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Szanowni Państwo!

Rok 2017 był dla nas rokiem szczególnym z wielu 

względów. Przede wszystkim, świętowaliśmy 95. 

rocznicę powstania Portu w Gdyni. Było to dla nas 

okazją do refleksji nad rolą tej wielkiej inwestycji z lat 20. 

XX wieku, która miała ogromny wpływ na sytuację 

gospodarczą i polityczną Polski, nie tylko w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, ale także

w kolejnych dekadach. Dziś Port Gdynia jest jednym 

z trzech najważniejszych polskich portów,  

odgrywającym istotną rolę w basenie Morza 

Bałtyckiego. Dowodem na to są kolejne rekordy, jeżeli 

chodzi o przeładunki w naszym Porcie, które padały 

w 2017 roku. Przeładunki te były o 8,7% wyższe niż w 

roku poprzednim.

Rok 2017 to także czas zapadania wielu kluczowych dla 

przyszłości Portu decyzji i podejmowania szeregu 

działań służących jego rozwojowi, w tym przystąpienie 

do realizacji projektu rozbudowy Obrotnicy nr 2, dzięki 

czemu do naszego Portu będą mogły zawijać znacznie 

większe jednostki. W tym czasie rozpoczęliśmy też 

przygotowania do wielkiego i niezwykle dla nas 

ważnego przedsięwzięcia, jakim ma być budowa tzw. 

Portu Zewnętrznego, który w znaczący sposób zwiększy 

potencjał przeładunkowy Portu Gdynia.

W 2017 roku przystąpiliśmy do sformalizowanego i kompleksowego wdrożenia 

w naszej Spółce koncepcji społecznej odpowiedzialności, co było realizacją 

zobowiązań zapisanych w „Strategii rozwoju Portu Gdynia do roku 2027”. Prace 

wdrożeniowe poprzedzone zostały analizą zewnętrznych uwarunkowań,

tj. badaniem oczekiwań interesariuszy, jak również zapoznaniem się

z istniejącymi instrumentami implementacji społecznej odpowiedzialności oraz 

z dobrymi praktykami stosowanymi przez inne przedsiębiorstwa, zarówno

z branży portowej, jak i innych. Kolejnym krokiem była kompleksowa analiza 

sposobu funkcjonowania Spółki, realizowanych przez Spółkę działań,

ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na interesariuszy. Pozwoliło nam 

to na zdefiniowanie najważniejszych obszarów naszej odpowiedzialności

i w rezultacie wielomiesięcznych prac powstał dokument „Polityka społecznej 

odpowiedzialności Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”. Z kolei, wyniki 

diagnozy wewnętrznej pozwoliły na przygotowanie raportu, który dokumentuje 

sposób, w jaki Spółka realizowała liczne działania, wpisujące się w koncepcję 

CSR, w latach 2014 – 2016. 

Pod koniec roku przeprowadziliśmy w naszej Spółce serię szkoleń z zakresu 

społecznej odpowiedzialności, które objęły wszystkich naszych pracowników. 

Ich celem było nie tylko zapoznanie ich z rezultatami naszych prac, ale, przede 

wszystkim, uświadomienie znaczenia idei społecznej odpowiedzialności, 

szczególnie w przypadku podmiotów będących spółkami Skarbu Państwa 

i zarządzających majątkiem publicznym, do których zalicza się ZMPG S.A..

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, obejmuje działania podejmowane przez 

naszą Spółkę w 2017 roku, wpisujące się w realizację naszych zobowiązań 

zawartych w „Polityce społecznej odpowiedzialności ZMPG S.A.”.

Adam Meller

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Grzegorz Dyrmo

Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Infrastruktury 

i Zarządzania Majątkiem

Piotr Nowak

Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Finansów 

i Zarządzania Finansami
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Sprawy Spółki prowadzi i reprezentuje 

trzyosobowy Zarząd: 

• Adam Meller – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

• Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 

ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem

• Piotr Nowak – Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

Nadzór nad funkcjonowaniem Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Skarbu Państwa oraz Gminy Gdynia. W 2017 roku 

odbyło się osiem posiedzeń tego organu.

Spółka w obecnej formie prawnej istnieje od 30 listopada 1999 roku. Nasze 

zadania wynikają głównie z Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach 

i przystaniach morskich i dotyczą zapewnienia dostępu do portowych usług 

operatorskich poprzez zarządzanie majątkiem publicznym, obejmującym 

infrastrukturę i suprastrukturę Portu Gdynia. W naszej dyspozycji znajduje 

się 2.756.893 m2 gruntów, z czego zdecydowana większość znajduje się 

w granicach administracyjnych Portu Gdynia. Ponad 65% tych gruntów to tereny 

przeznaczone pod najem i dzierżawę, resztę stanowi infrastruktura drogowo – 

kolejowa i hydrotechniczna.

Zadania ZMPG S.A.:

Prognozowanie, programowanie 

i planowanie rozwoju portu

Pozyskiwanie nieruchomości 

na potrzeby rozwoju portu

Zapewnienie dostępu do portowych urządzeń 

odbiorczych odpadów ze statków w celu 

przekazania ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia

Zarządzanie nieruchomościami 

i infrastrukturą portową

Budowa, rozbudowa, utrzymywanie 

i modernizacja infrastruktury portowej

Świadczenie usług związanych z korzystaniem

z infrastruktury portowej, w tym usługi

dostawy mediów

Pobieranie opłat portowych

Struktura własnościowa ZMPG S.A.

Port Gdynia

99,483%
Skarb Państwa

0,0436%
Gmina Gdynia

0,4734%
Akcjonariusze imienni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG S.A.) jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej 

zarządzającym Portem Gdynia. Naszym większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany 

przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 04 | 05



Część zadań wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo 

Portowe „Sieć” Sp. z o.o., świadcząca usługi w zakresie 

eksploatacji portowej sieci energetycznej i wodnej, 

dostawy ciepła oraz zaopatrzenia, w którym ZMPG S.A. 

posiada 100% udziałów. Natomiast usługi operatorskie 

na terenie Portu Gdynia są realizowane przez podmioty 

sektora prywatnego, które dzierżawią tereny na 

podstawie długoterminowych umów. Wśród nich są 

dwa podmioty, w których ZMPG S.A. posiada udziały,

są to: spółka współzależna Bałtycka Baza Masowa

Sp. z o.o. oraz spółka stowarzyszona TERRAMAR 

Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

ZMPG S.A. zarządza majątkiem własnym, którego wartość bilansowa wynosi 

ponad 1,7 mld zł. Jego częścią jest 178 budynków, w tym 25 magazynów, oraz 

31 placów składowych. Głównymi źródłami przychodów Spółki są przychody 

z tytułu najmu (prawie 45%) oraz opłaty portowe (23%). Rok 2017 został 

zakończony przez ZMPG S.A. bardzo dobrym, wyższym niż w 2016 roku, 

wynikiem finansowym. Przychód z działalności wzrósł 12%, a zysk netto 26%.

Infrastruktura portowa:
 

• sieci elektroenergetyczne, 
   ciepłownicze,  wodociągowe 
  i kanalizacyjne
• akweny portowe
• pirsy, pomosty, dalby
• nabrzeża
• tory poddźwigowe
• drogi kołowe i ulice
• parkingi
• tory i rozjazdy kolejowe
• nawierzchnie kolejowo-drogowe
•   sieci telekomunikacyjne

i informatyczne
• infrastruktura ochrony

przeciwpożarowej

Suprastruktura portowa:

• place składowe
• magazyny
• zasobnie kryte i otwarte
• budynki administracyjno-biurowe

Przychody 

z działalności  

ZMPG S.A. 

w roku 2017

229,2 mln zł

Zysk netto  

ZMPG S.A. 

w roku 2017

75,7 mln zł

ZMPG S.A.

203 Budynki

27 Magazyny

33 Place składowe
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95 lat 
Portu Gdynia

Przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 1922 roku ustawy o budowie 

Portu Gdynia uznaje się za moment jego powstania. Jako „ojców” gdyńskiego 

portu wymienia się zazwyczaj dwóch wybitnych ludzi tamtego okresu: 

głównego projektanta i budowniczego Portu Gdynia, inż. Tadeusza Apolinarego 

Wendę oraz ministra przemysłu i handlu, Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W pierwszej fazie budowy powstał Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla 

Rybaków, a pierwszy zagraniczny statek zacumował tu w 1923 roku. Przed 

wybuchem II Wojny Światowej Port Gdynia był już w pełni wyposażonym, 

nowoczesnym portem o powierzchni prawie 900 ha, w tym 224 ha akwenu.

Na terenie Portu znajdowało się wówczas 57 magazynów i 93 urządzenia 

portowe.  

W czasie II Wojny Światowej znaczna część Portu Gdynia została wyłączona 

z cywilnego obrotu handlowego, a na jego terenie okupant niemiecki stworzył 

bazę marynarki wojennej i ośrodek przemysłu zbrojeniowego. Miało to swoje 

późniejsze konsekwencje, gdyż z tego powodu gdyński port stał się celem 

alianckich nalotów, które niszczyły nie tylko niemiecką flotę, ale też 

infrastrukturę portową. Okres okupacji niemieckiej, który przyniósł miastu 

i portowi duże straty, zakończył się wraz z wkroczeniem wojsk Drugiego Frontu 

Białoruskiego w marcu 1945 roku.

Po wojnie rozpoczęła się odbudowa portu, która wiązała się nie tylko z koniecz-

nością odtwarzania zniszczonej infrastruktury, ale także rozminowywania 

i oczyszczania portu z wraków. Ostatecznie usuwanie wojennych zniszczeń 

w porcie zakończyło się w 1964 roku, przekazaniem do eksploatacji Nabrzeża 

Beniowskiego. Kolejne dekady przyniosły dalszy rozwój Portu Gdynia, w tym 

zakończoną w 1979 roku budowę terminalu kontenerowego na Nabrzeżu 

Helskim. 

Po roku 1989 gdyński port, jak cała polska gospodarka, wkroczył na ścieżkę 

przemian. Jej pierwszym krokiem było przekształcenie w 1991 roku przed-

siębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdynia w jednoosobową 

spółkę Skarbu Państwa Morski Port Handlowy Gdynia S.A., której miejsce 

w 1996 roku zajął Port Gdynia Holding S.A. W 1999 roku powstała nowa spółka 

-  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., która w 2000 roku dokonała inkorporacji 

Portu Gdynia Holding S.A. Zmianom własnościowym towarzyszył rozwój portu, 

jego infrastruktury i możliwości przeładunkowych. 

W 2017 roku Spółka celebrowała jubileusz 95-lecia Portu Gdynia. Jego obchody 

trwały przez cały rok i obejmowały szereg inicjatyw i wydarzeń. Kulminacyjnym 

momentem była uroczysta gala, która odbyła się 16 października w Teatrze 

Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. W jej trakcie wspominano nie 

tylko historię gdyńskiego portu, ale przede wszystkim mówiono o osiągnięciach 

i planach rozwojowych Portu Gdynia na przyszłość. 

1922

1939-1945

1945-1979

1989-2000

2017
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Port Gdynia dzisiaj
Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. Reda portu osłonięta przez 

Półwysep Helski, który stanowi przez cały rok naturalną osłonę dla zakotwiczonych statków, zewnętrzny falochron 

o długości 2,5 km oraz wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14 m sprawiają, iż port jest łatwo dostępny 

od strony morza. Port Gdynia jest portem niezamarzającym, w którym nie występują pływy. Jego obszar tworzą: 

akweny (stanowiące ponad 1/3 powierzchni portu), obszar lądowy oraz falochron.

Całkowita 

powierzchnia 

Portu Gdynia

973,124 ha

Całkowita 

powierzchnia 

części lądowej 

621,491 ha

Długość nabrzeży 

17.700 mb

Długość nabrzeży 

przeznaczonych 

do operacji 

przeładunkowych 

10.500 mb

Port Gdynia to obecnie  nowoczesny port uniwersalny, specjalizujący się 

w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, 

przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Na jego terenie 

funkcjonuje dziesięć nowoczesnych terminali, w tym:

2 terminale kontenerowe

7 terminali dla towarów masowych

1 terminal dla ładunków drobnicowych

Do Portu Gdynia, pracującego 24 godziny na dobę w systemie trzyzmianowym, 

zawijają statki z różnych stron świata, przewożące na swych pokładach 

różnorodne ładunki. Rok 2017 należał do rekordowych w historii Portu, jeżeli 

chodzi o wielkość przeładunków – były one o 8,7% wyższe niż w roku 2016.

Do naszego Portu zawijają też statki przewożące pasażerów – zarówno promy 

pasażerskie i pasażersko-samochodowe Stena Line, kursujące na trasie: Gdynia 

– Karlskrona, jak i duże statki pasażerskie, na pokładach których podróżują 

turyści odwiedzający porty bałtyckie. W 2017 roku Stena Line wprowadziła 

czwarty prom do obsługi wspomnianej trasy. Natomiast jeśli chodzi o duże 

wycieczkowce, to zawinęły one do gdyńskiego portu 41 razy, z czego aż 34 z nich 

były to jednostki o imponującej długości ponad 250 m.

Przeładunki ogółem 

w Porcie Gdynia 

w 2017 roku

21, 2 mln ton

Przeładunki kontenerowe 

w Porcie Gdynia 

w 2017 roku

710.698 TEU
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Kluczowe działania podjęte 
przez ZMPG S.A. w zakresie 
wdrażania społecznej odpowiedzialności

Priorytet 4 - Port przyjazny otoczeniu:

Wzmacnianie silnej marki Portu Gdynia

Wzmacnianie współpracy z kontrahentami Portu i instytucjami publicznymi

Dbałość o dobro otoczenia społecznego i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa  i ochrony

Zainicjowanie sformalizowanego wdrożenia społecznej odpowiedzialności ZMPG S.A., obejmujące szereg działań, takich, jak:

2017

analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań implementacji koncepcji CSR, w tym analiza 

i priorytetyzacja oczekiwań interesariuszy

opracowanie i przyjęcie Polityki społecznej odpowiedzialności ZMPG S.A.

szkolenia pracownicze z zakresu społecznej odpowiedzialności

opracowanie dokumentu pn.: Społeczna odpowiedzialność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

- Polityka i dobre praktyki w latach 2014 - 2016

Gdyński port jest ważnym ogniwem Korytarza Bałtyk – 

Adriatyk, wchodzącego w skład Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej TEN-T. Obejmuje ona zarówno szlaki 

komunikacyjne, jak i elementy infrastruktury w postaci 

portów  morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali 

drogowo-kolejowych, mających istotne znaczenie 

z punktu widzenia rozwoju i zwiększania konkurencyjności 

Unii Europejskiej, a także jej poszczególnych członków.  

Liczba pasażerów na promach 

w Porcie Gdynia w 2017 roku

328 247 osób

Liczba pasażerów na 

statkach pasażerskich 

w Porcie Gdynia w 2017 roku

88 616 osób

na wejściu: 

327 899 osób

na wyjściu:

Cel  4.1. 

Cel  4.2.

Cel 4.3.    

2014

Przyjęcie Strategii rozwoju Portu Gdynia 

do 2027 roku, gdzie wyraźnie wskazano na 

konieczność uwzględniania i wdrożenia społecznej 

odpowiedzialności w Spółce. Sformułowania takie 

pojawiły się, przede wszystkim, w treści misji 

ZMPG S.A. oraz Priorytecie 4. rozwoju Portu, 

w tym szczególnie w ramach Celu 4.3.

Misja Spółki

Konsekwentne działania w celu zapewniania warunków

do zrównoważonego rozwoju sektora usługowego 

Portu Gdynia poprzez rozwój infrastruktury, 

zapewnienie sprawnego dostępu transportowego, 

wspieranie dobrych praktyk rynkowych, dbałość 

o dobro otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych 

standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



Polityka społecznej 
odpowiedzialności ZMPG S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podejmuje decyzje i realizuje swoje zadania w sposób odpowiedzialny,

z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania Spółki i jej złożonego otoczenia, dbając jednocześnie

o  kształtowanie  pozytywnych  relacji  z  interesariuszami. 

Społeczną odpowiedzialność traktujemy jako integralną część 

strategii działania i realizujemy w następujących obszarach:  

Pragniemy, aby nasze działania przyczyniły się do 

urzeczywistniania idei zrównoważonego rozwoju, który 

oparty jest na równoważeniu celów ekonomicznych, 

społecznych i tych związanych z koniecznością ochrony 

środowiska przyrodniczego. 

Wiemy, że nasz sukces w dużej mierze zależy od dobrych 

relacji i współpracy z partnerami biznesowymi, dlatego 

w codziennych działaniach podejmujemy szereg działań 

służących:

budowaniu i rozwijaniu relacji z naszymi kontrahentami, opartych na zasadach 

szacunku, partnerstwa i uczciwości

realizowaniu naszych zadań z poszanowaniem obowiązujących przepisów 

prawa i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz w sposób rzetelny, 

profesjonalny, z zachowaniem zasad poufności

współpracy z naszymi partnerami w zakresie zapewnienia bezpiecznego 

prowadzenia działań na terenie Portu

promowaniu oraz wspieraniu odpowiedzialnych zachowań wśród 

współpracujących z nami podmiotów

rozwojowi regionu i kraju, realizowanemu we współpracy 

z instytucjami publicznymi

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym konieczności

troski o środowisko naturalne, które jest ważną

wartością dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Podejmujemy szereg działań na rzecz:

ochrony środowiska morskiego

dbania o stan środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości: powietrza, 

wody i gleby

zmniejszania, we współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na obszarze 

administrowanym przez ZMPG S.A., uciążliwości operacji portowych dla 

lokalnej społeczności

oszczędnego gospodarowania zasobami, w tym energią elektryczną i wodą

poprawienie jakości wód opadowych odprowadzanych do kanałów 

portowych, poprzez budowę specjalistycznych urządzeń podczyszczających

Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, dlatego 

dokładamy wszelkich starań, aby:

być postrzeganym jako dobry sąsiad, otwarty na dialog i potrzeby lokalnej 

społeczności

budować dobre, transparentne relacje z lokalnym samorządem

współpracować z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza 

w obszarze rozwiązywania lokalnych problemów

rozwijać współpracę z podmiotami z obszaru nauki, edukacji, kultury i sportu, 

także poprzez wspieranie realizowanych wspólnie inicjatyw

Cenimy naszych pracowników, dlatego dokładamy 

starań, by tworzyć środowisko pracy:

gwarantujące godne, bezpieczne oraz zgodne z przepisami 

prawa i normami etycznymi warunki jej wykonywania

oparte na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości 

i współodpowiedzialności

sprzyjające rozwojowi zawodowemu i pozazawodowemu

pozwalające na zachowanie równowagi między życiem 

zawodowym i rodzinnym

odpowiedzialne praktyki biznesowe

odpowiedzialność środowiskowa

dobre relacje ze społecznością lokalną

przyjazne środowisko pracy
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Odpowiedzialne praktyki biznesowe
Jako podmiot zarządzający Portem Gdynia administrujemy obszarem o łącznej powierzchni ponad 970 hektarów, 

na którym operują niezależne podmioty sektora prywatnego, związane z szeroko rozumianym transportem 

morskim. 

Do podmiotów tych należą w szczególności: 

Z wynajmu naszych powierzchni korzystają również 

inne podmioty, w tym związane z administracją rządową 

i samorządową.  Na całość naszych relacji biznesowych 

składają się transakcje z kontrahentami, których                    

w 2017 r. łącznie było około czterystu.

terminale portowe

agenci i armatorzy

gestorzy ładunków 

(głównie firmy spedycyjne)

Terminale operujące na terenie Portu Gdynia:

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

KooleTankstorage Gdynia Sp. z o.o.

Onico Gas

SPEED Sp. z o.o.

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.

Gdyński Terminal Kontenerowy S.A. (GCT  S.A.)

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

OT Port Gdynia Sp. z o.o.

Nasze działania na rzecz rozwoju Portu

Jednym z podstawowych zadań ZMPG S.A. jest 

zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury 

i suprastruktury portowej, umożliwiającej naszym 

partnerom biznesowym świadczenie wysokiej jakości 

usług. Nasze obowiązki realizujemy poprzez bieżące 

i okresowe remonty i modernizacje oraz duże, 

prorozwojowe projekty inwestycyjne. Część z nich finan-

sujemy we własnym zakresie, a część, zwłaszcza tych 

rozwojowych, jest w dużej części współfinansowana ze 

środków unijnych. 

Liczba armatorów i agentów 

statkowych obsługiwanych 

w Porcie Gdynia  w 2017 roku

81

Liczba umów z najemcami / 

dzierżawcami (stan na 31.12.2017)

325

Nakłady inwestycyjne 

ZMPG S.A.  w 2017 roku

23,1 mln zł

Projekty realizowane ze środków własnych oraz współfinansowane

ze środków unijnych rozpoczęte i realizowane w 2017 roku:

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych

ze statków w Porcie Gdynia

Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia

Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części

Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie

Centrum Logistycznego Portu Gdynia
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Rok 2017 to rok ważny z punktu widzenia inwestycji 

kluczowych dla rozwoju Portu Gdynia. Udało nam się 

rozpocząć prace związane z rozbudową obrotnicy nr 2, 

dzięki czemu w przyszłości do gdyńskiego portu będą 

mogły zawijać jednostki o długości do 400 m, szerokości 

do 58 m. 

Wśród ważnych wydarzeń, mających kluczowe zna-

czenie dla realizacji planów rozwojowych Portu Gdynia 

należy też wymienić nabycie prawa użytkowania 
2wieczystego terenów o powierzchni około 7.400 m , 

należących do spółki PKP S.A., wraz z prawem własności 

istniejącej tam zabudowy oraz zakup nieruchomości 

zlokalizowanych na Nabrzeżu Węgierskim. W grudniu 

2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót 

rozbiórkowych pod budowę terminalu promowego – 

początek budowy terminalu – największego z dotych-

czasowych projektów unijnych w Porcie Gdynia.  

Kolejnym ważnym krokiem było podjęcie czynności 

przygotowawczych, w tym zlecenie niezbędnych opra-

cowań, na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na 

budowie tzw. Portu Zewnętrznego, czyli nowego 

terminalu głębokowodnego wychodzącego poza obecny 

falochron główny.  

Wiele inicjatyw, które mają usprawnić pracę portu i przyczynić się do jego 

rozwoju realizujemy we współpracy z różnymi partnerami. W roku 2017 

należały do nich:

prace oraz czynny udział w ramach Baltic – Adriatic CorridorForum, 

działającym przy Komisji Europejskiej, które mają pomóc w realizacji 

kluczowej infrastruktury sieci bazowej TEN-T, a co za tym idzie 

pełnej integracji Portu Gdynia z innymi elementami tworzącymi sieć 

transportową łączącą Morze Bałtyckie i Morze Adriatyckie,

udział w projekcie TENtacle, którego celem jest wypracowanie 

koncepcji  zarządzania ruchem samochodów ciężarowych oraz 

organizacyjnej optymalizacji dostępu drogowego do Portu Gdynia,

współpraca z miastem Gdynia, gminą Rumia i gminą Kosakowo 

w zakresie rozszerzenia oferty usług logistycznych, związanych 

z działalnością Portu Gdynia i rozwoju projektu: Platforma 

Multimodalna „Dolina Logistyczna”,

uczestnictwo w realizacji projektu GEKON, poświęconego 

rozwiązaniom z obszaru systemów zasilania statków energią 

elektryczną w czasie postoju w porcie.

Sukcesywnie rozwijamy także suprastrukturę. W lutym 

2017 roku oddaliśmy do użytkowania nowoczesny obiekt 

magazynowy, położony przy ulicy Polskiej, przeznaczony 

dla towarów drobnicowych, o powierzchni użytkowej 
2około 5.000 m . Przy jego budowie zadbaliśmy o to, by 

zachować elementy przedwojennego magazynu, 

znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta 

Gdynia. Zostało to docenione przez kapitułę konkursu pn. 

„Czas Gdyni”, która przyznała nam wyróżnienie za tę 

właśnie inicjatywę. W tym samym roku wybudowaliśmy 

także częściowo zadaszoną zasobnię do składowania 

ładunków masowych przy Nabrzeżu Francuskim.

Nasza działalność bieżąca oraz odpowiedzialność za 

świadczone usługi wymagają współpracy z podmiotami 

oferującymi wysoką jakość swoich usług oraz wysoki 

poziom profesjonalizmu. Z kolei, do realizacji złożonych projektów 

infrastrukturalnych konieczne są wysokie i niejednokrotnie unikalne 

kompetencje wykonawców. Staramy się współpracować z podmiotami 

działającymi w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o kwestie związane z poszanowaniem praw pracowniczych oraz 

przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

W naszych relacjach z partnerami biznesowymi przestrzegamy wszelkich regulacji 

prawnych oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. W tym celu, między innymi, w 

Regulaminie Organizacyjnym Spółki wprowadziliśmy wytyczne służące 

propagowaniu wśród naszych pracowników przestrzegania prawa oraz etycznych 

postaw, także w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Istnieją też inne 

dokumenty wewnętrzne, które odnoszą się do kwestii relacji z partnerami 

biznesowymi.

Wewnętrzne uregulowania służące budowaniu 

transparentnych relacji z partnerami biznesowymi:

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyjno-

remontowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa  opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

oraz cenniki innych usług świadczonych przez Spółkę

Ważnym elementem naszych praktyk biznesowych jest 

troska o bezpieczeństwo danych. Nasi pracownicy, 

w tym pionu informatycznego, dokładają wszelkich 

starań, by chronić wszelkie wrażliwe czy poufne 

informacje. 

Ze względu na istotny udział środków publicznych, w tym 

unijnych, w finansowaniu naszych inwestycji, przywią-

zujemy dużą wagę do przeciwdziałania wszelkiego 

rodzaju nadużyciom i zjawiskom korupcyjnym.

Cenimy też sobie, i staramy się uwzględniać, uwagi zgłaszane przez naszych 

partnerów biznesowych, dlatego dbamy o stałą komunikację z nimi zarówno 

w ramach spotkań formalnych, jak i nieformalnych wydarzeń. Wśród tych 

pierwszych należy wymienić prace w ramach Rady Interesantów Portu Gdynia, 

która w 2017 roku spotkała się prawie 40 razy. 

W ciągu całego roku miały też miejsce spotkania z potencjalnymi klientami Portu 

Gdynia, przedstawiciele ZMPG S.A. brali też udział w imprezach branżowych, na 

których prezentowali ofertę portu mając jednocześnie możliwość zapoznania się

z oczekiwaniami potencjalnych Kontrahentów.
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Nasze relacje z partnerami biznesowymi budujemy też 

poprzez takie spotkania, jak to w ramach corocznego 

Turnieju i Akademii Golfa o puchar Portu Gdynia.

 

W 2017 roku wzięło w nim udział 59 osób. Nasi kontra-

henci byli też gośćmi naszej październikowej gali 

jubileuszowej.

Działania ZMPG S.A. na rzecz bezpieczeństwa w Porcie. 

Niezwykle istotnym aspektem z punktu widzenia funkcjonowania Portu jest 

kwestia bezpieczeństwa. W tym obszarze współpracujemy z naszymi 

partnerami biznesowymi i ściśle stosujemy się do obowiązujących regulacji. 

Jednym z wymiarów naszych działań są opracowane i upublicznione różnego 

rodzaju informacje oraz instrukcje z zakresu bezpieczeństwa.

 

Spotkania i wydarzenia biznesowe, na których 

prezentowano ofertę Portu Gdynia:

Baltexpo 2017 – Gdańsk

Seatrade Cruise Global 2017 - Floryda, USA

Seatrade Europe 2017 – Hamburg, Niemcy

spotkanie z przedstawicielami węgierskich stowarzyszeń transportowych 

zorganizowane przez Invest in Pomerania przy współpracy ambasady 

Rzeczypospolitej Polskiej – Budapeszt, Węgry

spotkanie z reprezentantami słowackich firm spedycyjnych, logistycznych 

i transportowych w ramach obchodów Polskiego Dnia Morza – Bratysława, 

Słowacja

spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Transportu Chińskiej Republiki 

Ludowej w siedzibie ZMPG S.A.

Najważniejsze informacje i instrukcje z zakresu 

bezpieczeństwa na terenie Portu Gdynia:

Informacja o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm 

działających na terenach i obiektach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy awariach, defektach, 

katastrofach budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz uszkodzeniach statków, powstałych 

na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej 

w obiektach i na terenach spółki Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów 

i terenów ZMPG S.A.

Plan ratownictwa na terenie i w obiektach Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A.

seminarium Porty Morskie w Polityce Gospodarczej Polski, 

współorganizowane przez Polski Klaster Morski, Krajową Izbę 

Gospodarki Morskiej i ZMPG S.A.

międzynarodowa konferencja w ramach projektu GoLNG w Kłajpedzie

międzynarodowa konferencja Maritime Sector – possibilities for 

business expansion for the Polish companies on the Asian markets, 

organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w siedzibie 

ZMPG S.A.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017

Baltic Ports Organization (BPO)

Cruise Europe

European Sea Ports Organization (ESPO)

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (KIGM), w Radzie której,

od 2016 roku, funkcję przewodniczącego sprawuje prezes ZMPG S.A., 

pan Adam Meller 

Polska Platforma LNG

Polskie Towarzystwo Logistyczne

Polski Klaster Morski

Short Sea Shipping – Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego 

Bałtyk - Adriatyk

Najważniejsze wydarzenia branżowe, w których braliśmy udział 

w 2017 roku:

Organizacje branżowe, do których należymy: 

Na terenie administrowanym przez naszą Spółkę 

funkcjonuje Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A. (PSP ZMPG S.A.). Jednostka ta dba 

o wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

na tym obszarze oraz, w razie konieczności, prowadzi 

działania ratownicze. W 2017 roku nasi strażacy byli, 

między innymi, zaangażowani w działania ratownicze na 

terenie gdyńskiej Stoczni Nauta, gdzie remontowany 

tam chemikaliowiec przechylił się i częściowo zanurzył 

w wodzie.

W 2017 roku przedstawiciele naszej Spółki brali czynny 

udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach 

i forach poświęconych rozwojowi gospodarki morskiej, 

w tym portów morskich. Jedno z takich wydarzeń miało 

miejsce w Kłajpedzie w listopadzie 2017 roku. Był nim 

udział przedstawicieli Spółki w konferencji w ramach 

projektu „GoLNG”, który ma za zadanie przyczynić się 

do rozwoju infrastruktury związanej z przeładunkiem 

i transportem LNG w regionie. 

ZMPG S.A. jest też członkiem różnego rodzaju organiza-

cji branżowych, w ramach których współpracujemy na 

rzecz rozwoju gospodarki morskiej w Polsce i Europie. 

Jesteśmy też obecni w innych krajowych i regionalnych 

organizacjach biznesowych, w tym takich, jak: Business 

Centre Club, Gdański Klub Biznesu, Pomorska Regio-

nalna Organizacja Turystyczna, Pracodawcy Pomorza, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce czy Inteligentne 

Specjalizacje Pomorza.

Liczba strażaków zatrudnionych 

w Portowej Straży Pożarnej 

na 31.12.2017 roku

53
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Nasze działania na rzecz rozwoju Regionu

Wpływ działań realizowanych

na terenie Portu na środowisko naturalne

Monitorowanie stanu środowiska

Port Gdynia i miasto Gdynia są ze sobą nierozerwalnie 

związane od początku swego istnienia, dlatego czujemy 

się współodpowiedzialni za rozwój Gdyni i całego 

regionu pomorskiego. Wierzymy, że zwiększanie 

zdolności przeładunkowych Portu Gdynia i jakości jego 

infrastruktury przyczynia się do podnoszenia atrakcyj-

ności biznesowej miasta i regionu.  

Ponadto szereg podejmowanych przez ZMPG S.A. dzia-

łań służy też rozwojowi samego miasta, choćby jego 

dostępności komunikacyjnej, czy atrakcyjności turys-

tycznej. Funkcjonowanie Portu Gdynia wiąże się obecnością na 

jego terenie różnego rodzaju podmiotów, realizujących 

usługi związane z przewozem towarów, ich maga-

zynowaniem i przeładunkiem. Jak każda działalność, 

również ta oddziałuje na środowisko naturalne, 

generując pewne ryzyka, zwłaszcza w takich obszarach, 

jak: jakość wody, zanieczyszczenia gleby, zanieczysz-

czenie powietrza oraz zagrożenie dla bioróżnorodności. 

Dodatkowy problem dla otoczenia Portu może się 

wiązać z takimi uciążliwościami jak hałas, związany 

w dużej mierze z pracą urządzeń portowych i poru-

szającymi się po jego terenie środkami transportu, czy 

nieprzyjemne zapachy, związane z przewożonymi 

i magazynowanymi ładunkami. 

Jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną, to nie tylko utrzymujemy ogólno-

dostępną dla mieszkańców, a znajdującą się na terenach portowych, ulicę 

Polską, ale też zintensyfikowaliśmy, wraz z władzami lokalnymi, starania o 

wybudowanie bardzo potrzebnej portowi i miastu tzw. Drogi Czerwonej, która 

ma odciążyć mocno eksploatowaną Estakadę Kwiatkowskiego. 

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gdyni niezmiernie ważne jest 

stworzenie możliwości zawijania do portu dużych statków pasażerskich. Na ich 

pokładach, każdego roku, do miasta przybywają dziesiątki tysięcy zagranicznych 

turystów, a mieszkańcy Gdyni odwiedzający ją goście mają możliwość 

podziwiania przybyłe  jednostki  cumujące niemal w centrum miasta.

Dostrzegamy swoją rolę w rozwoju nie tylko Gdyni, ale i całego Pomorza, dlatego 

włączamy się w takie przedsięwzięcia, jak inicjatywa pn.: Inteligentne 

Specjalizacje Pomorza. We wrześniu 2017 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu 

zorganizowanym w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przez Urząd 

Marszałkowski w Gdańsku, przy współpracy Organizacji Współpracy 

Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD). 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2017 roku, prowadziliśmy, 

z udziałem podmiotów zewnętrznych (np. Agencji Regionalnego Monitoringu 

Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej) i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, monitoring stanu środowiska na terenie portu. Nie ograniczamy się

w tym przypadku jedynie do wymogów prawa i z własnej inicjatywy przeprowa-

dzamy dodatkowe badania środowiskowe. 

W 2017 roku przeprowadziliśmy, w ramach projektu pn. „EcoShip – Impact of 

novel on-board and harbour Eco-technologies on maritime environment”, 

pomiary emisji ze statków zawijających do Portu Gdynia. Wyniki naszych 

pomiarów są udostępnianie odpowiednim instytucjom, a także zamieszczane na 

stronie internetowej Portu Gdynia. Pracujemy też nad doskonaleniem metod 

pomiarowych w ramach różnych inicjatyw. Pomiar hałasu, zapylenia i emisji 

odorów jest przedmiotem naszej współpracy z Pomorską Strefą Ekonomiczną 

Sp. z o.o. w ramach inicjatywy Programu Akceleracyjnego Space3ac Intermodal 

Transportation. Wymaganej prawnie ocenie oddziaływania środowiskowego

są poddawane także wszystkie nasze przedsięwzięcia inwestycyjne.

Orły Tygodnika Wprost – wyróżnienie dla 

najlepszych pomorskich firm związanych 

z gospodarką morską oraz zajmujących się 

nowoczesnymi technologiami

Duża Perła - 7. miejsce wśród Dużych Pereł 

w rankingu Perły Polskiej Gospodarki 

miesięcznika „Polish Market”

Najważniejsze wydarzenia branżowe, w których 

braliśmy udział w 2017 roku: Odpowiedzialność 
środowiskowa

badania czystości wód basenowych

badania czystości osadów dennych na terenie całego kanału 

portowego

monitorowanie jakości wód opadowych

monitorowanie stanu wód podziemnych

analiza jakości wody pitnej

badania czystości gleby

pomiary hałasu

Pomiary stanu środowiska wykonywane na terenie Portu Gdynia:



Pomiary wykonane w 2017 roku pokazują, że pomimo 

intensywnego rozwoju Portu Gdynia stan środowiska na 

jego terenie nie uległ pogorszeniu. Dobrą jakością 

charakteryzują się zarówno wody w basenach por-

towych, jak i woda pitna z wodociągu portowego oraz 

wody podziemne. Podobnie jest w przypadku gleb - 

badania przeprowadzone w okolicach ulicy Polskiej i na 

terenie Bałtyckiej Bazy Masowej nie wykazały prze-

kroczeń norm. 

W 2017 roku udało się rozpocząć prace, które potrwać 

mają do roku 2026, związane z oczyszczaniem po-

wierzchni ziemi z historycznego zanieczyszczenia na 

terenie terminalu materiałów płynnych. 
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Przywiązujemy dużą wagę do racjonalnego gospo-

darowania zasobami, w tym energią i wodą. W 2017 

roku, w ramach działań związanych z redukcją zużycia 

energii elektrycznej, kontynuowaliśmy modernizację 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zastępując 

tradycyjne źródła światła rozwiązaniami energo-

oszczędnymi (głównie typu LED). Podejmujemy również 

inne działania zmniejszające straty energii elektrycznej 

poprzez modernizację pozostałej infrastruktury elektro-

energetycznej.

Gospodarowanie zasobami i odpadami

Całkowite zużycie energii 

elektrycznej na potrzeby 

ZMPG S.A. w 2017 roku

3.429 MWh

Z kolei, w przypadku energii cieplnej, udało nam się obniżyć jej zużycie o blisko 

3,7%  w stosunku do roku 2016, głównie dzięki prowadzonym w budynkach 

biurowych pracom termomodernizacyjnym. Przykładem tego rodzaju działań są 

wykonane w 2017 roku prace związane z termomodernizacją budynku 

głównego ZMPG S.A. przy ulicy Rotterdamskiej. Warto zaznaczyć, że remont ten 

odbył się z poszanowaniem tradycji, gdyż udało się zachować historyczny 

wystrój budynku.

W 2017 roku kontynuowaliśmy działania związane z racjonalizacją gospodarki 

wodnej, w tym, przede wszystkim, sukcesywną wymianę wyeksploatowanej 

i będącej w złym stanie technicznym infrastruktury, dzięki czemu udało się 

ograniczyć liczbę awarii i strat na zużyciu wody. W efekcie całkowite zużycie 

wody przez Spółkę spadło o prawie 9,6% w stosunku do roku 2016. 

Całkowite zużycie energii 

cieplnej na potrzeby 

ZMPG S.A. w 2017 roku

11.424,521 GJ

Całkowite zużycie wody 

na potrzeby ZMPG S.A. 

w 2017 roku

3306.066 m

Odpady wytworzone przez 

ZMPG S.A. w 2017 roku

430 ton

Odpady statkowe odebrane  

w 2017 roku

19.882 m3

Całkowita objętość zrzutu 

ścieków w 2017 roku

142.612 m3

Jednym z obszarów odpowiedzialności naszej Spółki jest 

gospodarka ściekowa i odpadowa. Odpowiadamy za 

zarządzanie odpadami wytworzonymi przez nas oraz 

za monitorowanie odpadów powstałych w związku 

z realizacją projektów inwestycyjnych oraz działań 

podmiotów operujących na terenie przez nas admi-

nistrowanym. 

Większość wytworzonych w 2017 roku przez nas 

odpadów stanowiły, podobnie jak w latach poprzednich, 

odpady komunalne. Około 17% to odpady niebez-

pieczne i inne (głównie złom).

Do zadań ZMPG S.A. należy zarządzanie systemem gospodarowania odpadami 

statkowymi, pochodzącymi z jednostek zawijających do portu. Na terenie 

administrowanym przez Spółkę obowiązuje „Plan gospodarowania odpadami 

i pozostałościami ładunkowymi ze statków”, który obliguje zawijające do portu 

statki do zdawania powstałych na ich pokładach odpadów do portowych 

urządzeń odbiorczych. 

Rok 2017 był też okresem, w którym w ZMPG S.A. były kontynuowane prace 

związane z wprowadzeniem do 2019 roku rozwiązań zapewniających odbiór 

ścieków ze statków pasażerskich, wynikających z przepisów prawnych. Jedną

z form tych przygotowań była wymiana informacji w ramach inicjatywy 

HELCOM.
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Nasze działania, zwłaszcza te o charakterze inwesty-

cyjnym, wpisują się w europejski i ogólnoświatowy 

trend, związany z promowaniem tych rodzajów 

transportu, które, z punktu widzenia środowiska 

naturalnego, uważane są za mniej szkodliwe. Taką opinię 

ma zarówno transport morski, którego Port Gdynia 

stanowi integralną część, jak i transport kolejowy.

W ostatnim roku nasza Spółka, jako podmiot admi-

nistrujący terenami portowymi, kontynuowała prace 

związane zarówno ze zwiększeniem możliwości obsługi 

statków, jak i rozbudową dostępności kolejowej do 

gdyńskiego portu. Temu pierwszemu celowi służą takie 

inicjatywy, jak pogłębianie toru podejściowego 

i akwenów portowych, rozbudowa obrotnicy, czy przy-

gotowywana budowa nowego, publicznego terminalu 

promowego na Nabrzeżu Polskim, natomiast w drugi 

obszar wpisują się prace związane z przebudową 

i modernizacją infrastruktury kolejowej w zachodniej 

części Portu Gdynia.

Nasze działania na rzecz 

ochrony środowiska

Wymogi ochrony środowiska są integralną częścią projektowania i realizacji 

różnego rodzaju projektów inwestycyjnych oraz modernizacyjnych. W 2017  

prowadzone były takie przedsięwzięcia, jak budowa urządzeń podczyszczają-

cych na Nabrzeżu Śląskim, budowa systemu monitoringu jakości ścieków na 

wylotach do kanalizacji miejskiej, czy przebudowa sieci i nawierzchni parkingu 

wewnętrznego przy budynku głównym ZMPG S.A. W sumie  zainwestowaliśmy 

ponad 1,1 mln zł w rzeczowe aktywa trwałe służące ochronie środowiska. W 

celu wyeliminowania zrzutu ścieków statkowych do wód Morza Bałtyckiego 

rozpoczęliśmy inwestycję pod nazwą “Budowa infrastruktury portowej do 

odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia", która umożliwi jednostkom 

pływającym na zrzut nagromadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej i ich 

utylizację poprzez komunalną oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z wymogami prawa, ZMPG S.A. opracował Plan zwalczania zagrożeń

i zanieczyszczeń wód portowych dla ZMPG S.A. oraz zapewnia całodobowe 

zabezpieczenie na wypadek  wystąpienia rozlewu olejowego czy innego rodzaju 

zanieczyszczenia w basenach portowych. W ramach codziennych patroli 

wykonywanych z wykorzystaniem specjalistycznej jednostki pływającej 

oczyszczamy baseny portowe nie tylko z rozlewów olejowych, ale i różnych 

zanieczyszczeń stałych – w roku 2017 tych ostatnich zebraliśmy 26 ton.

Reagujemy na problemy zgłaszane nam przez mieszkańców - jak choćby w przy-

padku tych dotyczących hałasu związane z pracami jednej z firm działających na 

terenie Portu Gdynia. Po dokonaniu oceny poziomu hałasu i ustaleniu, że pewne 

przekroczenia norm dotyczą godzin nocnych, udało nam się, w porozumieniu 

z tym przedsiębiorstwem rozwiązać ten problem poprzez ograniczenie czasu 

pracy do pory dziennej. Intensywnie pracujemy też nad zmniejszeniem 

uciążliwości dla najbliższego otoczenia, sygnalizowanym nam przez miesz-

kańców, wynikającej z pylenia, które towarzyszy pracom przeładunkowym 

w porcie.

Zwracamy szczególną uwagę na kwestię zachowania bioróżnorodności, 

co wynika, między innymi, z faktu, iż Port Gdynia funkcjonuje w bliskim 

sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych. Najbliższy z nich, to graniczący 

z falochronem głównym obszar Natura 2000 „Zatoka Pucka”. W ramach prze-

prowadzanych ocen oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko 

dokonujemy inwentaryzacji przyrodniczej, a w szczególnych przypadkach 

przenosimy zagrożone gatunki roślin i zwierząt z terenów przeznaczonych pod 

inwestycje na nowe siedliska.

W 2017 roku uczestniczyliśmy w pracach projektu pn. „Complete-Completing 

Management Options in the Baltic Sea Region to Reduce Risk of Invasive Species 

Introduction by Shipping ”, którego celem jest wypracowanie mechanizmów 

pozwalających na zminimalizowanie ryzyka wprowadzania obcych gatunków 

fauny drogą morską, głównie poprzez kontrolę wód balastowych i kadłubów 

statków.

Nasze relacje z lokalną 

społecznością

Od samego początku swego istnienia, Port Gdynia jest 

nierozerwalnie związany z losami lokalnej społeczności. 

O szczególnym charakterze relacji z mieszkańcami 

Gdyni świadczy już sama lokalizacja terenów porto-

wych, położonych niemal w sercu miasta. Jako 

administratorzy tych terenów staramy się nie tylko, 

w miarę możliwości, minimalizować uciążliwości 

wynikające dla mieszkańców z bliskiego sąsiedztwa 

portu, ale także budować z nimi dobre relacje, których 

ważną częścią jest realizowana przez nas koncepcja 

„portu otwartego”.

 

Komunikacja

Rozumiemy, jaką rolę w budowaniu dobrych relacji ze społeczeństwem odgrywa 

dialog, dlatego staramy się korzystać z różnych sposobów, dzięki którym 

zarówno możemy poznać potrzeby i oczekiwania lokalnych mieszkańców, jak 

i prezentować i wyjaśniać nasze działania. Tak jak w poprzednich latach dbaliśmy 

o to, by ważne informacje na temat naszej Spółki i tego, co dzieje się Porcie 

Gdynia pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). 

Bardzo istotna jest dla nas współpraca z lokalnymi, krajowymi i branżowymi 

mediami, zarówno bieżąca, jak i w formie corocznej konferencji, na której 

prezentowane są osiągnięcia i zamierzenia Spółki i Portu. 

Istotną rolę w naszym dialogu z lokalną społecznością pełnią konsultacje 

społeczne, które towarzyszą, zgodnie z wymogami prawa, każdemu projektowi 

inwestycyjnemu, finansowanemu ze środków unijnych. 

Korzystamy też z innych, bardziej bezpośrednich sposobów komunikowania 

się ze społeczeństwem. W czerwcu 2017 roku, w trakcie Dni Morza 2017 

w Gdyni, mieliśmy swoje stanowisko, dostępne dla mieszkańców, również tych 

najmłodszych.

Dobre relacje 
ze społecznością lokalną
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Nasza otwartość na mieszkańców wyraża się też 

poprzez innego rodzaju działania jak choćby stworzenie 

możliwości podziwiania wielkich statków pasażerskich, 

zawijających w sezonie letnim do naszego portu. Wizyty 

wielu z tych jednostek zostały uwiecznione w jedynej 

w Polsce Alei Statków, znajdującej się na Nabrzeżu 

Pomorskim.

Mamy swój wkład w kulturalny rozwój miasta w postaci 

udostępniania sali koncertowej, znajdującej się w sie-

dzibie ZMPG S.A. przy ulicy Rotterdamskiej, na potrzeby 

organizacji koncertów i innych wydarzeń. Wydzier-

żawiliśmy też, na potrzeby Muzeum Emigracji, obiekty 

portowe na Nabrzeżu Francuskim. Stwarzamy też 

możliwość, w drodze stosownych decyzji, wykorzysty-

wania plenerów portowych do celów artystycznych 

(realizacji filmów, sesji fotograficznych).

Liczba imprez 

zorganizowanych 

w sali koncertowej 

w 2017 roku

42

Ze względu na obowiązujące w 2017 roku przepisy prawa mogliśmy wspierać 

różnego rodzaju działania ważne społecznie, głównie poprzez sponsoring. 

Nasze działania w tym zakresie koncentrowały się na czterech obszarach:

• sport

• kultura i sztuka

• nauka i szkolnictwo

• akcje społeczne i proekologiczne

W 2017, wzorem lat ubiegłych, nasza Spółka wspierała finansowo zarówno 

podmioty i inicjatywy zaliczające się do sportu kwalifikowanego (profesjonal-

nego), jak i amatorskiego. W pierwszym przypadku było to wspieranie znanych 

gdyńskich klubów sportowych, bądź konkretnych wydarzeń, w których brały 

one udział, jak np. mecz klubu piłkarskiego Arka Gdynia z Legią Warszawa. 

W obszarze sportu amatorskiego nasze wsparcie przeznaczaliśmy dla klubów 

młodzieżowych, reprezentujących różne dyscypliny sportowe oraz na programy 

społeczno-sportowe, ukierunkowane na rozwój młodzieży i przyszłych pokoleń 

sportowców.

Nasze wsparcie lokalnej społeczności

Profesjonalne kluby sportowe wspierane finansowo 

w 2017 roku przez ZMPG S.A.:

Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej (GTPR Gdynia)

Basketball Investments SSA (Basket Gdynia)

W obszarze kultury i sztuki skupiliśmy się na ważnych dla lokalnej społeczności,

a jednocześnie znanych w całym kraju gdyńskich instytucjach: Teatrze 

Muzycznym im. Danuty Baduszkowej oraz Teatrze Miejskim im. Witolda 

Gombrowicza. 

Podtrzymujemy dobre relacje z lokalnymi uczelniami wyższymi, współpracując 

tak w obszarze kształcenia studentów, między innymi poprzez prowadzenie 

przez naszych pracowników wykładów związanych z szeroko rozumianą 

tematyką portową, jak i współpracę naukową, obejmującą udział w różnego 

rodzaju wydarzeniach naukowych i wspólne publikacje naukowe. 

W 2017 wsparliśmy szereg konferencji i seminariów, tematycznie związanych

z branżą morską, funkcjonowaniem i zarządzaniem portami oraz ważnymi aspek-

tami rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i kraju. Nasi przedstawiciele 

wzięli udział w konferencji pn. „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej”, zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską 

oraz w XVII konferencji z cyklu Zarządzanie wartością w aspekcie nowych 

wyzwań globalnych, której organizatorem był Wydział Zarządzania Uniwersy-

tetu Gdańskiego we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. 

W ramach współpracy z Akademią Morską (od 01.09.2018 Uniwersytet Morski) 

w Gdyni gościliśmy studentów, uczestniczących w XIV edycji polsko-

-niemieckiego studenckiego seminarium naukowego Managing Cultural 

Diversity In Europe, organizowanego wspólnie przez Akademię Morską

i Hochschule Bremerhaven. Nasza aktywność na polu edukacji to także 

odbywające się w naszej Spółce praktyki studenckie i uczniowskie.
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Akademia Morska w Gdyni

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 

im. E. Kwiatkowskiego

Wyższa Szkoła Bankowa

Trójmiejskie uczelnie, z którymi współpracował 

ZMPG S.A. w 2017 roku:

W 2017 kontynuowaliśmy współpracę z instytucjami 

i organizacjami, które działają na rzecz osób chorych, 

niepełnosprawnych i funkcjonujących w trudnych 

warunkach socjalno – bytowych. 

Naszym najważniejszym celem jest w tym przypadku 

wspieranie lokalnej społeczności poprzez włączanie się 

w rozwiązywanie istotnych dla niej problemów spo-

łecznych. W analizowanym roku robiliśmy to, oferując 

finansowanie warsztatów terapeutycznych, koncertów 

charytatywnych i innych programów społecznych.

Najważniejsze instytucje i organizacje działające na rzecz grup wymagających 

wsparcia, z którymi współpracował ZMPG S.A. w 2017 roku to:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Polski Czerwony Krzyż

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA”

Przez działalność na rzecz społeczeństwa rozumiemy też wspieranie ważnych 

wydarzeń, budujących i integrujących lokalną społeczność oraz budującą jej 

tożsamość. Taki charakter miały lokalne wydarzenia: „Global World Music 

Festival” oraz gdyńska impreza „Cudawianki”. Występowaliśmy jako partner 

obchodów rocznicowych ważnych nie tylko dla mieszkańców Trójmiasta, ale

i całego kraju, takich jak Sierpień 80.

Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, dlatego jesteśmy gotowi nieść pomoc 

także w sytuacjach nagłych. Tak było w sierpniu 2017 roku, kiedy Pomorze 

zostało dotknięte katastrofalnymi w skutkach nawałnicami. 

Nasza Portowa Straż Pożarna wsparła poszkodowanych niezbędnym w takich 

okolicznościach sprzętem pożarniczym – pilarkami spalinowymi i siekierami,

a dzieci z dotkniętych nawałnicami terenów, przebywające w Trójmieście

na zaproszenie rektora Akademii Morskiej w Gdyni, Rektora prof. dr hab. inż. 

Janusza Zarębskiego, miały okazję odwiedzić siedzibę ZMPG S.A.
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Przyjazne 
środowisko pracy

W ZMPG S.A., według stanu na 31 grudnia 2017 roku, 

pracowało 301 osób, z czego 291 w pełnym wymiarze 

godzin, natomiast 10 – w niepełnym. Prawie 83% zatru-

dnionych pracuje na stanowiskach nierobotniczych, 

a około 17% - na stanowiskach robotniczych, głównie   

Portowej Straży Pożarnej. Udział kobiet w ogólnej liczbie 

zatrudnionych wyniósł na koniec 2017 roku około 43%, 

co jest wynikiem podobnym do tego z końca 2016 roku.

Nasi pracownicy

Ogólna liczna zatrudnionych na koniec 2017 roku niewiele różniła się od stanu 

na koniec roku poprzedniego – zatrudnienie w 2017 roku było mniejsze 

o 4 osoby. W raportowanym roku zatrudniono 33 nowe osoby, w tym 15 kobiet 

i 18 mężczyzn, natomiast pracę w ZMPG S.A. zakończyło 37 osób, z czego

7 osób uzyskało uprawnienia emerytalne. W tym czasie na urlopach 

macierzyńskich przebywały 4 osoby, a jedna – na urlopie ojcowskim.

Zdecydowana większość naszych pracowników legitymuje się wykształceniem 

wyższym, osoby z wykształceniem średnim to blisko 27% zatrudnionych 

w Spółce, natomiast wykształcenie zawodowe i podstawowe posiada nieco 

ponad 7% pracowników. Jeżeli chodzi o wiek pracowników, to zdecydowana 

większość to osoby mieszczące się w dwóch przedziałach: od 31 do 50 lat 

(39,2%) oraz od 51 do 60 lat (42,8%). W 2017 roku średnia wieku naszych 

pracowników spadła, w stosunku do roku 2016, z 50,3 do 49,3 lat.

Liczba osób  zatrudnionych 

w Spółce wg stanu 

na 31.12.2017 roku

Udział osób z wyższym wykształceniem  

w ogólnej liczbie pracowników 

wg  stanu na 31 grudnia 

Udział kobiet w ogólnej liczbie 

zatrudnionych osób wg stanu 

na 31.12.2017 roku

Udział mężczyzn w ogólnej liczbie 

zatrudnionych osób wg stanu 

na 31.12.2017 roku

301

60,5%

43%

57%

Wydatki na podnoszenie 

kwalifikacji pracowników 

w 2017 roku

308,3 tys. zł

Dbamy o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez 

osoby pracujące w naszej Spółce, dlatego delegujemy je 

na różnego rodzaju szkolenia. W 2017 roku liczba 

szkoleń zewnętrznych, w których wzięli udział nasi 

pracownicy, wynosiła 126. Najważniejszą grupę 

stanowiły szkolenia z szeroko rozumianego obszaru 

finansów i księgowości, w tym kwestii podatkowych. 

W 2017 roku wszyscy pracownicy Spółki zostali objęci 

wewnętrznym szkoleniem z zakresu społecznej odpo-

wiedzialności. Ponadto, oddelegowane osoby wzięły 

udział w szkoleniach związanych z tą dziedziną. Były to 

spotkania poświęcone przeciwdziałaniu zjawiskom 

korupcyjnym i nadużyciom oraz raportowaniu niefinan-

sowemu.

finanse, rachunkowość i podatki

zarządzanie sprawami pracowniczymi

korzystanie z funduszy unijnych

zagadnienia związane z zarządzaniem, w tym 

zamówieniami i kontrolą wewnętrzną

budownictwo i energetyka

informatyka

ochrona środowiska

bezpieczeństwo, w tym ochrona danych

problematyka związana z branżą morską

kursy językowe

Tematyka szkoleń zewnętrznych, w których brali udział 

pracownicy ZMPG S.A.: 

Szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa naszych 

pracowników, czego wyrazem są, między innymi, szkolenia z tego zakresu. 

W 2017 roku wzięły w nich udział 92 osoby zatrudnione w naszej Spółce. 

Gromadzimy też i analizujemy informacje na temat poziomu bezpieczeństwa 

naszych pracowników, z których wynika, że w 2017 roku nie doszło w naszej 

Spółce do żadnego wypadku przy pracy.

Nasze relacje z pracownikami

Zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią w budowaniu relacji z naszymi 

pracownikami jest komunikacja, dlatego staramy się informować ich o istotnych 

decyzjach i wydarzeniach w życiu naszej Spółki. Wykorzystujemy w tym celu 

głównie wewnętrzną sieć informatyczną, spotkania członków Zarządu z kie-

rownikami i pracownikami poszczególnych komórek, a także spotkania 

kierowników jednostek z podwładnymi. W roku 2017, doroczne spotkanie 

integracyjno-informacyjne dla naszych pracowników, miało szczególny, 

jubileuszowy charakter.  

Doceniamy rolę podmiotów reprezentujących pracowników, w procesie 

zapewnienia jak najlepszych warunków wykonywania pracy dla osób 

zatrudnionych w naszej Spółce. Dlatego też od wielu lat prowadzimy dialog 

i współpracujemy z Radą Pracowników oraz działającymi na terenie ZMPG S.A. 

związkami zawodowymi: 

Komisją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Portu Gdynia

Zarządem Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawodowego 

Pracowników Gospodarki Morskiej Portu Gdynia

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy - 

Przedstawicielstwem Międzyzakładowym Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A.
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Wspieramy naszych pracowników w działaniach zwią-

zanych z dbaniem o zdrowie i kondycję, dlatego od 

sierpnia 2017 roku oferujemy im dofinansowanie 

kart Multisport Plus, umożliwiających korzystanie 

z różnych form aktywności sportowej. Z kart tych sko-

rzystało  około  100  osób.

Włączyliśmy się także w inicjatywę zorganizowaną 

i finansowaną przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – 

konkurs „Do pracy jadę rowerem”, popularyzujący ko-

rzystanie z rowerów, jako środka transportu. W ramach 

tej inicjatywy każdy pracownik naszej Spółki, który 

złożył stosowną deklarację i przyjeżdżał do pracy 

rowerem,  otrzymywał  drobny  posiłek. 

W 2017 roku powstała też inicjatywa Port Gdynia Sport 

Team, w ramach której nasi pracownicy, zarówno obecni, 

jak i byli, mogą uczestniczyć w masowych imprezach 

sportowych, reprezentując naszą Spółkę i Port Gdynia. 

Wiemy, jak ważne jest dla pracowników bezpieczeństwo 

socjalne, dlatego staramy się zapewniać im różnego 

rodzaju formy wsparcia, które mają podnosić poziom 

tego bezpieczeństwa. Głównym źródłem finansowania 

tego wsparcia jest Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

nasza Spółka oferuje swoim pracownikom możliwość 

przystąpienia do programu Grupowego Ubezpieczenia 

Pracowniczego w PZU Życie S.A. oraz wykupienia 

pakietu  medycznego  Medica  Assistance.

Nasze wsparcie dla pracowników

Świadczenia na rzecz pracowników, oferowane w ramach Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych:

wypoczynek dzieci pracowników 

wczasy wypoczynkowe, lecznicze, agroturystyczne oraz sanatoria

 

wycieczki turystyczne 

działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna 

finansowanie imprez  okolicznościowych w uzgodnieniu 

ze związkami zawodowymi 

udzielanie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe

(remontowe i budowlane) 

dofinansowanie imprez na rzecz emerytów i rencistów 

bony dla pracowników oraz paczki świąteczne dla dzieci pracowników

Tak jak w latach poprzednich, pracownicy naszej Spółki 

oraz kilkunastu innych podmiotów działających na 

terenie Portu Gdynia, jako członkowie Międzyzakła-

dowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

Portu Gdynia, korzystali z udzielanej w niej pomocy 

materialnej w formie pożyczek terminowych oraz 

zapomóg losowych. Istnieje także możliwość dobro-

wolnego przystąpienia do programu Zapomoga 

Pośmiertna – tzw. Pośmiertna Złotówka, w ramach 

którego pracownicy, w zamian za opłacane składki, 

mogą zapewnić zapomogę formie jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, przysługującego członkom 

rodziny zmarłych pracowników, emerytów i rencistów. 

Cenimy i chętnie wspieramy prospołeczne inicjatywy 

naszych pracowników, takie jak zebranie i przekazanie 

przez nich, w ramach wolontariatu pracowniczego, 

darów dla podopiecznych gdyńskiego Hospicjum 

św. Wawrzyńca.

Nasi pracownicy uczestniczyli w 2017 roku w różnego 

rodzaju wydarzeniach związanych z jubileuszem

95-lecia Portu Gdynia. Były to imprezy kulturalne, jubi-

leuszowe spotkanie integracyjne oraz uroczysta gala 

z okazji 95 rocznicy powstania gdyńskiego portu, zorga-

nizowana w Teatrze Muzycznym im. Danuty Badusz-

kowej w dniu 16 października 2017 roku.

O raporcie
Niniejszy raport jest efektem dobrowolnych działań Spółki 

na rzecz wdrażania społecznej odpowiedzialności, jako że 

ZMPG S.A. nie podlega obowiązkowi raportowania informacji 

niefinansowych, wynikających z Dyrektywy 2014/95/UE oraz 

znowelizowanej  Ustawy  o  rachunkowości.

Raport powstał w oparciu o wewnętrzny system informacji 

i dotyczy działań podejmowanych przez podmiot zarządzający 

Portem Gdynia - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Tam, gdzie 

uznano to za niezbędne, odwołano się do działalności całego 

Portu.  Raport  nie  został  poddany  weryfikacji  zewnętrznej.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego raportu 
prosimy o kontakt: csr@port.gdynia.pl


