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WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw 

należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.  

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym: 

charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże, 

 charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,  

 identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach, 

 określenie silnych i słabych stron pomorskich branż, 

 identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż, 

 opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży, 

 określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem, 

 charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce, 

 identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże  

i ich produkty, 

 identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych 

branż). 

W badaniach zastosowano triangulację metodologiczną. Podejście takie 

umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich 

słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną 

analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o 

charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano 

techniki: desk research, CATI oraz ITI.  

 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. Analiza źródeł wtórnych to metoda 

badań służąca zebraniu i analizie danych dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera się na analizie materiałów 

zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane przy analizie stanowiły: 

 statystyki publiczne i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, instytucji 

statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

 prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych, 

 publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

 katalogi, prospekty, 

 raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

 bazy danych. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku za 

pomocą telefonicznego wywiadu przeprowadzonego przez ankietera z respondentem. W trakcie wywiadu ankieter 

odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane 

odpowiedzi. Technika CATI pozwala na szybkie zbieranie danych na rozproszonej zbiorowości, jak ma to miejsce  

w przypadku przedmiotowego projektu. CATI daje możliwość analizy materiału empirycznego zaraz po zakończeniu 

badania, co pozwala na szybkie raportowanie do klienta. W ramach przedmiotowego projektu przygotowano  

w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie badawcze. Badanie właściwe wśród firm zakwalifikowanych do 
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poszczególnych branż zostało przeprowadzone w I etapie prac, a analiza wyników została uwzględniona w niniejszym 

raporcie. Łącznie przeprowadzono N=1 600 wywiadów CATI.  

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych wywiadów CATI w poszczególnych branżach w województwie pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża off-shore N=197 

 

Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych do branż (wartość dodana 

wykraczająca poza SIWZ). Łącznie przeprowadzono N=66 wywiadów pogłębionych. Szczegółowy podział próby 

prezentuje tabela poniżej. Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej popularnych metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są pytania  

o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, 

zachowań. Metoda ITI była użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na możliwość 

poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika 

związanego z presją grupy mającej wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących i pogłębionych odpowiedzi na pytania 

służące realizacji badania.  

Tabela 2 Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ITI w poszczególnych branżach w województwie 
pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża off-shore N=13 
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BRANŻA OFF-SHORE 

W ogólnym ujęciu branża off-shore definiowana jest jako gospodarka morska, czyli każda działalność, którą można 

prowadzić tylko dlatego, że istnieje morze. Off-shore jest działalnością złożoną, składającą się z wielu procesów, 

których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie morza i jego zasobów1. Branża off-shore obejmuje więc 

działalność związaną z wydobywaniem surowców (głównie energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz 

pozyskiwaniem energii odnawialnej na morzu. Należy również mieć na uwadze, że przemysł off-shore to nie tylko 

produkcja dóbr finalnych (takich jak surowce czy energia), ale również produkcja wyrobów i usług. Podsumowując, 

przemysł off-shore to działalność produkcyjna rozmieszczona na morzu oraz w regionach nadmorskich i pozostałych, 

które wykazują silne powiązania kooperacyjne w łańcuchu produkcyjnym. Off-shore nie jest ujęta jako odrębna 

branża w statystyce publicznej (zarówno polskiej, jak i międzynarodowej), natomiast jest zagregowana jako część 

gospodarki morskiej oraz przemysłu. Poniższe dane charakteryzują więc w ogólnym ujęciu gospodarkę morską w woj. 

pomorskim.  

Tabela 3 Gospodarka morska w woj. pomorskim w latach 2015 - 2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 2017 2018 
Podmioty gospodarki morskiej 7 594 9 186 9 739 10 767 

% udział podmiotów gospodarki morskiej w liczbie podmiotów 
ogółem w województwie 

2,7% 3,2% 3,3% 3,6% 

Pracujący w gospodarce morskiej (w tys.) 47,2 51,0 55,6 60,5 

% udział w liczbie pracujących ogółem w województwie 5,9% 6,1% 6,4% 6,8% 

Udział % województwa w obrotach ładunkowych w portach 
morskich 

67,7% 67,6% 67,0% 69,1% 

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie GUS – Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 

W zakresie występowania tradycyjnych paliw w rejonie Bałtyku, jak i pod jego dnem w strefie należącej do RP, 

obecnie eksploatowane są dwa złoża węglowodorów: B3 i B8, dla których łączne zasoby wydobywcze ropy wynoszą 

około 5 mln ton i 540 mln m3 gazu ziemnego2.  

Na branże off-shore wpływają następujące czynniki makroekonomiczne: 

 polityczno-prawne, m.in. konieczność 

spełnienia wielu wymagań i uzyskania wielu 

pozwoleń na budowę morskich farm 

wiatrowych, 

 technologiczne, m.in. niezbędne 

zaplecze portowe do montażu morskich farm 

wiatrowych, a także know-how niezbędne do ich 

obsługi. 

Poza czynnikami makroekonomicznymi, duże 

znaczenie mają również warunki pogodowe, 

bowiem morskie farmy wiatrowe mogą być 

zlokalizowane jedynie w miejscach 

o odpowiedniej wietrzności. 

W omawianej branży można zauważyć jeden 

główny trend gospodarczy wpływający na jej rozwój: rosnąca popularność wiatrowego off-shore. Wynika to przede 

                                                           
1 Źródło: P. Czapliński, Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju (www.prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2998, data odczytu 
28.07.2020 r.) 
2 Źródło: Państwowa Służba Geologiczna o surowcach mineralnych Polski, Ropa naftowe, gaz ziemny; Państwowy Instytut Geologiczny 
(https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/foldery-instytutowe/foldery-surowcowe-2018/6220-folder-ropa-i-gaz/file.html, data odczytu: 28.07.2020 r.) 

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/foldery-instytutowe/foldery-surowcowe-2018/6220-folder-ropa-i-gaz/file.html
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wszystkim z trendów w gospodarce energetycznej, w tym polityce Unii Europejskiej związanej z ekologią 

i niskoemisyjnością. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej konsekwentnie wskazuje rok 2050 jako datę całkowitej 

eliminacji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie zakończenie produkcji energii z tradycyjnych, konwencjonalnych 

źródeł (węgiel, ropa, gaz). Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska zakłada, że aż 35% 

energii elektrycznej dla Starego Kontynentu  

w 2050 roku będzie pochodziło z morskich farm wiatrowych. 

Na europejskim rynku łączne moce morskiej energetyki wiatrowej w 2019 roku wyniosły ok. 22,1 GW3. Największy 

udział w globalnej produkcji morskiej energii pochodzącej z farm wiatrowych w 2019 r. miały Chiny, zaś w Europie 

liderem jest Wielka Brytania. Na koniec 2019 roku w Wielkiej Brytanii działało 40 morskich farm wiatrowych, z 2 225 

turbinami. Tylko w ubiegłym roku w Europie przybyło 3 623 MW energii pozyskiwanej z morskich farm wiatrowych, 

co odpowiada 502 nowym turbinom podłączonym do sieci w ramach 10 nowych farm. 

 
 
Tabela 4 Liczba i wydajność morskich farm wiatrowych w Europie 

 Liczba morskich farm wiatrowych 
 w Europie podłączonych do sieci 

w 2019 roku 

Łączna wydajność morskich farm 
wiatrowych funkcjonujących w Europie w 

2019 roku [MW] 

Wielka Brytania 40 9 945 

Niemcy 28 7 445 

Dania 14 1 703 

Belgia 8 1 556 

Holandia 6 1 118 

Szwecja 5 192 

Finlandia 3 71 

Irlandia 1 25 

Hiszpania 2 5 

Portugalia 1 8 

Norwegia 1 2 

Francja 1 2 

Suma 110 22 072 
Źródło: ASM na podstawie danych WindEurope (data dostępu: 10.08.2020r.) 

Wśród inwestorów największy udział w zainstalowanym europejskim potencjale morskich farm wiatrowych mają: 

duńska grupa energetyczna Orsted (16%), niemiecki koncern RWE (12%), szwedzki Vattenfallow oraz australijski 

fundusz Macqaule (po 7%)4. 

Wg danych prezentowanych na stronie Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej5, do 2030 roku w Polsce 

w ramach branży off-shore: 

 ma powstać 1 580 km podmorskich rurociągów, 

 zdolność przesyłowa ma wzrosnąć z 9,41 mld m3/rok do 32,61mld 3/rok, 

 potencjał morskich farm wiatrowych ma wynosić 9 GW i wzrosnąć do 35 GW do 2050 r., 

 podczas budowy morskich farm wiatrowych zatrudnienie ma znaleźć 150 tys. osób, a w fazie operacyjnej: 

4 500 – 9 000 osób. 

 

                                                           
3 Źródło: Wind Europe (www.windeurope.com, data odczytu 28.07.2020 r.) 
4 Źródło: Wind Europe (www.windeurope.com, data odczytu 28.07.2020 r.) 
5 Źródło: Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (https://www.beif.pl/, data odczytu: 28.07.2020r.) 

http://www.windeurope.com/
http://www.windeurope.com/
https://www.beif.pl/
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Dodatkowo w sektorze morskich farm wiatrowych do 2030 r. przewiduje się następujące zapotrzebowanie na 

surowce oraz pojazdy transportowe6: 

 podmorskie kable wewnętrzne: 2 250 km, 

 stal: 1 800 000 ton, 

 miedź: 54 000 – 72 000 ton, 

 statki wykorzystywane do układania nowych kabli: 4 nowe jednostki, 

 statki instalacyjne: 2 nowe jednostki, 

 statki serwisowe i obsługowe: 22 nowych jednostek. 

Morze Bałtyckie dysponuje korzystnymi warunkami do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej: niskie wody 

(w porównaniu z np. Morzem Północnym), niskie zasolenie, duża wietrzność, brak oblodzenia, stosunkowo niskie fale 

oraz względnie niewielkie odległości do brzegu. Czynniki te mają szansę przełożyć się na niższe koszty uruchomienia 

oraz eksploatacji farm wiatrowych w porównaniu z krajami, w których tego typu projekty już funkcjonują np. na 

Morzu Północnym. Dodatkowo, wg raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, w ciągu ostatniej dekady 

koszty wytwarzania prądu w farmach wiatrowych spadły o 47%7, chociaż wciąż to lądowe farmy wiatrowe są tańsze 

od ich morskich odpowiedników. Mimo to, wg raportu Niebieska Gospodarka UE 20208 szacuje się, że wkład źródeł 

morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnie poziom 35% do 2050 r. Europa jest w tym obszarze 

niekwestionowanym liderem: ponad 90% całkowitej zainstalowanej mocy morskiej energii wiatrowej jest 

zlokalizowana właśnie na obszarze krajów europejskich i nie ulegnie to zmianie w ciągu najbliższych lat9. Szansą na 

rozwój pomorskiej branży off-shore jest także, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, zarówno polskiego, 

jak i w innych krajach oraz polityka europejska dążąca do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji pochodzących 

z tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii. 

Obecnie w Polsce rozważana jest budowa 13 farm wiatrowych o mocy ok. 10 GW, które w założeniu do 2040 roku 

mają dostarczać 25% krajowej energii. Jest to szansa na rozwój polskiej gospodarki oraz narzędzie wzmocnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Morze Bałtyckie już jest eksplorowane (m.in. przez Niemcy i Danie), lecz 

potencjał rozwoju tej branży ze strony Polski jest wciąż bardzo wysoki w związku z korzystnym usytuowaniem 

geograficznym. Dzięki tym uwarunkowaniom, wg globalnego badania firm i instytucji inwestujących w branżę 

off-shore10
, Polska znalazła się na 3 miejscu prognozowanych rynkowych liderów rozwoju farm wiatrowych. Szacunki 

przytoczone w raporcie zakładają, że do 2034 roku tylko na polskim morzu będzie generowana moc 9,6 GW energii, 

co przyczyni się do stworzenia ok. 60 tys. nowych miejsc pracy. Do tej pory koncesje na budowę elektrowni na 

polskim morzu pozyskały Polenergia, PGE, PKN Orlen, Baltic Trade & Invest, EDPR i Grupa Baltex.11 

Wg zapowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych pierwsza polska elektrownia wiatrowa na Bałtyku ma powstać 

do 2024 roku. Obecnie trwają prace nad ustawą dotyczącą off-shore w Polsce, które prowadzi Ministerstwo Klimatu. 

1 lipca bieżącego roku podpisano List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 

w Polsce. Jego celem jest połączenie wysiłków rządu oraz przedsiębiorców z branży off-shore w zakresie energetyki 

wiatrowej na morzu. Natomiast 7 lipca 2020 roku Ministerstwo Klimatu przekazało do uzgodnień międzyresortowych 

projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 

Sektor morskiej energetyki wiatrowej ściśle wiąże się z przemysłem stoczniowym - wymaga wyspecjalizowanych 

statków do badań środowiskowych i geologicznych, transportu i montażu, komponentów farm wiatrowych oraz 

serwisu. Po tym jak sektor stoczniowy w Polsce uległ znacznemu przeobrażeniu, nadal pozostał istotnym przemysłem 

                                                           
6 Źródło: Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (https://www.beif.pl/, dostęp: 28.07.2020r.) 
7 Źródło: Intermodal News (https://intermodalnews.pl/, dostęp: 28.07.2020) 
8 Źródło: Komisja Europejska, Raport Niebieska Gospodarka UE 2020 (https://ec.europa.eu/info/index_pl, dostęp:29.07.2020) 
9 Źródło: Komisja Europejska, Raport Niebieska Gospodarka UE 2020 (https://ec.europa.eu/info/index_pl, dostęp:29.07.2020) 
10 Źródło: Tygodnik klimatyczny 300KLIMAT https://300gospodarka.pl/300klimat/raport-polska-bedzie-jednym-z-najszybciej-rozwijajacych-sie-rynkow-morskich-
farm-wiatrowych-w-europie, badanie przeprowadzone przez firmę Acuris Studios na zlecenie firmy prawniczej DLA Piper, (dostęp: 28.07.2020 r.) 
11 Źródło: Intermodal News (https://intermodalnews.pl/, dostęp: 28.07.2020) 

https://www.beif.pl/
https://intermodalnews.pl/
https://ec.europa.eu/info/index_pl
https://ec.europa.eu/info/index_pl
https://300gospodarka.pl/300klimat/raport-polska-bedzie-jednym-z-najszybciej-rozwijajacych-sie-rynkow-morskich-farm-wiatrowych-w-europie
https://300gospodarka.pl/300klimat/raport-polska-bedzie-jednym-z-najszybciej-rozwijajacych-sie-rynkow-morskich-farm-wiatrowych-w-europie
https://intermodalnews.pl/
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w regionie. Największymi przedsiębiorstwami tego sektora w województwie są stocznie remontowe i konstrukcyjne. 

Jedną z ważnych zmian w specyfice działania powyższych podmiotów stało się rozszerzenie oferty i wykształcenie 

nowych specjalizacji. Część stoczni zajęła się produkcją m.in. jednostek off-shorowych. Poszukując dla siebie nowego 

miejsca na rynku stocznie zaczęły również inwestować w produkcję elementów do wytwarzania energii odnawialnej, 

w tym m.in. pochodzącej z morskich farm wiatrowych. Polskie stocznie oferują m.in. statki, które były już 

wykorzystywane w morskich projektach wiatrowych na całym świecie. Wiele firm produkujących obecnie dla 

międzynarodowej branży off-shore wyrosło z wcześniejszego przemysłu stoczniowego (producenci konstrukcji 

stalowych, wyposażenia okrętowego, itp.). Firmy te podjęły się produkcji m.in. elementów wyposażenia platform 

wiertniczych do wydobycia ropy i gazu czy jednostek obsługujących, poszukiwawczych, wydobywczych, 

przetwórczych i transportujących. 

Przemysł, który z powodzeniem wspiera globalną branżę off-shore często zajmuję się również produkcją on-shore 

(np. wyposażeniem nabrzeży portowych takich jak rampy załadowcze, trapy, schody, systemy cumownicze). 

Dodatkowo przedsiębiorstwa omawianej branży, oferują szeroką gamę produktów dla jednostek pływających 

różnego typu.  

Na etapie I projektu, do branży off-shore w województwie pomorskim zaliczono 1 007 firm. Wśród podmiotów 

zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, F, G, M. Warto podkreślić, że każdy podmiot  

w bazie opisany jest jednym kodem PKD, podczas gdy działalność części przedsiębiorstw opisana jest kilkoma 

różnymi PKD. Tym samym opis zakresu PKD znajdującego się w bazie nie musi odnosić się w sposób bezpośredni do 

analizowanego sektora, jednak działalność podmiotu zaliczana jest do branży. Niemniej, analizując ilość podmiotów 

wg przypisanego kodu PKD (na podstawie bazy z I etapu badania) najwięcej firm zajmuje się naprawą i konserwacją 

statków i łodzi oraz produkcją statków i konstrukcji pływających. Istotny jest również udział firm będących 

dostawcami sprzętu dla w/w przedsiębiorstw, m.in.: w zakresie konstrukcji stalowych i aluminiowych, aparatury 

i urządzeń pomiarowych oraz nawigacyjnych, gotowych urządzeń wiertniczych, urządzeń hydraulicznych i ich części, 

a także wyposażenia stoczni. Firmy usługowe, poza pracami remontowymi i serwisowymi, świadczą również usługi 

związane m.in. z: zarządzaniem projektami, specjalistycznymi pracami spawalniczymi, obróbką metali. Warto 

zaznaczyć, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży off-shore na terenie województwa pomorskiego, są 

jednocześnie dostawcami dla innych sektorów: budownictwa, przemysłu, w tym m.in. przemysłu stoczniowego, 

motoryzacyjnego, lotniczego, rolniczego, rafineryjnego, energetycznego. Tym samym brak jest dostępnych danych 

dotyczących wyodrębnionej branży off-shore.   

Tabela 5 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży off-shore w województwie pomorskim 

SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD LICZBA PODMIOTÓW 

C - Przetwórstwo 
Przemysłowe, 

13.92.Z produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 2 

16.29.Z 
produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 

z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 
1 

19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 1 

20.11.Z produkcja gazów technicznych 1 

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 3 

24.54.A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 1 

24.54.B 
odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
1 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części 19 

25.29.Z 
produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników 

metalowych 
16 

25.30.Z 
produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego 

ogrzewania gorącą wodą 
1 

25.61.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 7 

25.99.Z 
produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
1 

26.51.Z 
produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych 

i nawigacyjnych 
25 

27.40.Z produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 1 
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SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD LICZBA PODMIOTÓW 

27.90.Z produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 1 

28.11.Z 
produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, 

samochodowych i motocyklowych 
6 

28.12.Z 
produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego 

i pneumatycznego 
15 

28.15.Z 
produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 

napędowych 
1 

28.22.Z produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 6 

28.29.Z 
produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
26 

30.11.Z produkcja statków i konstrukcji pływających 231 

30.12.Z produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 16 

31.09.Z produkcja pozostałych mebli 1 

33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 1 

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn 1 

33.15.Z naprawa i konserwacja statków i łodzi 458 

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1 

F - Budownictwo 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych 6 

G - Handel Hurtowy i 
Detaliczny; Naprawa 

Pojazdów 
Samochodowych, 

włączając Motocykle 

45.19.Z 
sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
1 

46.14.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń 

przemysłowych, statków i samolotów 
92 

46.19.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 

rodzaju 
1 

46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 7 

46.74.Z 
sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu 

i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 
1 

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1 

M - Działalność 
Profesjonalna, 

Naukowa i 
Techniczna 

70.10.Z 
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z 

wyłączeniem holdingów finansowych 
1 

70.22.Z 
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 
3 

71.11.Z działalność w zakresie architektury 1 

71.12.Z 
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne 
31 

71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 8 

74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 7 

74.90.Z 
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
1 

Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 

 

W województwie pomorskim, w branży off-

shore, dominują wśród nich mikro 

przedsiębiorstwa do 9 pracowników. 

Najczęściej firmy działające w regionie 

prowadzą działalność usługową, 

produkcyjną lub produkcyjno-usługową. 

Szczegółowa struktura została 

przedstawiona w tabeli na kolejnej stronie. 
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Tabela 6 Przedsiębiorstwa branży off-shore w województwie pomorskim według wielkości zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA FIRM WSKAŻNIKI PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 827 82,1% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 124 12,3% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 46 4,6% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 10 1,0% 
Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu 

Przedstawiciele podmiotów będących częścią międzynarodowego łańcucha dostaw dla branży off-shore przyznają, że 

w regionie pomorskim działa wiele firm o podobnym profilu. Konkurencja wśród lokalnych podwykonawców 

oceniana jest przez przedstawicieli branży jako wysoka. Firmy konkurują głównie ceną i jakością swoich produktów. 

Szczególnie mniejsze firmy wskazują, że funkcjonowanie na rynku bywa trudne: w obliczu, kiedy konkurencja 

wymusza niższe ceny, z drugiej zaś strony – przedsiębiorcy zmuszeni są do ciągłego inwestowania 

w unowocześnienie swojej oferty. Pomorscy dostawcy dla branży off-shore podkreślają również, że odbiorcy ich 

produktów przywiązują bardzo dużą uwagę do jakości, z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji, gwarancję oraz 

wymogi formalne wobec w/w materiałów. 

Do silnych stron branży off-shore w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 usytuowanie przy linii brzegowej oraz obszar morza terytorialnego, dzięki czemu posiada wysoki potencjał 

techniczny do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej; możliwości leżą nie tylko w samej produkcji prądu, ale 

i przemyśle niezbędnym do wyprodukowania infrastruktury., 

 znaczna część przedsiębiorców już teraz produkuje i sprzedaje swoje usługi i produkty za granicę, zarówno 

do krajów europejskich, jak i poza UE, 

 dostępności wykwalifikowanego kapitału ludzkiego oraz nowoczesnej technologii.  

Mimo, że Bałtyk jest wręcz idealną lokalizacją na budowę farm wiatrowych ze względu na wietrzność to branża off-

shore w województwie pomorskim posiada również słabe strony. Należą do nich: 

 brak odpowiedniej infrastruktury do konstrukcji i instalacji morskich farm wiatrowych, 

 Polska musi zorganizować cały łańcuch logistyczny związany z produkcją i montażem elementów farm 

wiatrowych zatem rozwój pomorskiej branży off-shore wymaga wciąż dużych nakładów i wysiłków, 

 budowę morskich farm wiatrowych poprzedza bardzo długi okres przygotowań ze względu na wymagane 

badania środowiskowe i konieczność uzyskania licznych zezwoleń. 

Do problemów oraz zagrożeń branży off-shore w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 brak wykfalifikowanych pracowników, którzy chcieliby pracować przy obsłudze morskich farm wiatrowych, 

 brak odpowiednich regulacji dla działalności omawianej branży; wynika to z faktu, że działalność off-shore 

w Polsce jest dopiero w fazie początkowej. Odpowiednie ustawy o morskich farmach wiatrowych są 

kluczowe dla zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego w tym obszarze i przyczynią się do większego 

zainteresowania inwestorów zarówno polskich jak i zagranicznych. 

Natomiast niewątpliwą szansą dla pomorskich firm funkcjonujących w branży off-shore pozostaje fakt, że Polska jest 

dużym producentem stali, zaś projekty związane z budową farm wiatrowych są inwestycjami wysoko chłonnymi 

w stal. Ponadto polski KGHM jest jednym z największych na świecie producentów miedzi, z której produkowane są 

kable do morskich instalacji wiatrowych.  

Pomorska branża off-shore wypada dużo lepiej na tle innych województw, przede wszystkim ze względu na 

usytuowanie geograficzne. Duże znaczenie dla rozwoju branży mają porty zlokalizowane w tym regionie. Port Gdynia 

ma zostać centrum konstrukcyjnym polskich morskich elektrowni wiatrowych, ma on bowiem odpowiednie zaplecze 
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oraz doświadczenie w przeładunkach lądowych konstrukcji farm wiatrowych realizowanych na terenach terminali 

kontenerowych. Zlokalizowanie takiego hubu konstrukcyjno-logistycznego dla projektów off-shorowych na terenie 

województwa pomorskiego przyczyniłoby się znacząco do rozwoju branży w tym regionie oraz wzmocniłoby tym 

samym pozycję Polski na arenie międzynarodowej. 

Spośród firm należących do branży off-shore w województwie pomorskim, 33,9% z nich prowadzi działalność 

eksportową. Analizując poszczególne produkty wytwarzane dla branży off-shore na terenie województwa 

pomorskiego największy potencjał eksportowy mają firmy zajmujące się produkcją i remontami jednostek 

pływających służących do transportu, montażu oraz obsługi obiektów i urządzeń off-shore. Są to dostawcy 

wyspecjalizowanych obiektów i urządzań takich jak: elementy morskich platform wiertniczych, elementy morskich 

siłowni wiatrowych, morskich stacji transformatorowych, urządzeń do konwersji energii falowania morskiego, 

wysięgników serwisowych, systemów wydobycia głębinowego, elementów obsługi brzegowej, elementów 

wyposażenia morskich wydobywczych jednostek serwisowych oraz kompletnych urządzeń wyposażenia w instalacje 

hydrauliczne i elektryczne. Istotny potencjał dotyczy również wszelkiego rodzaju usług remontowych, 

modernizacyjnych oraz serwisowych, którymi zajmują się głównie stocznie a także usługi badawcze oferowane przez 

pomorskie podmioty.  

Tabela 7 Produkcja pozostałych statków i części statków pełnomorskich w latach 2015-2018 (w mln PLN)  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 2017 2018 

Kadłuby statków pełnomorskich 231,5 221,0 431,0 538,7 

Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające gdzie indziej niesklasyfikowane 
pełnomorskie 

127,1 327,2 473,4 17,1 

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie GUS – Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 

Tabela 8 Remonty statków w Polsce i w woj. pomorskim w latach 2015-2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 2016 2017 2018 

OGÓŁEM, W POLSCE 

Liczba remontów 610 537 540 527 

Wartość remontów (w mln EUR) 311,8 237,5 311,8 282,0 

W WOJ. POMORSKIM 

Liczba remontów 392 372 340 358 

Wartość remontów (w mln EUR) 274,5 217,1 283,7 249,7 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie GUS – Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 

Spośród firm należących do branży off-shore w województwie pomorskim, 33,9% z nich prowadzi działalność 

eksportową.  

Udział firm zajmujących się działalnością profesjonalną, techniczną i naukową (przedsiębiorstwa sklasyfikowane wg 

PKD w sekcji M) dla branży off-shore, w woj. pomorskim wynosi 5,2%, z czego 3,1% stanowią przedsiębiorstwa 

zajmujące się działalnością w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego12. Choć ich liczebność jest 

stosunkowo niewielka (53 przedsiębiorstwa), jak podkreślali przedstawiciele branży, województwo pomorskie 

wyróżnia się szczególnie wysoką dostępnością kadry technicznej dysponującej odpowiednią wiedzą w w/w zakresie. 

Jest to specyfika regionu, który posiada zarówno odpowiednie zaplecze naukowe, ale i tradycję przemysłu 

stoczniowego. Niektóre jednostki zajmujące się stricte działalnością produkcyjną również świadczą usługi projektowe 

czy doradcze, gdyż dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym oraz technicznym. Warto również 

wspomnieć o wysokim potencjale zaplecza badawczego jakim dysponuje woj. pomorskie, tj. jednostek naukowych 

specjalizujących się w tematyce off-shore. Na terenie województwa podejmowane są również inicjatywy łączące 

działalność naukową z przedsiębiorcami, przykładem takiej współpracy jest m.in. Porozumienie MORCEKO (Morskie 

Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu). Znaczącym ośrodkiem przemysłu morskiego jest Centrum Techniki 

Okrętowej, świadczące usługi projektowe oraz badawcze i wdrożeniowe dla producentów jednostek pływających 

                                                           
12 Na podstawie bazy z I etapu badania 
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i konstrukcji morskich. Ponad to, działalność badawczą również w obszarze off-shore prowadzą m.in.: Instytut Morski 

w Gdyni, Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk, w Sopocie, Morski Instytut Rybacki w Gdyni.  

Firmy dostarczające produktów i usług dla branży off-shore wskazują, że aby być konkurencyjnymi na arenie 

międzynarodowej są zmuszone do ciągłego unowocześniania i rozwoju swojej oferty. Na międzynarodowym rynku 

wyróżnia ich jakość oferowanych usług i produktów oraz zaplecze wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. 

Produkty, polskich dostawców są również wciąż tańsze, w porównaniu z dostawcami np. z zachodniej Europy. 

Niemniej, w zakresie czynnika ceny coraz bardziej odczuwalna dla polskich firm jest konkurencja z Chin. Choć jak 

podkreślają pomorscy przedsiębiorcy, Chiny dostarczają produkty tańsze, lecz dużo niższej jakości. Zakres działań 

produkcyjnych i usługowych pomorskich przedsiębiorców działających w branży obejmuje również doradztwo w 

zakresie środowiskowym, prawnym, itp. 

Choć w Polsce dotychczas uruchomione są tylko 2 programy akademickie specjalizujące się w zakresie przemysłu  

off-shore (1 na uczelni w woj. pomorskim, kolejny – na uczelni w sąsiadującym woj. zachodniopomorskim), istnieje 

szeroki wachlarz wydziałów mających potencjał w kształceniu specjalistów z zakresu gospodarki morskiej oraz 

energetyki. W województwie pomorskim skoncentrowane są uczelnie kształcące na kierunkach związanych 

z gospodarką morską, energetyką, budową maszyn i statków, ochroną środowiska, geologią a także odnawialnymi 

źródłami energii. Wiele ośrodków edukacyjnych w województwie oferuje szerokie możliwości doskonalenia 

zawodowego w zakresie przemysłu stoczniowego: mechanika i budowa statków, obsługa portów i nawigacja morska. 

Dodatkowo, uczelnie te położone są w lokalizacjach pokrywających się z potencjalnymi lokalizacjami portów 

morskich i stoczni służących do budowy infrastruktury morskich farm wiatrowych. Poza wyksztalceniem 

akademickim, osoby chcące pracować w branży off-shore mogą uzyskać niezbędne umiejętności w Centrum 

szkoleniowym Vulcan Training & Consultancy, gdzie przyszli pracownicy morskich farm wiatrowych oraz platform 

wydobywczych mogą wybierać spośród ponad 30 szkoleń w tym zakresie. 

Tabela 9 Uczelnie kształcące specjalistów z zakresu branży off-shore 

Uczelnia Wydziały Kierunki 

Uniwersytet Morski w Gdyni 

Wydział Elektryczny 

Elektroautomatyka okrętowa 

Elektronika i Automatyka Morska 

Elektronika Morska 

Komputerowe Systemy Sterowania 

Wydział Mechaniczny 

Eksploatacja Zbiornikowców 

Morskie Systemy Informacyjne 

Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne 

Technologie Off-shorowe 

Transport Morski 

Wydział Mechaniczny 
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych 

Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych 

Wydział Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa 

Gospodarska Morska i Logistyka (w jęz. angielskim) 

Handel Międzynarodowy, transport i logistyka (w jęz. angielskim) 

Politechnika Gdańska 

Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, 

Wydział Oceanologii i Okrętownictwa 
Inżynieria Morska i Brzegowa 

Wydział Oceanologii i Okrętownictwa Oceanotechnika 

Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii 
Hydrografia morska 

Oceanografia 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, źródło własne 

Ponadto pomorski sektor off-shore uzupełniony jest o jednostki badawczo – rozwojowe, agencje rozwoju 

gospodarczego, stowarzyszenia działające na rzecz promocji przemysłu morskiego oraz morskiej energetyki 

wiatrowej.  Działania takie realizują m.in.: Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Oceanografii PAN w Sopocie, Morski 

Instytut Rybacki w Gdyni, Centrum Techniki Okrętowej, Morskie Centrum Energii i Ekosystemu MORCEKO. 

Dodatkowo branżę wspierają inicjatywy promocyjne i edukacyjne, w tym m.in.: Invest in Pomerania (działająca 

w strukturze Agencji Rozwoju Pomorza) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.  
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Pomorskie firmy z branży off-shore eksportują swoje towary oraz usługi zarówno do krajów europejskich jak i poza 

europejskich. W obrębie Europy są to: Holandia, Niemcy, Szwecja, Rosja, Wielka Brytania, Grecja, Norwegia, 

Finlandia, Francja, Dania, Cypr, Chorwacja, Włochy, Monako, Hiszpania, Gruzja, Szwajcaria, Ukraina, Estonia, Łotwa, 

Czechy, Rumunia, Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Mołdawia, Węgry, Serbia, Irlandia, Litwa, Słowacja, Bośnia 

i Hercegowina, Islandia, Słowenia, Łotwa. Natomiast pozostali światowi importerzy pomorskiej branży off-shore to: 

Stany Zjednoczone, Kanada, Białoruś, Dania, Australia, Chiny, Zambia, Korea Południowa, Turcja, Katar, Singapur, 

Azerbejdżan, Jamajka, Gabon, Brazylia, Malezja, Meksyk, Angola, Egipt, Boliwia, Indie, Iran, Kazachstan, Kolumbia, 

Dominikana, Algieria, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Birma, Nigeria, Tajlandia, Pakistan, Oman, 

Maroko, Japonia, Izrael, Iran, Irak, Indie, Wietnam, Tunezja, Chile, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Sri Lanka, 

Filipiny. Spośród wyżej wymienionych najbardziej perspektywiczne dla eksportu produktów dedykowanych dla 

branży off-shore w Europie są: Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Holandia. Biorąc pod uwagę kraje 

pozaeuropejskie przedstawiciele branży wskazują przede wszystkim na wysoki potencjał eksportowy Stanów 

Zjednoczonych i Japonii. Swego czasu istotnym kierunkiem eksportu dla producentów elementów dla przemysłu off-

shore była również Rosja, jednak obecnie handel w tym kierunku znacznie zmalał w związku z międzynarodową 

sytuacją dyplomatyczną. Przedsiębiorcy wskazywali również, że rynek francuski jest dość trudny, ze względu na silnie 

wsparcie rodzimych przedsiębiorstw.  

Spośród pomorskich firm z branży off-shore eksportujących swoje produkty lub usługi, 3,2% zamierza wstrzymać 

działalność eksportową na najbliższy rok, a 0,5% planuje całkowicie wycofać się z eksportu. Natomiast spośród tych 

firm, które planują kontynuować działalność eksportową, 54,8% prognozuje, że wartość sprzedaży eksportowej 

będzie mniejsza niż w ubiegłym roku, 14,0% uważa, że będzie ona na tym samym poziomie, a jedynie 5,9% planuje 

zwiększenie eksportu. 11,8% przedsiębiorców nie jest w stanie określić czy sprzedaż eksportowa w najbliższym roku 

będzie wyższa, niższa czy na tym samym poziomie. 

W zakresie barier w prowadzeniu działalności eksportowej w omawianej branży przedsiębiorcy wskazują przede 

wszystkim na: 

 wysokie koszty prowadzenia działalności, 

 niższy stopień zaufania do polskich dostawców na arenie międzynarodowej, w porównaniu do firm 

działających w Europie Zachodniej. Kwestia ta dotyczy np. przedpłat za sprzedawane towary i usługi – 

między partnerami zachodnimi sięgają ona nawet 100%, w przypadku dostawców z Polski – firmy zachodnie 

przedpłacają maksymalnie 50% kosztów zamówienia, 

 coraz silniejszą ekspansję Chin na międzynarodowym rynku, 

 ostrożność inwestorów w czasie pandemii COVID-19. 

Przedstawiciele branży, szczególnie Ci, którzy dostarczają swoje produkty i usługi dla sektora wydobywczego (gazu 

i ropy naftowej) wskazują na rangę tej gałęzi w światowej gospodarce. Według nich popyt na ich produkty i usługi 

raczej nie jest zagrożony. Choć istotnym problemem byłby światowy kryzys, spadki cen ropy naftowej czy 

zmniejszone jej wydobycie. I choć niewątpliwie, w związku z globalną pandemią COViD-19 doszło do istotnych 

spadków na międzynarodowym rynku ropy, polscy dostawcy w zróżnicowanym stopniu oceniają jej skutki. 

W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy oferujące serwis oraz prace instalacyjne – ze względu na brak możliwości 

swobodnego przemieszczania się po Europie ich działalność została całkowicie wstrzymana. Bezsprzecznie, 

w przypadku dalszego rozwoju epidemii nowe projekty off-shore, również te prowadzone w Polsce, mogą być 

opóźnione, z powodu ograniczeń w produkcji czy przerw w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Polskie 

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej już w marcu br. wystąpiło z propozycją specjalnej specustawy, której głównym 

założeniem byłoby wydłużenie o 12 miesięcy rozpoczęcia dostarczania energii z polskich morskich farm wiatrowych.  

W zakresie oczekiwanego wsparcia na rzecz eksportu przedstawiciele regionalnych firm, których działalność 

sprofilowana jest na branżę off-shore, przyznają, że najbardziej oczekują dofinansowania oraz wszelkiego rodzaju 

pomocy umożliwiającej uczestnictwo w międzynarodowych targach, w trakcie których mogliby nawiązywać kontakty 

handlowe. Wiele, szczególnie mniejszych firm, przyznaje, że działa na zasadach podwykonawstwa dla większych 
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podmiotów – zaś w różnego rodzaju międzynarodowych wydarzeniach upatrują szansy na zdobycie nowych zleceń. 

Przedstawiciele omawianej branży oczekują również wsparcia finansowego, które mogliby przeznaczyć na rozwój, 

unowocześnianie parku maszynowego oraz badania. Przedsiębiorcy off-shorowi uważają, że niezbędne jest 

stworzenie stanowiska koordynatora ds. morskiej energetyki wiatrowej, który byłby odpowiedzialny za branżę off-

shore, w której konieczne jest łączenie kilku obszarów gospodarki, m.in. działalności portowej, infrastruktury 

energetycznej, produkcji pochodzącej z hut oraz niezbędnych szkoleń w zakresie off-shore. 

Omawiana branża obejmuje nie tylko konstrukcje wiatraków czy wydobywanie zasobów zlokalizowanych na morzu, 

ale również niezbędne pojazdy wspierające tą działalność. W tabeli poniżej zostały przedstawione dane eksportowe 

w zakresie pływających pojazdów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania omawianej branży, zawierające się 

w grupie 89 - Statki, łodzie i konstrukcje pływające wg danych eksportowych przedstawionych na stronie 

International Trade Centre (http://www.intracen.org/). 

Tabela 10 Eksport wybranych produktów branży off-shore 

KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
8904 – Holowniki i pchacze 8,9 10,4 61,5 7,5 65,7 36,3 11,6 61,5 8,2 66,3 
8905 - Lekkie statki, pływaki 

strażackie, pogłębiarki, dźwigi 
pływające i inne statki, których 
żeglowność jest podrzędna w 

stosunku do ich głównej funkcji; 
pływające doki, pływające lub 

podwodne platformy wiertnicze lub 
produkcyjne (z wyłączeniem 
statków rybackich i okrętów 

wojennych) 

35,3 172,0 71,4 218,4 39,5 46,0 687,7 71,6 220,9 39,9 

8907 - Tratwy, zbiorniki, kufry, 
pomosty, boje, latarnie morskie i 

inne konstrukcje pływające (z 
wyłączeniem statków objętych 
pozycjami od 8901 do 8906 i 
konstrukcji pływających do 

rozbijania) 

0,8 9,1 4,2 4,0 6,4 1,0 9,5 4,5 6,6 9,5 

RAZEM 45,0 191,8 137,1 229,9 111,6 83,3 708,8 137,6 235,7 115,7 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre (https://www.intracen.org/itc/market-info-

tools/statistics-export-product-country-monthly/, dostęp: 28.07.2020) 

Tabela 11 Eksport Polski holowników i pchaczy (8904) w 2019 roku 

KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) 

Norwegia 61,8 

Litwa 3,3 

pozostałe kraje 1,2 

razem 66,3 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8904%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp 26.08.2020 

Tabela 12 Eksport Polski Lekkich statków, pływaków strażackich, pogłębiarek, dźwigów i innych statków, których 
żeglowność jest podrzędna w stosunku do ich głównej funkcji; pływające doki lub podwodne platformy wiertnicze 
lub produkcyjne (8905) w 2019 roku 

KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) 

Luksemburg 27,1 

Belgia 6,2 

Niemcy 2,6 

Norwegia 1,6 

Wielka Brytania 1,2 

pozostałe kraje 1,2 

razem 39,9 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8905%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1), dostęp 26.08.2020 

http://www.intracen.org/
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country-monthly/
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country-monthly/
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8904%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8904%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8905%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8905%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Tabela 13 Eksport Polski tratw, zbiorników, kufrów, pomostów, boi, latarni morskich i innych konstrukcji 
pływających (z wyłączeniem statków objętych pozycjami od 8901 do 8906 i konstrukcji pływających do rozbijania) 
(8907)w 2019 roku 

KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) 

Holandia 5,2 

Kazachstan 2,2 

Szwajcaria 0,8 

pozostałe kraje 1,3 

razem 9,5 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre ( 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8907%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7

c1%7c1%7c1), dostęp 26.08.2020  

Przedstawiciele omawianej branży z województwa pomorskiego przyznają, że nie należą do organizacji oraz zrzeszeń 

wspierających ich działalność. Wskazują, że nie posiadają wiedzy na temat tego typu stowarzyszeń, ich działalności 

oraz ewentualnych korzyści z przynależności. Przedsiębiorcy podkreślali również, że istotniejsze są dla nich stosunki 

handlowe z międzynarodowymi partnerami oraz czerpanie niezbędnych informacji bezpośrednio z rynku. W zakresie 

prasy i stron internetowych, z których czerpaliby wiedzę jedynie nieliczni wskazywali na: www.portalmorski.pl oraz 

www.gospodarkamorska.pl.  

Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALNE 

1 Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej www.ptmew.pl 

2 Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej www.psbe.org.pl 

3 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej www.psew.pl 

4 Porozumienie Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej x 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE 

1 Nowa Energia www.nowa-energia.com.pl 

2 Portal Morski www.portalmorski.pl 

3 Gospodarska Morska www.gospodarkamorska.pl 

4 GLOB Energia www.globenergia.pl 

5 Wysokie Napięcie www.wysokienapiecie.pl 

6 Portal Stoczniowy www.portalstoczniowy.pl 

7 Poland at Sea www.polandatsea.com 

8 Cleaner Energy www.cleanerenergy.pl 

 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8907%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c%7c8907%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
http://www.portalmorski.pl/
http://www.gospodarkamorska.pl/

