w destynacjach nadbałtyckich takich jak Kopenhaga, 

Rostock, Ryga, Kłajpeda, Petersburg - liczba zawinięć, dynamika  wzrostu zawinięć 

wycieczkowców.  

 

� Turystyka żeglarska - Niemcy, Szwecja - liczba miejsc postojowych, przystani, popularność 

żeglowania wśród Szwedów i Niemców - liczba własnych jachtów 

 

� Turystyka żeglarska w Zachodniopomorskiem - w tym port w Świnoujściu – 3-krotny wzrost 

zawinięć w ostatnich 5 latach. 

 

Potencjał i perpsektywy sektora oraz rynku pracy: 

� W przypadku turystyki promowej zdecydowanie ten potencjał jest umiarkowany, gdyż same 

promy zatrudniają od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu pracowników załogi (jeden prom), 

i nawet rozpoczęcie żeglugi przez kolejne jednostki nie stanowi istotnej wartości w skali 

potrzeb rynku pracy regionu Trójmiasta i Pomorza. 

 

� Większy potencjał należy upatrywać w przypadku usług około turystycznych takich jak usługi 

noclegowe, usługi gastronomiczne, sprzedaż pamiątek, usługi SPA, atrakcje turystyczne 

(obsługa), usługi przewozowe lądowe, centra handlowe itp. Turystyka promowa rozwija się w 

skali danych ilościowych doskonale od kilkunastu już lat, co pozwala na perspektywiczny 

rozwój usług okołoturystycznych, w tym generowanie miejsc pracy w tych obszarach oraz 

nowych inwestycji (np. nowe muzea - atrakcje, parki rozrywki, galerie handlowe, pasaże 

pieszo-handlowo-usługowe, gastronomia). 

 

� Przykład Szwecji, gdzie ok. 10% gospodarstw domowych posiada jednostki pływające 

pokazuje, że  turystyka żeglarska ma ogromny potencjał rozwojowy również w Polsce – 

oczywiście duży wpływ ma tu również zamożność społeczeństwa.. W województwie 

pomorskim można spodziewać się kilkusetprocentowego wzrostu zawinięć, pod warunkiem 

powstania nowej bazy żeglarskiej oraz podjęcia działań w kierunku przygotowania 

zintegrowanej oferty wspólnie z województwem zachodniopomorskim, ukierunkowanej na 

rynek niemiecki i skandynawski. Duży potencjał mają także szlaki śródlądowe np. Pętla 

Żuławska, stanowiące naturalną drogę wodną dla turystów morskich. Przełożenie na rynek 

pracy nie będzie jednak natychmiastowe i bardzo zauważalne. 
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� Bardzo istotną rolę w kreowaniu mobilności rynku pracy odgrywają agencje zatrudniające do 

pracy na dużych wycieczkowcach. Stosunkowo sporo młodych osób z naszego regionu 

zatrudnia się na jeden lub kilka okresów kontraktowych (zazwyczaj od 6 do 10 miesięcy), 

choć z reguły tylko nieduża ich część zostaje na dłużej. Tego typu praca, choć wymagająca 

sporu wyrzeczeń, stanowi doskonałą praktykę, możliwość zdobywania kompetencji i 

doświadczeń w obsłudze turystów morskich -głównie z Europy Zachodniej. Doświadczenia z 

kontraktów są często użyteczne w poszukiwaniu pracy w Polsce np. w hotelach, 

restauracjach, otwieraniu własnych biznesów turystycznych.  

 

Bariery: 

� Barierą w przypadku zwiększenia mobilności w obszarze turystyki morskiej jest np. brak w 

Polsce centrali/siedziby przewoźników linii cruiserowych. Większość załogi pochodzi jednak 

z krajów macierzystych poszczególnych linii.  

 

� Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki morskiej, zwłaszcza cruisingowej, są 

czynniki ekonomiczne. Armatorzy chcący zawinąć do portów Gdyni i Gdańska muszą zmieniać 

kurs przy wybrzeżach szwedzkich, co znacznie wydłuża trasy rejsów wycieczkowych i 

zwiększa ich koszty, chodzi tu głównie o wysoki koszt paliwa. Na wybór przez armatorów 

portów zawinięć, poza jakością obsługi, mają także wpływ opłaty portowe. 

 

� Barierą rozwoju turystyki żeglarskiej (w tym usług - rynku pracy) jest brak rozwiniętej 

infrastruktury - sieci portów, przystani żeglarskich w naszym regionie, a także zintegrowanej 

promocji - marketingu tej oferty na rynkach Niemiec i Skandynawii. Rozwój nowoczesnej sieci 

portów i przystani ma szanse nastąpić w najbliższym okresie finansowania z programów UE, 

taki krok wykonało już Zachodniopomorskie (inwestycje niektóre wciąż w toku). 

 

� Kolejną przeszkodą w rozwoju turystyki żeglarskiej, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia 

w tej branży i branżach pokrewnych jest sezonowość. Należałoby popracować nad  

rozwiązaniami, żeby np. porty i mariny mogły funkcjonować także po sezonie. 

 

� Rozwój turystyki promowej jest przede wszystkim skorelowany z popytem na przewozy 

kontenerowe przez połączenia ze Szwecją. Fiaskiem skończyły się próby nowych połączeń np. 

do Kopenhagi czy Rostocku, choć nadal funkcjonuje linia Gdynia - Helsinki. Połączenia ze 

Szwecją rosną stabilnie, szczególnie w przypadku przewoźnika Stena Line. Wzrost liczby 

rejsów przekłada się także na promocję przewoźnika - oferty Polski/Trójmiasta/Kaszub na 
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rynku Skandynawskim, w tym także turystyki - oferty medycznej i zdrowotnej (ciekawa 

korelacja, sprzężenie zwrotne). 

 

� W zakres turystyki morskiej wchodzą bardzo różne działalności, z czego wynika 

zapotrzebowanie na pracowników różnych profesji. Niestety  miejsc pracy w tej branży jest 

wciąż zdecydowanie zbyt mało w stosunku do ilości pracowników na rynku. Jednocześnie 

poziom wiedzy i umiejętności potencjalnych pracowników, zwłaszcza absolwentów, jest 

niewystarczający w stosunku do wymagań pracodawców – chodzi tu głównie o znajomość 

języków obcych – większość posługuje się głównie językiem angielskim i to w stopniu 

komunikatywnym, a jest duże zapotrzebowanie na pracowników posługujących się jeszcze 

dodatkowo np. językiem niemieckim czy rosyjskim. 

 

� Pracodawcy w branży turystycznej coraz częściej oczekują od zatrudnianych pracowników 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co umożliwia im większą elastyczność. 

Jednakże wśród potencjalnych pracowników wciąż najbardziej pożądaną formą zatrudnienia 

jest umowa o pracę i istnieje znaczny opór przed pracą na własny rachunek. 

 

Rekomendacje - sugestie: 

� Konieczna współpraca partnerów komercyjnych (np. Stena Line, operatorzy portów i 

przystani) z samorządami oraz organizacjami turystycznymi z Trójmiasta i regionu. 

 

� Rozwój żeglarstwa wymaga kompleksowych inwestycji związanych ze zwiększeniem liczby 

miejsc gościnnych w przystaniach, a także rozwojem nowych portów i przystani żeglarskich. 

Ważna jest także koordynacja i współpraca z Zachodniopomorskim oraz projektem Pętla 

Żuławska. 

� Bez wątpienia Trójmiasto, w tym Gdynia, mają duży potencjał w kierunku zwiększenie liczby 

zawinięć wycieczkowców - co powinno przynieść wzrost popytu na wycieczki i usługi 

okołoturystyczne. Potrzebne są działania nie tylko promocyjne, ale przede wszystkim 

poprawiające jakość "welcome offers", zapewnienie koordynacji w Porcie Morskim Gdynia w 

zakresie także podstawowych potrzeb turystów cruisingowych (czyste, dostępne toalety, 

przejście z nabrzeża do miejsc odjazdów autobusów, informacje o atrakcjach w mieście i 

okolicy, łatwy dojazd do miasta, wizerunkowe stoiska pamiątki/produkty regionalne, 

powitalny band portu/miasta, ograniczenie przykrych zapachów - śruta sojowa).  
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� Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie dopasowania programu do potrzeb 

pracodawców – więcej zajęć praktycznych dotyczących prezentacji pracownika podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej czy obsługi klienta krajowego i zagranicznego – w różnych językach. 

Ponadto powinny zostać wprowadzone zajęcia z przedsiębiorczości praktycznie pokazujące 

podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prezentujące blaski i cienie pracy 

własnej firmy. Należy wzmocnić mobilność, zwłaszcza absolwentów, w tym zakresie i 

uświadamiać ich już podczas nauki, że nie zawsze jedynym rozwiązaniem jest praca na etacie. 

 

 

PANEL GOSPODARKA MORSKA 

 

V. Streszczenia prelekcji 

 

dr Dariusz Bernacki „Maritime economy and employment in the South Baltic Regions -state of art 

and perspectives” 

 

Analysis was performed for the following segments of maritime economy: shipbuilding and ship 

repairs, seaport and related activities, fisheries (Baltic fishing and fish processing), offshore wind 

energy and offshore supplies, maritime and coastal tourism and supplemented by some specific 

maritime activities. State of art and perspectives in terms of employment were specified for the 

South Baltic Regions, namely Mecklenburg-Vorpommern, Zachodniopomorskie, Pomorskie and 

Klaipeda. 

The overall and inter-regional comparison of the maritime economy in terms of employment has 

been depicted in table 1. 

Table 1. Cross-regional projected demand for labour force in the maritime economy 

High and moderate demand for labour force Maritime segments 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Zachodniopomorskie 

Region 

Pomorskie 

Region 

Klaipeda 

Region 

Shipbuilding &repairs   �  �  

Offshore wind energy �     

Offshore supplies   �   
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Port&logistics 

services 

 �  
conditional only 

�   

Fish processing  �   �  

Maritime&coastal 

tourism 

�  �  �  �  

Source: own elaboration 

When analyzing some segments of maritime economy, one should distinguish economic 

developments  from the employment effect it induces. Port and related services due to their 

technological improvements, is obviously the segment of the lowest effect generating demand for 

labour. Both containers and ro-ro traffic are labour saving characterized by raising efficiency, that in 

turn makes the labour elasticity very low and does not induce noticeable number of jobs. There is, 

however, an exception like in the case of Pomorskie Region, when the port throughput allows and 

creates incentives for development of port related logistics services. Logistics, especially value added 

services, is a labour intensive sector if developed in the environment of the dynamic progress in 

container throughput. It is supposed to induce high demand for labour force. Pomorskie is also a 

leading region in shipbuilding and ship repairs as already foregone transition in the sector has 

enabled not only to sustain output level in volume and in value but also has established grounds for 

development of the advanced offshore supplies activities. This restructuring makes good 

perspectives for labour force demand in the emerging offshore activity, whereas in the sector of new 

buildings and ship repairs it allows to maintain the existing level of employment. Some positive and 

moderate trends in demand for workforce also relate to Lithuanian ship repair industry, that for the 

most has its roots in the cost efficiency of the activity. Traditionally labour intensive and well 

developed sector of fish processing is an important activity in terms of demand for labour in 

Zachodniopomorskie and in Klaipeda Region. Increased demand for labour force is expected in 

maritime and costal tourism and this phenomenon is applicable to all analysed regions of the South 

Baltic. Having in mind already achieved level of sector development and its maturity, one may 

assume that overall highest employment growth rate in maritime tourism is to occur in 

Zachodniopomorskie, followed by Mecklenburg-Vorpommern and Pomorskie Region and then by 

Klaipeda Region. Mecklenburg-Vorpommern is the leading region both in terms of economic and 

employment developments in the offshore wind energy sector. High demand for skilled labour in the 

branch has its grounds in the long term experience and know-how, in the existence of the whole 

value production chain involving several sophisticated manufacturers, in clustering developments 

and finally in the competitive advantages of the activity.  
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Stanisław Szultka „Gospodarka morska - tendencje zmian i wyzwania dla rynku pracy” 
 
 

Świat, w którym żyjemy poddany jest nieustannym zmianom kierowanym przez wiele globalnych 

trendów. Podobnie gospodarka morska kształtowana jest przez warunki makroekonomiczne, w tym 

gospodarcze i regulacyjne. W ostatnich dekadach gospodarka morska podlegała zmianom, które 

początkowo były konsekwencją transformacji gospodarczej, na którą nałożyła się presja wynikająca z 

procesów globalizacyjnych. W Polsce zdecydowanie szybszej modernizacji podlegał sektor prywatny 

w gospodarce morskiej, który dzisiaj jest w dużej mierze zrestrukturyzowany i konkurencyjny.   

Pomimo, że gospodarka morska przeszła silną transformację na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, 

to nadal podlega przekształceniom. W ostatnim czasie dużego znaczenia nabierają procesy związane 

z automatyzacją. Konsekwencja jest z jednej strony ograniczenie popytu na siłę roboczą, w 

szczególności w segmencie niższych kwalifikacji.  

Wyzwaniem z punktu widzenie Polski, w perspektywie rosnących kosztów pracy, jest przebicie się w 

obszarach o wyższej wartości dodanej, gdzie kluczowym czynnikiem konkurowania są wysokie 

kwalifikacje i wiedza.  

Istnieje ścisły związek między tempem wzrostu gospodarczego i przemysłem stoczniowym oraz 

obrotem towarami i transportem morskim. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie dla rozwoju 

gospodarki morskiej będzie mieć tempo rozwoju gospodarczego, zarówno w całej Europie jak i 

Polsce. Postęp technologiczny sprawia, że zmianie ulega przedmiot handlu – z fizycznego przewozu 

towarów na transfer wiedzy i informacji, która wymaga innej infrastruktury.  W perspektywie 

przyszłości zmiany te mogą w istotny sposób wpłynąć na zapotrzebowanie na pracę w gospodarce 

morskiej. 

 
Waldemar Perchel „Mobilność na rynku pracy w gospodarce morskiej na przykładzie marynarzy” 

 

Dzisiejszy rynek pracy pracy polskich marynarzy to praktycznie nieograniczone możliwości znalezienia 

pracy na całym świecie. Wielkość światowej floty szacowana jest na ponad 55 200 statków 

przewożących ładunki, a liczba jednostek powyżej 100 GT przekroczyła liczbę 104 300. Zasoby kadr 

morskich w świecie szacowane są na ponad 1 322 500 marynarzy a w Polsce na, około 30 000 - co 

stanowi około 2, 26% całych zasobów. Konsekwencją szybkiego rozwoju żeglugi i stałego wzrostu 

ilości i wielkości statków jest niedobór kadr, szczególnie oficerów. Braki wykwalifikowanych oficerów 

na świecie ocenia się na około 14 000 -15 000 w zależności od źródeł analiz. 
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Konsekwencją dziesięcioleci rozkwitu żeglugi i floty światowej jest globalizacja marynarskiego rynku 

pracy, ze wszystkimi jego zaletami i wadami a w szczególności:   

• Zanikanie flot narodowych, zastępowanych przez wygodne bandery a inwestorzy instytucjonalni 

wypierają tradycyjne firmy armatorskie, 

• Flota handlowa w krajach Europy Wschodniej praktycznie zanikła, ale uczelnie morskie utrzymują 

wysoki poziom kształcenia dostarczając wykwalifikowane kadry morskie dla floty światowej  

• Kariera zawodowa na morzu przestaje być atrakcyjna w krajach wysoko rozwiniętych,  

• Powstają nowe możliwości pracy dla marynarzy na lądzie w sektorze morskim; porty, stocznie, 

biura, instytucje klasyfikacyjne, szkolnictwo, w sektorze „offshore” (poszukiwanie i wydobywanie 

surowców z morza),  

• Presja ekonomiczna powoduje ciągłe poszukiwanie tańszych pracowników przy braku inwestycji w 

kapitał ludzki a załogi statków stają się wielonarodowe a więc różnorodność i wielokulturowość 

środowiska,  

Gwałtowny rozwój technologii wyraźnie zmienił oczekiwania armatorów w stosunku do dzisiejszych 

marynarzy, ich kwalifikacji i przygotowania zawodowego. Oczekuje się, że przynajmniej część z nich 

potrafi;  

• Nawigować statkiem o długości ponad 300 metrów z prędkością przekraczającą nierzadko 25 

węzłów, 

• Zna zachowania ogromnych statków na wzburzonym morzu, płytkich wodach i wąskich kanałach, 

• Zna obsługę i konserwację ogromnych siłowni okrętowych elektrowni okrętowych i 

skomplikowanych systemów automatycznego nadzoru,  

• Posiada umiejętności operowania systemami dynamicznego pozycjonowania statku (DP) i zdalnej 

obsługi urządzeń wykonujących prace podwodne,   

• Potrafi operować systemami: ARPA, GMDSS, ECDIS, GPS i monitorować LNG, LPG, IG oraz ładunki 

niebezpieczne i przewóz różnorodnych chemikali  

• Posiada znajomości międzynarodowych konwencji i lokalnych przepisów dotyczących żeglugi i 

środowiska 

Już w latach 90. na rynku pojawiły się duże niedobory wykwalifikowanych marynarzy, dlatego 

obecnie znalezienie pracy w zawodzie nie przedstawia większych problemów i jest znacznie 

łatwiejsze. Częsta zmiana pracy nie jest uznawana, jako zjawisko negatywne. Jeszcze dziesięć lat 

temu osoby, u których w CV figurowało wielu armatorów, były postrzegane, jako nielojalne i 

niegodne zaufania. Dziś postrzegane jest to, jako zdobywanie nowych umiejętności, doświadczenia. 
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Armatorzy zatrudniając junior oficerów widzą w nich przyszłych kapitanów czy starszych mechaników 

i nierzadko oferują im podnoszenie kwalifikacji.  

Mobilność zawodowa to umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy. 

Obecnie oficer marynarki handlowej zmienia pracodawcę, co około 3 lata, oznacza to, że absolwenci 

szkół morskich w czasie swej kariery zawodowej zmienią pracę ponad 10 razy. Należy zaznaczyć, że, 

mobilność zawodowa marynarzy realnie nie jest zjawiskiem nacechowanym negatywnie a przeciwnie 

jest motorem w ich rozwoju zawodowym, marynarz, świadomie planując swoją karierę, wybiera 

najlepsze dla siebie rozwiązania.  

Sprzyjają temu regulacje i międzynarodowe konwencje kreowane przez: Międzynarodową 

Organizację Morską(IMO), Międzynarodową Organizację Pracy (ILO). Minimalne standardy 

wyszkolenia i certyfikacji marynarzy określone przez konwencję STCW 95 oraz „IMO White list” 

powodują, że certyfikaty wydane w jednym kraju są honorowane w innym. Obowiązek aktualizacji 

certyfikatów i uaktualniania wiedzy w uznanych ośrodkach na kursach o standardach określonych, 

przez tzw. kursy modelowe IMO, powoduje, że, nabyte kwalifikacje uznane będą przez wszystkich 

armatorów, pracodawców. Standaryzacja wymogów zdrowotnych (IMO, ILO, STCW) to kolejna 

regulacja umożliwiająca prace w dowolnie wybranej firmie żeglugowej. 

Nie bez znaczenia jest tu rozwój pośrednictwa pracy marynarzy. Profesjonalnie ukierunkowane 

Agencje zatrudnienia marynarzy działając w imieniu konkretnych armatorów są odpowiedzialne m.in. 

za rekrutacje załóg, sprawdzanie ofert pracy, kontakty z armatorami, osobami poszukującymi pracy i 

analizy rynku pracy, a także dostarczanie informacji na temat warunków życia i pracy na statkach 

konkretnego armatora.  

Rynek pracy dla marynarzy jest dziś: ogólnoświatowy, sprzyjający wysoko wykwalifikowanym 

fachowcom, akcentujący zapotrzebowanie na zawody techniczne, akcentujący konieczność 

podnoszenia poziomu wiedzy technicznej i umiejętności, wymagający aktywności wszystkich 

uczestników, wskazujący na znaczenie kompetencji zawodowych, zachęcający do rozwijania postawy 

interkulturowej umożliwiającej poruszanie się w środowisku międzynarodowym, wymagający 

mobilności, zmieniający podejście do kwestii zarobków. Uczenie się przez całe życie i mobilność, 

będące efektem wysokiej, jakości kształcenia i szkolenia, są niezbędne, by umożliwić marynarzom 

nabywanie umiejętności przydatnych  na rynku pracy. 

 

Zdzisław Bahyrycz „Rozwój przemysłu stoczniowego a zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę 

roboczą na przykładzie Stoczni CRIST S.A.” 

 Przemysł stoczniowy w Polsce ma długą, bo sięgającą lat 30-tych ubiegłego wieku historię. Pierwsza 

polska stocznia, powstała w Gdyni w 1922r., początkowo zajmowała się głównie remontami 

jednostek pływających, ale już w 1931r. zbudowała pierwszy nowy statek pilotówkę „Samarytanka”.  
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Dynamiczny rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce to lata 60 i 70-te ubiegłego wieku. Dzięki 

rozbudowie stoczni w Gdyni (wybudowano dwa nowe, duże, suche doki) i głębokiej modernizacji 

starych stoczni w Gdańsku i Szczecinie, oraz rozwojowi stoczni remontowych na polskim wybrzeżu, 

staliśmy się 10-tą, a nawet 8-mą potęgą świata w budowie i remontach statków. 

Załamanie się koniunktury w gospodarce morskiej świata na przełomie ubiegłego i obecnego wieku, a 

co za tym idzie spadek zamówień na nowe statki, skutkował upadkiem wszystkich trzech dużych 

stoczni produkcyjnych w Polsce.  

Ponieważ rynek gospodarczy nie znosi próżni, na miejsce upadłych, dużych, nierentownych i 

zbiurokratyzowanych stoczni pojawiły się nowe, prężne podmioty gospodarcze. Jednym z nich jest 

obecnie największa stocznia produkcyjna w Polsce, firma CRIST S.A. z siedzibą w Gdańsku.  

W spadku po byłych stoczniach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie pozostały na rynku pracy liczne, dobrze 

wykształcone i z dużą praktyką zawodową kadry, zarówno inżynierów jak i wykwalifikowanych 

robotników w zawodach okrętowych. 

Niestety,  zastosowane wówczas (lata 2000 do 2007) instrumenty rynku pracy spowodowały znaczny 

odpływ osób w wieku produkcyjnym na wcześniejsze, pomostowe emerytury oraz pogłębiły proces 

emigracji zarobkowej do ościennych, nadbałtyckich i zachodnich, morskich państw europejskich.   

Na przełomie 2009/2010r. firma CRIST S.A. nabyła najbardziej znaczącą część majątku produkcyjnego 

byłej Stoczni Gdynia S.A. Przejęliśmy trzy duże wydziały produkcji okrętowej wraz z pełną 

infrastrukturą technologiczną stoczni, największy obecnie w rejonie Morza Bałtyckiego suchy dok SD 

II wraz wielką 1000 tonową suwnicą bramową i 6-cioma dużymi dźwigami stoczniowymi. 

Tak duży potencjał produkcyjny firmy CRIST S.A. (posiadamy zdolność przerobu 110.000 ton 

konstrukcji stalowych rocznie) pozwala na wiarygodne oszacowanie potrzeb w zakresie 

zapotrzebowania na wykwalifikowanych  pracowników w zawodach okrętowych.. 

Przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego stoczni powinniśmy zatrudnić ok. 2.200 

pracowników produkcyjnych. Obecnie zatrudniamy (wyłącznie na zasadach indywidualnej 

działalności gospodarczej) ok. 1.100 – 1.200 osób w zawodach: monter, spawacz, mechanik, ślusarz 

maszynowy, elektryk i automatyk oraz innych pokrewnych zawodach okrętowych. Kadra zarządzająca 

i inżynieryjno – produkcyjna zamyka się liczbą około 100 osób i, jest zdaniem Zarządu firmy, 

optymalna. 

Szacujemy, że poziom zatrudnienia we wszystkich podmiotach przemysłu stoczniowego w Polsce 

może się zwiększyć w perspektywie 5 – 10 lat o max 50% – 70% obecnego stanu. Zwiększenie 

zatrudnienia nie będzie zależało jednak od dobrej woli zarządów  tych przedsiębiorstw , a od 

koniunktury gospodarczej na rynkach światowych, zwłaszcza w sektorze morskiej energetyki 

wiatrowej i eksploatacji zasobów podmorskich, czyli tzw. OFF – SHORE. 
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Z doświadczeń, blisko już 33 letnich, firmy CRIST S.A. w sektorze przemysłu okrętowego i produkcji 

konstrukcji stalowych wynika, że zatrudnienie kilku lub nawet kilkunastu tysięcy osób (jak bywało w 

przeszłości) w polskich stoczniach produkcyjnych, było przejawem złej organizacji pracy, a nawet 

brakiem gospodarności. Te minione już doświadczenia, należy uznać  za nieadekwatne do potrzeb i 

możliwości polskiego przemysłu stoczniowego w chwili obecnej jak i najbliższej przewidywalnej 

przyszłości. 

 

VI. Wnioski z dyskusji panelowych 

 

Prowadzący dyskusję: 

Jerzy Czuczman - dyrektor Biura Forum Okrętowego, od wielu lat związany z sektorem gospodarki 

morskiej. 

Uczestnicy dyskusji: 

� dr Dariusz Bernacki - Instytut Morski w Gdańsku, adiunkt na Akademii Morskiej w Szczecinie 

(Katedra Gospodarki Morskiej i Polityki Transportowej) 

� Stanisław Szultka - dyrektor zarządzający obszaru badawczego, Przedsiębiorstwa i Innowacje, 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

� Waldemar Perchel - kapitan żeglugi wielkiej, prezes zarządu  Dohle Manning Agency, członek 

rady Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni APMAR 

� Zdzisław Bahyrycz - pełnomocnik  Zarządu Stoczni Crist SA         

� Urszula Kowalczyk -  kierownik Zakładu Ekonomiki i Prawa, Instytut Morski w Gdańsku 

� Ewa Andziulewicz - kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 

� Jerzy Lewandowski - sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej    

�  Ryszard Toczek - naczelnik Biura Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Gdyni 

� dr Tomasz Brodzicki - adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim (Katedra Ekonomiki Integracji 

Europejskiej), Instytut Rozwoju w Sopocie 
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Przykłady - case study do wnioskowania: 

 

� APMAR - przykłady pracowników sektora, marynarzy, ich ścieżki kariery zawodowej. Potężny, 

znakomity materiał do analiz.  

 

� Case terenów po Stoczni Gdyńskiej - zostały zagospodarowane przez spółki polskie z branży 

takie jak  Energomontaż, Stocznia Crist, Stocznia Nauta - powstał klaster offshore, swoista 

dolina morska. 

 

� Stocznia Crist - postawienie na wysoką specjalizację produkcji oraz usług - pozwalająca na 

wyprzedzenie konkurencji np. z Chin i ciągły rozwój. 

 

� Produkcja jednostek luksusowych np. jachtów (stocznie w Gdyni i Gdańsku) - rynek dóbr 

luksusowych rozwija się wciąż doskonale. 

 

Potencjał sektora oraz rynku pracy: 

� Potencjał jest wciąż ogromny, tylko że zmienia się specyfika i wymagania w zakresie nowych 

miejsc pracy np. poszukuje się szefów brygad monterów (Stocznia Crist), specjalistów od 

nawigacji, zarządzania ruchem morskim, załóg do statków specjalistycznych np. 

chemikaliowców,  czyli stanowisk wymagających dużego doświadczenia oraz wysokich 

kwalifikacji.  

 

� Rozwój produkcji stoczniowej typu offshore energy - elektrownie wiatrowe oraz offshore  oil 

- wieże do poszukiwań ropy oraz konstrukcje do ich stawiania. 

 

� Ogromny potencjał sektora w obszarze nowych przemysłów np. kreacji - usługi projektowania 

statków, konstrukcji stalowych offshore . Szacuje się już obecnie, że w biurach projektowych 

w Trójmieście pracuje kilkuset wysoko wykwalifikowanych projektantów/konstruktorów, 

ponadto setki polskich projektantów pracuje w biurach w Niemczech czy w krajach 

skandynawskich. 
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� Lokalny rynek pracy powinien zadbać o przyciąganie Polaków pracujących w Niemczech (setki 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów), którzy mogą istotnie wzmocnić konkurencyjność 

sektora na Pomorzu. 

 

Perspektywy: 

� Dalszy rozwój sektora offshore, a także popytu na źródła energii odnawialnej - elektrownie 

wiatrowe. 

 

� W najbliższych latach szacowany jest wzrost zatrudnienia w sektorze stoczniowym 

maksymalnie o 50% i zależny jest od koniunktury na rynkach światowych. 

 

� Powstanie klastra - Doliny Morskiej, konkurującego innowacjami, nowoczesną ofertą i 

produktami. 

 

� Przygotowanie przyszłych kadr - w obszarze mobilności oraz elastyczności - umiejętność 

zarządzania, organizacji własnego biznesu, samozatrudnienia, zdobywania nowych 

kwalifikacji.  

 

� Wzrost mobilności pracowników zarówno w zakresie przestrzennym – dojazd do pracy, jak i 

zdolność do zmiany zawodu, wzrostu kwalifikacji, ciągłego dokształcania się, co będzie wręcz 

wymagane przez rynek pracy. 

 

Bariery: 

� Mentalne bariery części pracowników, zwłaszcza byłych pracowników wielkich zakładów jak 

stocznie w Gdyni i Gdańsku, wyrażające się niechęcią do zmiany i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, pracy na własny rachunek, braku zdolności szybkiej adaptacji do zmian.  

 

� Duża liczba chętnych do pracy na etacie i wykonywania najprostszych prac , ale część z tych 

osób nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Z kolei pracodawcy z uwagi na specyfikę branży 

gospodarki morskiej – wykonywanie poszczególnych projektów i praca kontraktowa – wolą w 

celu optymalizacji kosztów zatrudniać podwykonawców do konkretnych projektów. 

 

� Brak w Polsce atrakcyjnych ofert dla wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora 

morskiego (marynarzy, projektantów ). 
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� Brak rzetelnych analiz dotyczących gospodarki morskiej i zatrudnienia w tej branży – dane 

podane przez GUS są nie dostosowane do zmieniających się trendów i trudne do porównania 

z danymi innych krajów z Unii Europejskiej. 

 

� Brak przepisów prawnych umożliwiających swobodne zatrudnienie w zależności od 

aktualnych potrzeb rynku pracowników z innych krajów np. z Litwy. 

 

� Problemy komunikacyjne związane z dojazdem do pracy. Według badań, akceptowalny przez 

pracowników dojazd do pracy wynosi do 40 minut. Na terenie województwa pomorskiego 

zdecydowana większość miejsc pracy w sektorze gospodarki morskiej zlokalizowana jest w 

największych ośrodkach – Gdańsku i Gdyni , natomiast bardzo dużo potencjalnych 

pracowników – zwłaszcza tych wykonujących prace wymagające niższych kwalifikacji  - 

zamieszkuje mniejsze ośrodki na obrzeżach metropolii lub poza nią. Rejony te wyróżniają się 

również wyższym przyrostem naturalnym, co będzie miało wpływ na popyt na pracowników 

w przyszłości. Dlatego tak ważne jest umożliwienie im swobodnego dojazdu do pracy 

komunikacją zorganizowaną – autobusem lub koleją, w jak najkrótszym czasie, z jak 

najmniejszą liczbą przesiadek i jak najtaniej. Aspekt kosztowy jest tu bardzo ważny, gdyż tylko 

dojazd do pracy tanią komunikacją będzie opłacalny dla zatrudnionych. W województwie 

pomorskim duże nadzieje na poprawę transportu wiąże się z ukończeniem w połowie 2015 r. 

budowy Kolei Metropolitalnej, która połączy region Kaszub z Trójmiastem. 

 

Rekomendacje - sugestie: 

� Integracja sektora  w obszarze offshore.  

 

� Poprawa konkurencyjności portów morskich Gdyni i Gdańska. 

 

� Rozwój oferty szkoleń w zakresie wysokich specjalizacji zawodowych związanych z rozwojem 

nowych sektorów, zwłaszcza w zakresie offshore. 

 

� Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami typu technika czy szkoły zawodowe w zakresie 

dopasowania programu nauczania – np. specjaliści od energii wiatrowej - do zmieniającego 

się rynku pracy i popytu na pracowników. 

 

� Promocja mobilności, elastyczności, ukierunkowania na zdobywanie nowych kompetencji. 

Trzeba pokazywać, zwłaszcza pracownikom starszego pokolenia, że nie powinni bać się 
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zmian, że generują one  również nowe możliwości. Absolwentów należy namawiać do 

większej odwagi w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania – póki są najbardziej 

mobilni i nie założyli jeszcze rodzin oraz do pracy na zasadzie podwykonawstwa jako 

właściciele jednoosobowych firm. 

 

� Tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy w Gdyni i Gdańsku - przyciągnięcie kadr polskich 

specjalistów z zagranicy. 

 

 

 


