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Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest już trzecim 

opracowaniem opisującym działania Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.), potwierdzające realizację 

przyjętej przez Spółkę polityki społecznej odpowiedzial-

ności. Pierwszy tego rodzaju dokument dotyczył lat 2014 

– 2016 i stanowił swego rodzaju raport otwarcia, w którym 

przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy działań 

Spółki, będącej jedną z podstaw opracowania naszej polityki 

społecznej odpowiedzialności. Dokument Polityka społecz-

nej odpowiedzialności Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

został przyjęty w roku 2017. Pod koniec tego samego roku 

przeprowadzono w Spółce szkolenia z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), które objęły wszystkich 

pracowników.

Niniejszy raport dotyczy naszej aktywności w roku 2018, 

ważnym dla Polski, która  świętowała w tym czasie 100-lecie 

odzyskania niepodległości. Dla Portu Gdynia, który już kil-

ka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się jej 

„oknem na świat” i odegrał istotną rolę w jej rozwoju, roczni-

ca ta miała szczególne znaczenie, dlatego nie mogło zabrak-

nąć naszego zaangażowania w różnego rodzaju wydarzenia 

rocznicowe. Najważniejszym z nich był Rejs Niepodległości, 

w ramach którego legendarny żaglowiec Dar Młodzieży 

zawinął do 22 portów w 18 krajach i uczestniczył w Świa-

towych Dniach Młodzieży w Panamie. Rejs ten był nie tylko 

wydarzeniem mającym uczcić 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości, ale także okazją do promocji polskiej 

gospodarki, w tym morskiej, na świecie.

W naszej Spółce 2018 rok to okres niezwykle intensywnych 

działań, zarówno w zakresie zapewnienia bieżącego funkcjo-

nowania Portu, jak i  prac nad  wieloma, kluczowymi z punktu 

widzenia jego rozwoju, projektami, w tym budową tzw. Portu 

Zewnętrznego. To ostanie przedsięwzięcie ma służyć zwięk-

szeniu zdolności przeładunkowej Portu Gdynia, a w konse-

kwencji także dalszemu podnoszeniu jego konkurencyjno-

ści. O tym, że konkurencyjność ta sukcesywnie się zwiększa 

świadczą dane dotyczące przeładunków w Porcie Gdynia, 

które w 2018 roku osiągnęły rekordowy poziom prawie 23,5 

mln ton i były wyższe od tych zrealizowanych w roku 2017 

o 10,7%.

W roku 2018 miały miejsce zmiany związane z wewnętrzną 

strukturą organizacyjną naszej Spółki. Jedną z takich zmian, 

istotną z punktu widzenia wdrażania polityki społecznej od-

powiedzialności, było przypisanie zadań związanych z koor-

dynacją działań z tego zakresu Biuru Prezesa Zarządu, ko-

mórce organizacyjnej podległej bezpośrednio Prezesowi 

Zarządu ZMPG S.A.

Jednym z wiodących tematów 2018 roku były szeroko ro-

zumiane kwestie bezpieczeństwa. W tym okresie urucho-

miliśmy szereg projektów, których celem jest podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa zarówno w samej Spółce, jak i na 

terenie całego portu.

Rok 2018 był też okresem wielu innych działań, realizowa-

nych we wszystkich obszarach naszej społecznej odpowie-

dzialności, obejmujących:

• odpowiedzialne praktyki biznesowe,

• odpowiedzialność środowiskową,

• dobre relacje ze społecznością lokalną,

• przyjazne środowisko pracy.

Najważniejsze z nich chcielibyśmy Państwu przedstawić 

w niniejszym raporcie.

SZANOWNI PAŃSTWO!
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Adam Meller

Prezes Zarządu,

Dyrektor Naczelny

Maciej Bąk

Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor ds. Finansów

i Zarządzania Finansami
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ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG 

S.A.) jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej zarzą-

dzającym Portem Gdynia. Większościowym akcjonariuszem 

Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oprócz Skarbu 

Państwa współwłaścicielami ZMPG S.A. są: Gmina Gdynia 

oraz akcjonariusze imienni.

Zarząd ZMPG S.A.:

• Adam Meller – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

• Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor  

ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem

• Maciej Bąk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor  

ds. Finansów i Zarządzania Finansami

Rada Nadzorcza ZMPG S.A.:

• 7 przedstawicieli Skarbu Państwa 

• 1 przedstawiciel Gminy Gdynia

Struktura
własnościowa

ZMPG S.A.

99,483%
Skarb Państwa

0,0436%
Gmina Gdynia

0,4734%
Akcjonariusze imienni

Misja ZMPG S.A.

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 standar-

dów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
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Zadania ZMPG S.A. wynikają głównie z Ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przysta-

niach morskich i dotyczą zapewnienia dostępu do 

portowych usług operatorskich poprzez zarządzanie 

majątkiem publicznym, obejmującym infrastrukturę 

i suprastrukturę Portu Gdynia. W naszej dyspozycji 

znajduje się 2.857.650 m2 gruntów, niemal w cało-

ści zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Portu Gdynia. Ponad 60% tych gruntów to tereny 

przeznaczone pod najem i dzierżawę, resztę stanowi 

infrastruktura drogowo – kolejowa.

Siedziba ZMPG S.A.:
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
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ZMPG S.A. tworzy grupę kapitałową wraz z Przedsiębiorstwem Portowym „SIEĆ” Sp. z o.o., świadczącym usługi w zakresie 

eksploatacji portowej sieci energetycznej i wodnej oraz zaopatrzenia, w którym ZMPG S.A. posiada 100% udziałów.

Cele statutowe ZMPG S.A.:

zarządzanie nieruchomościami
i infrastrukturą portową

pozyskiwanie  
nieruchomości na potrzeby 

rozwoju portu

prognozowanie,  
programowanie i planowanie 

rozwoju portu

świadczenie usług związanych 
z korzystaniem z infrastruktury 

portowej, w tym usług telekomuni-
kacyjnych i informatycznych

zapewnienie dostępu do portowych 
urządzeń odbiorczych odpadów ze 
statków w celu przekazania ich do 

odzysku lub unieszkodliwienia

budowa, rozbudowa,  
utrzymywanie i modernizacja 

infrastruktury portowej

Infrastruktura portowa zarządzana przez ZMPG S.A.:

• akweny portowe

• pirsy, pomosty, dalby

• nabrzeża

• tory poddźwigowe

• drogi kołowe i ulice

• parkingi

• tory i rozjazdy kolejowe

• nawierzchnie kolejowo-drogowe

• infrastruktura energetyczna, ciepłownicza, 

 wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, 

 informatyczna i przeciwpożarowa
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Główne źródła przychodów ZMPG S.A. ze sprzedaży w 2018 roku:

Wyniki finansowe ZMPG S.A. w 2018 roku:

Suprastruktura portowa zarządzana przez ZMPG S.A.:

• place składowe

• magazyny

• zasobnie kryte i otwarte

• budynki administracyjno-biurowe

104,3 mln zł

225,5 mln zł

58,9 mln zł

67,5 mln zł

(54,7% przychodów ze sprzedaży) (30,9% przychodów ze sprzedaży)

przychody w tytułu najmu:

przychody z działalności gospodarczej:

opłaty portowe:

zysk netto:

Wartość bilansowa majątku ZMPG S.A. na koniec 

2018 roku wynosiła 1,77 mld zł i wzrosła w stosun-

ku do roku poprzedniego o 3,9%. W skład tego ma-

jątku wchodzą, między innymi, 173 budynki, w tym 

23 magazyny, oraz 31 placów składowych.
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PORT GDYNIA

Wizja ZMPG S.A.

Port Gdynia jako uniwersalny port multimodalny, logistyczny węzeł transportowy korytarza północ –  

południe, zdolny do kreowania przewag rynkowych.

619,830 ha

10.567 mb

971,624 ha

971,624 ha

Całkowita powierzchnia części 

lądowej Portu Gdynia (stan na 

31.12.2018 roku)

Długość nabrzeży przeznaczonych do 

operacji przeładunkowych w Porcie 

Gdynia (stan na 31.12.2018 roku)

Całkowita powierzchnia Portu 

Gdynia (stan na 31.12.2018 roku)

Wody wewnętrzne Portu Gdynia 

(stan na 31.12.2018 roku)

Port Gdynia to port niezamarzający, w którym nie występują pły-

wy. Jego obszar tworzą: akweny (stanowiące ponad 1/3 powierzch-

ni portu), obszar lądowy oraz falochron.
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Port Gdynia to ważne ogniwo Korytarza Morze Bałtyckie – 

Morze Adriatyckie, wchodzącego w skład Transeuropejskiej 

Sieci Transportowej TEN-T. Obejmuje ona zarówno szlaki ko-

munikacyjne, jak i elementy infrastruktury w postaci portów  

TEN-T, Korytarze sieci bazowej

morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-

-kolejowych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia 

rozwoju i zwiększania konkurencyjności Unii Europejskiej, 

a także jej poszczególnych członków.

Legenda
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Port Gdynia należy do najważniejszych portów basenu Mo-

rza Bałtyckiego, do którego zawijają jednostki z różnych 

stron świata. W roku 2018 takich zawinięć, zarówno jedno-

stek przewożących towary, jak statków pasażerskich, było 

w sumie 4.332, a wielkość przeładunków była rekordowo 

duża – o 10,7% większa niż w roku 2017.

Najważniejszą grupą ładunków w Porcie Gdynia są ładun-

ki drobnicowe, w tym tzw. drobnica skonteneryzowana, 

których udział w przeładunkach dokonywanych w naszym 

porcie wyniósł w 2018 roku  prawie 59 %. Dalej znalazły 

się ładunki masowe, w tym zboże (około 13 %), węgiel i koks 

(około 11 %) oraz ropa i jej przetwory (około 7,5 %).  Udział 

pozostałych ładunków wynosił około 10%.

Na terenie Portu Gdynia funkcjonuje dziesięć 
nowoczesnych terminali, oferujących usługi 
przeładunkowe, w tym:

• 2 kontenerowe

• 7 dla towarów masowych

• 1 dla ładunków drobnicowych

23,5 mln ton
83

803.871 TEU

Przeładunki ogółem w Porcie 

Gdynia w 2018 roku

Średnia tygodniowa liczba zawinięć  

statków do Portu Gdynia w 2018 roku

Przeładunki kontenerowe  

w Porcie Gdynia w 2018 roku

Port Gdynia to nowoczesny, pracujący 24 godziny na 
dobę i 7 dni w tygodniu,  port uniwersalny, specjali-

zujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym 

głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontene-

rach i w systemie ro-ro.



13SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZMPG S.A.

Port Gdynia to miejsce, gdzie zawijają statki pasażerskie 

– zarówno promy Stena Line (kursujące na trasie: Gdynia – 

Karlskrona), jak i duże wycieczkowce, na pokładach których 

podróżują turyści odwiedzający porty Morza Bałtyckiego.

681,5 tys.

50

1,221 tys.

102,4 tys.

Liczba pasażerów na promach 

w Porcie Gdynia w 2018 roku

Liczba zawinięć wielkich 

wycieczkowców do Portu Gdynia 

w 2018 roku

Liczba zawinięć promów do  

Portu Gdynia w 2018 roku

Liczba pasażerów na pokładach wyciecz-

kowców w Porcie Gdynia w 2018 roku
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POLITYKA SPOŁECZNEJ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU  
MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) prowadzi 

działalność w złożonym otoczeniu, na które oddziałuje i któ-

re wpływa na jego funkcjonowanie. 

Mamy świadomość, że poprzez odpowiedzialne decyzje, 

działania i zachowania możemy kształtować relacje z naszy-

mi interesariuszami w sposób możliwie najkorzystniejszy dla 

wszystkich zainteresowanych stron. 

Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do urzeczy-

wistniania idei zrównoważonego rozwoju, który oparty jest 

na równoważeniu celów ekonomicznych, społecznych i tych 

związanych z koniecznością ochrony środowiska przyrodni-

czego. 

Społeczną odpowiedzialność traktujemy jako integralną 
część strategii działania i realizujemy w następujących 
obszarach:  

• odpowiedzialne praktyki biznesowe,

• odpowiedzialność środowiskowa,

• dobre relacje ze społecznością lokalną,

• przyjazne środowisko pracy.
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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 uczciwo-

ści,

• realizowaniu naszych zadań z poszanowaniem obowią-

zujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm 

etycznych oraz w sposób rzetelny, profesjonalny, z za-

chowaniem zasad poufności,

• współpracy z naszymi partnerami w zakresie zapewnie-

nia bezpiecznego prowadzenia działań na terenie Portu,

• promowaniu oraz wspieraniu odpowiedzialnych zacho-

wań wśród współpracujących z nami podmiotów,

• rozwojowi regionu i kraju, realizowanemu we współpra-

cy z instytucjami publicznymi.

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym konieczności 
troski o środowisko naturalne, które jest ważną warto-
ścią dla obecnego i przyszłych pokoleń. Podejmujemy 
szereg działań na rzecz:

• ochrony środowiska morskiego,

• dbania o stan środowiska, ze szczególnym uwzględnie-

niem jakości: powietrza, wody i gleby,

• zmniejszania, we współpracy z przedsiębiorstwami dzia-

łającymi na obszarze administrowanym przez ZMPG 

S.A., uciążliwości operacji portowych dla lokalnej spo-

łeczności,

• oszczędnego gospodarowania zasobami, w tym również 

energią.

   

Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby:

• być postrzeganym jako dobry sąsiad, otwarty na dialog 

i potrzeby lokalnej społeczności,

• budować dobre, transparentne relacje z lokalnym samo-

rządem,

• współpracować z organizacjami pozarządowymi, zwłasz-

cza w obszarze rozwiązywania lokalnych problemów,

• rozwijać współpracę z podmiotami z obszaru nauki, edu-

kacji, kultury i sportu, także poprzez wspieranie realizo-

wanych wspólnie inicjatyw.

Cenimy naszych pracowników, dlatego dokładamy sta-
rań, by tworzyć środowisko pracy:

• gwarantujące godne, bezpieczne oraz zgodne z przepisa-

mi prawa i normami etycznymi warunki jej wykonywania,

• oparte na zasadach wzajemnego szacunku, uczciwości 

i współodpowiedzialności,

• sprzyjające rozwojowi zawodowemu i pozazawodowe-

mu,

• pozwalające na zachowanie równowagi między życiem 

zawodowym i rodzinnym.
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ODPOWIEDZIALNE PRAKTYKI BIZNESOWE
NASI PARTNERZY BIZNESOWI

Jako podmiot zarządzający w morskim portem 

w Gdyni administrujemy obszarem o łącznej po-

wierzchni ponad 971 hektarów, na którym operują 

niezależne podmioty, związane z szeroko rozumia-

nym transportem morskim. Są to w szczególności: 

• terminale portowe

• agenci i armatorzy

• gestorzy ładunków (głównie firmy spedycyjne)

Z wynajmu naszych powierzchni korzystają również inne 

podmioty, w tym związane z administracją rządową i samo-

rządową. 

Terminale operujące na terenie Portu Gdynia:

• Aalborg Portland Polska Sp. z o.o. 

• Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

• Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.

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

• Gdynia Container Terminal S.A. (GCT  S.A.)

• HES – Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

• KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o.

• OT Port Gdynia Sp. z o.o.

• SPEED Sp. z o.o.

• Terminal ONICO GAS Sp. z o.o.

105 324

Liczba armatorów i agentów  

statkowych obsługiwanych  

w Porcie Gdynia w 2018 roku

Liczba umów  

z najemcami / dzierżawcami  

(stan na 31.12.2018 roku)



17SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZMPG S.A.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PORTU  
I PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG PORTOWYCH

Do najważniejszych zadań ZMPG S.A. należy zapewnienie 

odpowiedniej jakości infrastruktury i suprastruktury porto-

wej, umożliwiającej naszym partnerom biznesowym świad-

czenie wysokiej jakości usług. Zadanie to realizujemy zarów-

no poprzez  bieżące oraz okresowe remonty i modernizacje, 

jak i prorozwojowe projekty inwestycyjne. Część tych przed-

sięwzięć finansowana jest przez Spółkę we własnym zakre-

sie, a niektóre, zwłaszcza duże inwestycje, są współfinanso-

wane ze środków publicznych, w tym także unijnych.

Nasza działalność bieżąca oraz odpowiedzialność za świadczone usługi wymagają współpra-

cy z podmiotami oferującymi wysoką jakość usług. Z kolei, do realizacji złożonych projektów 

infrastrukturalnych konieczne są wysokie i niejednokrotnie unikalne kompetencje wyko-

nawców. Staramy się współpracować z podmiotami działającymi w sposób odpowiedzialny 

i zgodny z prawem, zwłaszcza jeżeli chodzi kwestie związane z poszanowaniem praw pracow-

niczych, wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych oraz przestrzeganiem przepisów 

z zakresu ochrony środowiska.

182,4 mln zł

Nakłady inwestycyjne ZMPG S.A.  

w 2018 roku

nakłady inwestycyjne na infrastrukturę 

portową w 2018 roku

nakłady inwestycyjne na suprastrukturę 

portową w 2018 roku

ok. 18%

ok. 82%

Struktura
nakładów

inwestycyjnych 
ZMPG S.A.
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Wybrane zadania inwestycyjne realizowane w 2018 
roku:

• poszerzenie Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża 

Gościnnego (projekt współfinansowany ze środków  

unijnych)

• budowa magazynu wysokiego składowania w rejonie ulic 

Kontenerowej i Logistycznej

• budowa nowego terminala promowego (projekt współfi-

nansowany ze środków unijnych)

• przebudowa nawierzchni  drogowo – kolejowej na  

Nabrzeżu Indyjskim

• przebudowa odwodnienia placu wraz z odtworzeniem 

nawierzchni Bazy Sprzętu Zmechanizowanego BCT

• umocnienie dna przy Nabrzeżu Szwedzkim

• rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Jednym z istotnych aspektów, pozwa-

lającym na rozwój infrastruktury Portu 

Gdynia, jest pozyskiwanie nowych te-
renów. W roku 2018 nabyliśmy prawa 

wieczystego użytkowania gruntów przy 

ulicy Waszyngtona, przy ulicy Śmidowi-

cza oraz przy Nabrzeżu Węgierskim.
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Jedną z kluczowych inwestycji, niezwy-

kle ważną z punktu widzenia  podno-

szenia  poziomu jakości oraz  bezpie-

czeństwa obsługi ruchu pasażerskiego 

w Porcie Gdynia, jest budowa nowego 

terminalu, zlokalizowanego bezpośred-

nio przy wejściu wewnętrznym do por-

tu, przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim. 

Prace zrealizowane w 2018 roku miały 

charakter przygotowawczy i obejmo-

wały, między innymi, rozbiórkę zlokali-

zowanych w tym miejscu budynków.

W roku 2018 kontynuowaliśmy prace zwią-
zane z przygotowaniami do największej 
z planowanych inwestycji, jaką ma być bu-
dowa Portu Zewnętrznego:

• dokonaliśmy wyboru wariantu koncepcji  

budowy Portu Zewnętrznego

• przeprowadziliśmy, w formie Dialogu Tech-

nicznego, konsultacje dotyczące szeregu 

zagadnień (m.in. technicznych, organiza-

cyjnych, prawnych i ekonomicznych) zwią-

zanych z tak złożonym przedsięwzięciem, 

w których uczestniczyło 13 podmiotów

• rozpoczęliśmy roczną inwentaryzację 

przyrodniczą na terenach związanych z re-

alizacją projektu
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W ramach podnoszenia konkurencyjności 

Portu Gdynia, a także konieczności sprosta-

nia wymogom dyrektywy unijnej 2014/94/

EU, zgodnie z którą do 2025 roku w por-

tach należących do sieci TEN-T mają po-

wstać punkty bunkrowania paliwa LNG dla 

statków, w 2018 roku nasza Spółka reali-
zowała prace przygotowawcze związane 
z tym zagadnieniem, zarówno w zakresie 

przygotowania miejsca, jak i stosownych 

procedur administracyjnych.

W 2018 roku ZMPG S.A. angażował się 
w szereg projektów, głównie na etapie prac 
przygotowawczych i analitycznych, których 
celem jest  poprawa dostępności kolejowej 
i drogowej do portu. Są wśród nich projekty 
prowadzone przez PKP PLK:

• projekt Poprawa dostępu kolejowego do 

portu morskiego w Gdyni, w ramach któ-

rego gruntownie przebudowana zostanie 

stacja kolejowa Gdynia Port wraz z infra-

strukturą towarzyszącą

• projekt Prace na alternatywnym ciągu  

transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

• projekt Integracja portu z zapleczem, ze 

szczególnym uwzględnieniem terminali in-

termodalnych

ZMPG S.A. uczestniczy w licznych inicjatywach, które mają 

przyczyniać się do rozwoju Portu Gdynia oraz podnoszenia 

efektywności i jakości świadczonych usług, w ramach któ-

rych współpracuje z wieloma partnerami. Jednym z takich 

przedsięwzięć jest współpraca z firmą Inero Software w II 

edycji programu Space3ac, w ramach której stworzono sys-

tem informatyczny INTERO, ułatwiający rozliczanie opłat za 

usługi wodne. 
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Sprawą priorytetową w naszych relacjach z partnerami biz-

nesowymi jest przestrzeganie wszelkich regulacji prawnych 

oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. Temu celowi służą 

wytyczne zawarte, między innymi, w Regulaminie Organiza-

cyjnym a także innych wewnętrznych dokumentach Spółki, 

służące propagowaniu wśród naszych pracowników prze-

strzegania prawa oraz etycznych postaw, także w relacjach 

z podmiotami zewnętrznymi.

Podstawowe wewnętrzne uregulowania służące budo-
waniu transparentnych relacji z partnerami biznesowymi:

• Regulamin udzielania zamówień na roboty budow-

lane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu  

Gdynia S.A.

• Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyj-

no-remontowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia

• Taryfa  opłat portowych Zarządu Morskiego Portu  

Gdynia S.A. oraz cenniki innych usług świadczonych 

przez Spółkę

Istotnym wsparciem naszych wysiłków na rzecz transpa-

rentności  podejmowanych działań są: przyjęte w 2017 roku 

polityka i procedury zarządzania ryzykiem w spółce Zarząd 

Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz przeprowadzane sukce-

sywnie audyty wewnętrzne.

Dbamy o stałą i dobrą komunikację z naszymi partnerami 

biznesowymi. Jej elementem są zarówno formalne spotkania 

biznesowe, jak i inne wydarzenia, w tym różnego rodzaju im-

prezy branżowe. Spotkania te są nie tylko okazją do nawiązy-

wania i zacieśniania współpracy z partnerami biznesowymi, 

ale także dają możliwość zdobywania wiedzy na temat ich 

potrzeb i oczekiwań. 

Istotną platformą komunikacji i współpra-

cy z podmiotami funkcjonującymi na terenie  

Portu Gdynia jest Rada Interesantów Portu.

Ważnym przedsięwzięciem, służącym zarówno usprawnie-

niu, jak i zwiększeniu transparentności  postępowań prze-

targowych prowadzonych przez ZMPG S.A., było wdrożenie 

w 2018 roku elektronicznego systemu zamówień, którego 

integralną częścią jest Platforma Przetargowa. W związku 

z wprowadzonymi rozwiązaniami znowelizowano też Regu-

lamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia 

poufności oraz bezpieczeństwa danych i infor-

macji dotyczących relacji z naszymi partnerami 

biznesowymi i osobami, z którymi współpracu-

jemy. W 2018 roku wszyscy nasi pracownicy 
zostali objęci szkoleniem z tego zakresu.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ BUDOWANIA DOBRYCH  
I TRANSPARENTNYCH RELACJI BIZNESOWYCH
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Rok 2018 był niezwykle ważny pod względem decyzji i ini-

cjatyw dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

na terenie Portu Gdynia.  Dokonano w tym czasie głębokiej 

analizy  aktualnej sytuacji i potencjału portu w zakresie bez-

pieczeństwa. Efektem tego było podjęcie prac nad opraco-

waniem i wdrożeniem pięciu kluczowych dla tego obszaru 

projektów. Są to projekty:

• SEZAM – polegający na zbudowaniu Zintegrowanego 

Stanowiska Bezpieczeństwa Portu

• STRAŻAK – obejmujący rozwój Portowej Straży Pożar-

nej

• BEZPIECZNY KLUCZ – dotyczący bezpieczeństwa i do-

stępu do pomieszczeń w budynku ZMPG S.A.

• NOWE OCZY PORTU – związany ze zwiększeniem licz-

by kamer monitorujących teren Portu Gdynia

• ANTYDRON – odnoszący się do nowego zagroże-

nia, jakim są nieuprawnione loty dronów w przestrzeni  

powietrznej portu

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 tryb postępowania przy awa-

riach, defektach, katastrofach budowlanych obiektów 

stanowiących własność Zarządu Morskiego Portu Gdy-

nia S.A. oraz uszkodzeniach statków, powstałych na tere-

nie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

• Instrukcja w sprawie trybu wydawania przepustek doty-

czących ruchu osobowego, samochodowego oraz mate-

riałowego na obszarze strzeżonym Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A.

• Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczegól-

nych obiektów i terenów

• Plan ratownictwa na terenie i w obiektach Zarządu Mor-

skiego Portu Gdynia S.A.

• Plan ochrony infrastruktury krytycznej

• Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód porto-

wych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

• Procedury uzyskania zgody na lot bezzałogowym stat-

kiem powietrznych nad terenami Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A.

• Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożaro-

wej w obiektach i na terenach spółki Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia S.A.

Jednym z przedsięwzięć, wpisujących się w działania na 

rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Porcie Gdy-

nia, były warsztaty dla służ ratowniczych, w ramach których 

przybliżono uczestnikom właściwości fizyko-chemiczne pali-

wa LNG a także przeszkolono ich w zakresie postępowania 

w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, związanych 

z tym paliwem.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA  
W SPÓŁCE I W PORCIE

Sprawą absolutnie priorytetową jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zarządzanym 
przez naszą Spółkę. Ze względu na znaczny obszar i specyfikę funkcjonowania portu, na terenie którego ope-

ruje wiele niezależnych przedsiębiorstw i instytucji, kluczowa jest współpraca z tymi podmiotami.
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Na terenie administrowanym przez naszą Spółkę funk-

cjonuje 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.

Portowa Straż Pożarna realizowała szereg usług z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, związanych z zabezpieczeniem 

przeładunków materiałów niebezpiecznych, w tym:

• 630 godzin asyst statku pożarniczego podczas przeła-

dunków, wprowadzania i wyprowadzania jednostek

• 2880 godzin zabezpieczania przeładunków zaporą 

przeciwrozlewową

• 1715 godzin asyst samochodów pożarniczych

• 2423 godziny zabezpieczania przeładunków stałą insta-

lacją gaśniczą

58

35

140

Liczba strażaków zatrudnionych  

w Portowej Straży Pożarnej  

(stan na dzień 31.12.2018 roku)

Liczba działań ratowniczo – gaśniczych 

prowadzonych przez Portową Straż 

Pożarną w 2018 roku

Liczba osób przeszkolonych z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej dla nowo 

przyjmowanych pracowników ZMPG S.A. 

i innych spółek w 2018 roku
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NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU BRANŻY I REGIONU
Kluczowe dla rozwoju gospodarki morskiej i sektora 
usług portowych są współpraca i wymiana doświadczeń, 
dlatego aktywnie uczestniczymy w pracach organizacji 
branżowych: 

• Baltic Ports Organization (BPO)

• Cruise Europe

• European Sea Ports Organization (ESPO)

• Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (KIGM), w Radzie 

której od 2017 roku funkcję przewodniczącego pełni 

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 Transpor-

towego Bałtyk – Adriatyk

• Inteligentne Specjalizacje Pomorza - ścieżka ISP1 – Tech-

nologie offshore i portowo-logistyczne

W 2018 r. przedstawiciele ZMPG uczestniczyli w istot-
nych dla branży i gospodarki debatach oraz wydarze-
niach biznesowych, podczas których mieli okazję zapre-
zentować ofertę Portu Gdynia. Były to między innymi:

• Baltic Ports Conference and AMG – Szczecin

• 2nd Baltic Ports and Shipping Exhibition & Conference – 

Ryga

• China Import Expo - Szanghaj

• Cruise Europe Conference and AGM – Sankt  

Petersburg

• Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 - Gdynia

• Forum Strategii UE dla RMB (SUERMB) - Tallin

• VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 – 

Gdańsk

• Impacts from SECA in the Baltic Sea ports – siedziba 

ZMPG S.A.

• VI Międzynarodowy Kongres Morski - Szczecin

• NaviGate - Turku

• Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Gdańsk

• Targi Transportu i Logistyki – TransLogisticaPoland - 

Warszawa

• Transport Week 2018 - Gdańsk

• Seatrade Cruise Global 2018 - Miami

• XIX Spotkanie Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskie-

go – Wspólna Kaczka - Gdynia

• Spotkanie gospodarki morskiej HERRING – Szczecin

• Światowe Dni Morza – Szczecin

• The Annual Association of Bulk Terminal Operators 

(ABTO) Conference – Hamburg
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W 2018 roku kontynuowaliśmy udział w badaniach 

ankietowych polskiej gospodarki, za co otrzymali-

śmy oficjalne podziękowania Narodowego Banku  
Polskiego, który te badania prowadził.

Nasze działania na rzecz rozwoju Portu Gdynia, gospo-
darki morskiej, gospodarki polskiej oraz Pomorza zosta-
ły docenione, czego wyrazem są przyznane nam w 2018 
roku wyróżnienia:

• Bene Meritus 2018 za wybitny wkład w rozwój Regionu 

Pomorskiego oraz szczególne i wieloletnie osiągnięcia 

w rozwoju transportu morskiego, a także odważną reali-

zację wizji wyjścia portu w morze poprzez budowę Portu 

Zewnętrznego

• 1. miejsce w kategorii: Perły Duże w rankingu Perły Pol-

skiej Gospodarki miesięcznika Polish Market

• Orzeł Pomorski – nagroda w plebiscycie Magazynu Po-

morskiego 

• Tytuł: Firma 100-lecia Niepodległości – w plebiscycie 

Gazety Polskiej

• Symbol 2018 – nagroda w VIII edycji konkursu, organi-

zowanego przez Monitor Biznesu Rzeczpospolitej oraz 

Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej

Staramy się, aby sąsiedztwo portu przynosiło miastu 
Gdynia różnego rodzaju korzyści w postaci:

• podnoszenia atrakcyjności biznesowej miasta i regionu, 

co oznacza przyciąganie potencjalnych inwestorów

• tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Gdyni i pobli-

skich gmin

• przyczyniania się do wzrostu atrakcyjności turystycz-

nej miasta poprzez umożliwianie połączeń promowych 

ze Szwecją oraz stworzenie warunków dla zawijania do 

Portu Gdynia wielkich wycieczkowców

• zapewnianie mieszkańcom możliwości korzystania ze 

znajdującej się na terenach portowych ulicy Polskiej

• wzmacnianie, również dzięki aktywności ZMPG S.A., po-

zycji miasta w staraniach o kluczowe dla regionu inwe-

stycje, jak np. budowa Drogi Czerwonej, która ma odcią-

żyć mocno eksploatowaną Estakadę Kwiatkowskiego

Jesteśmy obecni także w organizacjach biznesowych, 
niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką morską, od-
grywających ważną rolę we wspieraniu i promowaniu 
polskiego, w tym pomorskiego biznesu. Są to:

• Business Centre Club

• Gdański Klub Biznesu

• Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza

• Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa

• Polsko – Szwedzka Izba Gospodarcza

• Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

• Pracodawcy Pomorza

• Romanian – Polish Business Club

• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych

Port Gdynia, ze względu na swoją historię 

i lokalizację w sercu Gdyni jest mocno zwią-

zany z tym miastem. Dlatego Zarząd Mor-

skiego Portu Gdynia S.A. razem z władzami 

samorządowymi dba o wspólny i harmonijny 

rozwój tak portu, jak i otaczającego go miasta. 

W ramach tej współpracy w sierpniu 2018 

roku odbyło się, m.in., spotkanie poświęcone 

budowie Portu Zewnętrznego i jego skomuni-

kowaniu z miastem, a także kwestii zagospo-

darowania Mola Rybackiego.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
MONITOROWANIE STANU ŚRODOWISKA I WPŁYWU DZIAŁAŃ  
PROWADZONYCH NA TERENIE PORTU NA OTOCZENIE

Funkcjonowanie Portu Gdynia wiąże się z obec-

nością na jego terenie różnego rodzaju podmio-

tów, realizujących usługi związane z przewozem 

towarów, ich magazynowaniem i przeładunkiem. 

Mamy świadomość, że tego rodzaju działalność 

ma wpływ na środowisko i generuje pewne ry-

zyka, zwłaszcza w takich obszarach, jak: jakość 

wody, przekształcenia i zanieczyszczenia gleby, 

zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenie dla 

bioróżnorodności. Dodatkowo, praca portu usy-

tuowanego w centrum miasta może nieść za sobą 

takie uciążliwości jak: hałas związany z pracą 

urządzeń portowych i poruszających się po jego 

terenie środków transportu, czy nieprzyjemne 

zapachy, związane z przewożonymi i magazy-

nowanymi ładunkami. W związku z powyższym, 

kluczową kwestią, pozwalającą na szybkie po-

dejmowanie działań w zakresie minimalizacji od-

działywań działalności portowej na środowisko, 

jest prowadzenie stałego, systematycznego ich 

monitoringu. ZMPG S.A. wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społeczności miejskiej i chcąc 
zachować transparentność swoich działań 
udostępnia szereg informacji o stanie środo-
wiska na swojej stronie internetowej.

Wzorem lat poprzednich, również w 2018 roku prowadzi-

liśmy monitoring jakości wód basenów portowych oraz ja-

kości wody pitnej. We wszystkich 28 punktach, w których 

wykonywane były (wiosną i jesienią) pomiary parametrów 

fizykochemicznych wód w basenach portowych, jakość 
wody została określona jako dobra i zakwalifikowana do 
II klasy czystości. Jeżeli chodzi o jakość wody pitnej, obję-

tej monitoringiem stałym, w ramach którego od jednego do 

trzech razy w miesiącu pobierane były próbki wody z dwóch 

lub trzech punktów na sieci wodociągowej, to spełniała ona 

wymogi prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 



27SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZMPG S.A.

Jednym z ważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska był, 

zrealizowany w 2018 roku, projekt Pyły we wschodniej części 
portu, analiza rozwiązań technicznych i instytucjonalnych, w ramach 

którego przeprowadzono analizę porównawczą scenariuszy zmierza-

jących do zażegnania kryzysu związanego z nadmiernym pyleniem 

węglowym we wschodniej części Portu Gdynia. Efektem analizy było 

zainstalowanie i uruchomienie (we wrześniu) na terenie portu syste-

mu opomiarowania poziomu zapylenia powietrza (PM 10 i PM 2,5) 

oraz zakup przez Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. nowych 

pojazdów do zraszania hałd węglowych oraz czyszczenia ciągów ko-

munikacyjnych na terenie terminalu, a także zainstalowanie myjni kół 

samochodów opuszczających teren terminalu. Kolejnym, zadekla-

rowanym przez MTMG Sp. Z o.o. działaniem ma być zakup krytych 

przenośników taśmociągowych, wspomagających przeładunek węgla.

W 2018 roku kontynuowaliśmy reme-

diację historycznego zanieczyszczenia 

na terenie terminalu przeładunkowego 

materiałów płynnych KOOLE TANK-

STORAGE GDYNIA Sp. z o.o., w ramach 

której prowadzono, między innymi, 

oczyszczanie wód podziemnych. Bada-

nia laboratoryjne pokazały, że prowa-

dzone prace spowodowały obniżenie 

stężeń zanieczyszczeń zarówno wód 

podziemnych, jak i gruntu, choć wciąż 

przekraczają one dopuszczalne normy.

Pomiary stanu środowiska wykonywane na terenie 
Portu Gdynia:

• 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
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI
Istotną kwestią jest dla nas racjonalne gospodarowa-
nie zasobami, w tym energią i wodą. Dlatego też reali-

zujemy szereg przedsięwzięć, które mogą przyczyniać się 

do oszczędzania tych zasobów. Taki charakter mają mieć 

rozwiązania, które powstają w ramach takich inwestycji, 

jak budowa nowego terminalu pasażerskiego, gdzie funk-

cjonować będzie nowoczesny system gospodarowania 

wodą. Inne tego rodzaju działania to sukcesywna wymia-

na wyeksploatowanej i będącej w złym stanie technicz-

nym infrastruktury, dzięki czemu udało się ograniczyć 

liczbę awarii i strat na zużyciu wody.

W ramach działań, których celem jest racjona-

lizacja zużycia energii cieplnej, prowadziliśmy, 

wzorem lat poprzednich, prace termomoderniza-

cyjne.  Przykładem tego rodzaju działań są prowa-

dzone w 2018 roku prace związane z termomo-

dernizacją Magazynu H przy ulicy Polskiej.

Jednym z obszarów odpowie-

dzialności naszej Spółki jest go-

spodarka ściekowa i odpadowa. 

Odpowiadamy za  zarządzanie 

odpadami wytworzonymi przez 

nas, a także za monitorowanie 

odpadów powstałych w związku 

z realizacją projektów inwesty-

cyjnych oraz działań podmiotów 

operujących na terenie przez nas 

administrowanym. 

357.041 m3

796 ton 90.192,5 m3

3.793 MWh

12.240,768 GJ

Całkowite zużycie wody na po-

trzeby ZMPG S.A. w 2018 roku

Odpady wytworzone przez 

ZMPG S.A. w 2018 roku

Całkowita objętość zrzutów 

ścieków w 2018 roku

Całkowite zużycie energii elektrycznej 

na potrzeby ZMPG S.A. w 2018 roku

Całkowite zużycie energii cieplnej  

na potrzeby ZMPG S.A. w 2018 roku
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Do zadań naszej Spółki należy zapewnienie 

systemu odbioru odpadów statkowymi, pocho-

dzącymi z jednostek zawijających do portu. Na 

terenie Portu Gdynia obowiązuje Plan gospoda-

rowania odpadami i pozostałościami ładunkowy-

mi ze statków, który zapewnia zrównoważony, 

zgodny z prawem system odbioru i zagospoda-

rowania odpadów ze statków, zobligowanych do 

ich zadawanie konwencjami międzynarodowymi.

Odpady statkowe odebrane w 2018 roku:

W 2018 roku trwały prace związane z przygotowaniem nowej dokumentacji budowlanej oraz przeprowa-

dzeniem procedury przetargowej, niezbędnych do przystąpienia do budowy infrastruktury portowej 
do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich i promów, której posiadanie jest obowiąz-

kiem wynikającym z przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego.

5.231 m3

4.711 m3

9.012 m3

692 m3

5.014 m3

Odpady zaolejone

Pozostałości ładunkowe

Śmieci

Popłuczyny po czyszczeniu 

skruberów

Ścieki
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INNE NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze działania, zwłaszcza te o charakterze inwestycyjnym, wpisują się europejski i ogólnoświatowy 
trend, związany z promowaniem tych rodzajów transportu, które, z punktu widzenia środowiska na-
turalnego, uważane są za mniej szkodliwe. Ocena taka dotyczy zarówno transport morski, którego Port 

Gdynia stanowi integralną część, jak i transport kolejowy. W ostatnim roku nasza Spółka, jako podmiot za-

rządzający terenami portowymi, kontynuowała prace związane zarówno ze zwiększeniem możliwości obsługi 

statków, jak i rozbudową dostępności kolejowej do gdyńskiego portu.

Istotnym obszarem aktywności ZMPG S.A. jest pro-

wadzenie procesów oceny oddziaływania na środo-

wisko dla planowanych inwestycji oraz środowiskowy 

nadzór i kontrola procesu realizacji przedsięwzięć in-

westycyjnych.

Przedmiotem naszego zaintere-
sowania są kwestie dotyczące 
zachowania bioróżnorodności. 
Wynika to, między innymi, z faktu, 

iż Port Gdynia funkcjonuje w bli-

skim sąsiedztwie obszarów przy-

rodniczo cennych, takich jak gra-

niczący z falochronem głównym 

obszar Natura 2000 „Zatoka Puc-

ka”. Dlatego w ramach przepro-

wadzanych ocen oddziaływania 

poszczególnych inwestycji na śro-

dowisko dokonujemy wnikliwych 

analiz przyrodniczych i w szcze-

gólnych przypadkach przenosimy 

zagrożone gatunki roślin i zwie-

rząt z terenów przeznaczonych 

pod inwestycje na nowe siedliska.

1,398 mln zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe na  

potrzeby ochrony środowiska poniesione 

przez ZMPG S.A. w 2018 roku
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Mamy świadomość, że działania prowadzone na terenie por-

tu mogą powodować potencjalne zagrożenie dla środowi-

ska i lokalnej społeczności, dlatego posiadamy opracowany 

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych 

dla ZMPG S.A. Zapewniliśmy też całodobowe zabezpiecze-

nie na wypadek  wystąpienia rozlewu olejowego czy innego 

rodzaju zanieczyszczenia w basenach portowych. W ramach 

codziennych patroli, wykonywanych z wykorzystaniem spe-

cjalistycznej jednostki pływającej, sukcesywnie je oczyszcza-

my. 

Jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem por-

tów jest negatywne oddziaływanie wód balastowych, po-

chodzących ze statków, na bioróżnorodność wód morskich, 

głównie poprzez introdukcję obcych gatunków. W ramach 

działań na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz wód mor-

skich w 2018 roku włączaliśmy się w takie inicjatywy, jak:

• współpraca z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Że-

glugi Śródlądowej w przygotowaniach do ratyfikacji Mię-

dzynarodowej konwencji o kontroli o postępowaniu ze 

statkowymi wodami balastowymi i osadami

• udział w Komisji HELCOM/OSPAR zajmującej się two-

rzeniem procedur uzyskiwania zwolnień z obowiązku 

stosowania zapisów Międzynarodowej konwencji o kon-

troli o postępowaniu ze statkowymi wodami balastowy-

mi i osadami, w tym przeprowadzenie monitoringu ga-

tunków obcych w wodach portowych

• uczestnictwo w grupie korespondencyjnej HELCOM 

Cooperation Platform on Port Reception Facilities (PRF) 

in the Baltic Sea

• udział w posiedzeniu grupy zadaniowej Joint HELCOM/

OSPAR Task Group on Ballast Water Exemptions

• partycypacja w BPO Environmental Group – środowi-

skowej grupie roboczej funkcjonującej w ramach Baltic 

Ports Organization, zajmującej się monitorowaniem 

zmian prawnych z zakresu ochrony środowiska, mają-

cych wpływ na funkcjonowanie bałtyckich portów

• udział, jako partner stowarzyszony, w projekcie SBOIL 

South Baltic Oil Spil Response Through Clean-Up with 

Biogenic Oil Binders, którego celem jest ograniczenie 

zrzutów zanieczyszczeń w obszarze Bałtyku Południo-

wego

• uczestnictwo w projekcie Completing Management 

Options in the Baltic Sea Region to Reduce Risk of Inva-

sive Species Introduction by Shipping - Complete

W ramach działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpie-

czeństwa oraz ochrony środowiska i lokalnej społeczności 

przed skutkami ewentualnych niebezpiecznych zdarzeń, 

związanych z funkcjonowaniem portu, w grudniu 2018 roku 

odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe z zakresu ratownic-

twa ekologicznego.

ZMPG S.A. wspiera działania związane z kontrolą 

transgranicznego przemieszczania odpadów w ob-

rocie morskim, lądowym i lotniczym. W ich wyni-
ku  w udało się zatrzymać nielegalny transport 
odpadów, które przypłynęły do Polski z Wiel-
kiej Brytanii.

Nową inicjatywą, jaką Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A. podjął pod koniec 2018 roku, było 

rozpoczęcie prac nad przygotowaniem polityki 
środowiskowej Spółki.
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DOBRE RELACJE  
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
NASZE RELACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Jako podmiot administrujący terenami portowymi, położonymi w sercu Gdyni i od początku swego istnienia 

mocno związanym z miastem i jego mieszkańcami, mamy świadomość wpływu, zarówno pozytywnego, jak 

i negatywnego, jaki wiąże się z taką lokalizacją Portu Gdynia. Staramy się nie tylko, w miarę możliwości, mi-
nimalizować 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”.

Istotnym elementem realizacji koncepcji „portu otwartego” 

jest komunikacja w otoczeniem. Staramy się korzystać z róż-

nych sposobów, dzięki którym zarówno możemy poznać 

potrzeby i oczekiwania lokalnych mieszkańców, jak i pre-

zentować oraz wyjaśniać nasze działania. Tak jak w poprzed-

nich latach dbaliśmy o to, by ważne informacje na temat na-

szej Spółki i tego, co dzieje się Porcie Gdynia pojawiały się  

na naszej stronie internetowej oraz w mediach społeczno-

ściowych.

Bardzo istotna jest dla nas współ-
praca z lokalnymi, krajowymi i bran-
żowymi mediami, zarówno bieżąca, 

jak i w formie dorocznej konferencji, na 

której prezentowane są osiągnięcia i za-

mierzenia Spółki i Portu Gdynia.
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Okazją do spotkania i rozmowy z osobami za-

interesowanymi naszym portem i jego działal-

nością były Światowe Dni Morza 2018, będące 

wielkim międzynarodowym świętem morskim 

Narodów Zjednoczonych, organizowanym od 

2005 roku. W 2018 roku po raz pierwszy 
w historii gospodarzem tego wydarzenia była 
Polska. Podczas Światowych Dni Morza, które 

odbywały się w Szczecinie, aktywnie uczestni-

czyliśmy w licznych spotkaniach i wydarzeniach, 

podczas których prezentowaliśmy potencjał 

polskiej gospodarki morskiej i Portu Gdynia. 

Zadbaliśmy także o przygotowanie oferty dla 

mieszkańców Szczecina i gości odwiedzających 

imprezę. Wsparliśmy organizację koncertu 

muzyki Michała Lorenca w Bazylice Archikate-

dralnej w Szczecinie, a także przygotowaliśmy 

stanowisko edukacyjne dla najmłodszych gości 

wydarzenia.
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Mieszkańcy i osoby odwiedzające Gdynię miały 

możliwość zapoznania się z Portem Gdynia i pla-

nami jego rozwoju podczas pikniku rodzinnego 

zorganizowanego z okazji 100-lecia Marynarki 

Wojennej. Na naszym stoisku przygotowaliśmy 

też atrakcje dla dzieci.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy Festyn 

Rodzinny w Porcie Gdynia z licznymi atrakcjami 

dla najmłodszych.

Od 2017 roku nasze sposoby komunikacji ze społeczeństwem wzbogaciły się o nową formę, jaką są 
upubliczniane na stronie internetowej Portu Gdynia raporty opisujące dobre praktyki z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności ZMPG S.A. W 2018 roku, w wyniku przeprowadzonych zmian w wewnętrznej 

strukturze organizacyjnej Spółki, zadania związane z koordynacją działań wpisujących się w naszą politykę 

społecznej odpowiedzialności zostały przypisane Biuru Prezesa Zarządu, bezpośrednio podległego Prezeso-

wi ZMPG S.A. Biuro to jest także odpowiedzialne za komunikację z interesariuszami w kwestiach związanych 

ze społeczną odpowiedzialnością Spółki, która odbywa się głównie poprzez specjalnie w tym celu utworzony 

kanał komunikacji w postaci skrzynki mailowej.
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Wizyty wielu z tych jed-

nostek zostały uwiecz-

nione w jedynej w Polsce 

Alei Statków, znajdują-

cej się na Nabrzeżu Po-

morskim W Gdyni.

Nasza otwartość na mieszkańców i turystów wyraża się też poprzez innego rodzaju 

działania, jak choćby stworzenie bezpiecznych warunków do podziwiania wiel-
kich statków pasażerskich, zawijających w sezonie letnim do naszego portu.
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NASZE WSPARCIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Ze względu na obowiązujące w 2018 roku 
przepisy prawa mogliśmy wspierać różne-
go rodzaju ważne społecznie cele głównie 
poprzez sponsoring. Nasze działania w tym 

zakresie, podobnie jak w latach poprzednich, 

koncentrowały się na czterech obszarach:

• sport

• kultura i sztuka

• nauka i szkolnictwo

• akcje społeczne i proekologiczne

W ramach działań na rzecz rozwoju sportu 

amatorskiego sponsorowaliśmy głównie klu-

by młodzieżowe i imprezy związane z koszy-

kówką, futbolem amerykańskim I kolarstwem.

W 2018 roku, tak jak i w latach poprzednich, 

wspieraliśmy finansowo zarówno podmioty 

i inicjatywy reprezentujące sport kwalifiko-

wany (profesjonalny), jak i amatorski. W su-

mie na ten cel przeznaczyliśmy 134 tys. zł, 

z czego 2/3 na sport kwalifikowany. W tej 

kategorii wspieraliśmy głównie utytułowa-

ną żeńską drużynę koszykarską Basketball 

Investments SSA (Basket Gdynia), a także 

inne lokalne podmioty, w tym Stowarzysze-

nie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia i Gdyń-

skie Towarzystwo Koszykówki.

680,7 tys. zł

Środki przeznaczone na sponsorowanie   

ważnych społecznie inicjatyw w 2018 roku
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ZMPG S.A. angażował się w różnego rodzaju inicjatywy 

z obszaru szeroko rozumianej kultury, na co, w formie spon-

soringu, przekazane zostało 118 tys. zł. Wśród wspartych 

przedsięwzięć było zarówno całoroczne funkcjonowanie 

i obchody jubileuszowe Teatru Muzycznego im. Danuty Ba-

duszkowej w Gdyni, jak i szereg inicjatyw kulturalnych, ta-

kich jak:

• Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT, orga-

nizowany przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 

w Gdyni

• Koncert In Memoriam Polskiego Chóru Kameralnego 

Schola Cantorum Gedanensis

• Oratorium Wschód – Zachód przygotowane przez 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej  

Gospel

• Koncert Muzyka Czyni Cuda organizowanego przez Sto-

warzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym

• projekt filmowy Polskie 100 lat

W 2018 roku ZMPG S.A. zakupił kolekcję 33 
akwarel, autorstwa cenionego malarza i grafika 

Stefana Szmaja, który po II Wojnie Światowej 

związał swe losy z Gdynią. Dzięki naszej inicja-

tywie udało się zachować, w formie nierozpro-

szonej, cykl prac, które mają nie tylko wartość 

artystyczną, ale i historyczną – jako świadectwo 

losów gdyńskiego portu. Zakupione obrazy zo-

stały przekazane w depozyt Muzeum Miasta 

Gdynia, dzięki czemu będą mogli je podziwiać 

mieszkańcy miasta i przybywający tu turyści.
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Wśród naszych partnerów znajdują się: Uniwersytet Mor-

ski w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadec-

kiego w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. 

E. Kwiatkowskiego oraz Wyższa Szkoła Bankowa. W 2018 

wsparliśmy szereg wydarzeń o charakterze naukowym, ta-

kich jak konferencje czy seminaria, tematycznie związanych 

z branżą morską, funkcjonowaniem i zarządzaniem portami 

oraz  ważnymi aspektami rozwoju społeczno–gospodarcze-

go regionu i kraju.

Nasza współpraca ze światem nauki to także ważne, z punktu widzenia planów rozwojowych Portu Gdynia, 

przedsięwzięcia, takie jak prowadzone, na zlecenie naszej Spółki, badania przyrodnicze mające ustalić po-
tencjalny wpływ Portu Zewnętrznego na obszary sieci Natura 2000, realizowane przez Uniwersytet 
Gdański, czy analiza wpływu zamierzeń inwestycyjnych ZMPG S.A. (budowy Portu Zewnętrznego) na infra-

strukturę obronną i zdolność operacyjną marynarki wojennej, którą przygotowuje Akademia Marynarki Wo-

jennej w Gdyni.

4
Liczba studentów odbywających  

praktyki studenckie w ZMPG S.A.  

w 2018 roku

Podtrzymujemy dobre relacje z lokalny-
mi uczelniami wyższymi, współpracując tak 

w obszarze kształcenia studentów, między inny-

mi poprzez prowadzenie przez naszych pracow-

ników wykładów związanych z szeroko rozumia-

ną tematyką portową, jak i współpracę naukową, 

obejmującą udział w różnego rodzaju wydarze-

niach naukowych i wspólne publikacje naukowe.
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Rozumiemy potrzebę rozwoju szkolnictwa zwią-
zanego z branżą morską, zarówno zawodowego, 

jak i wyższego, dlatego włączamy się w inicjatywy, 

takie jak projekt Badania rynku pracy w Porcie Gdy-

nia, w ramach którego identyfikowano oczekiwania 

pracodawców, związanych z portem, w zakresie 

wiedzy, kompetencji i umiejętności kandydatów do 

pracy w tej branży.

Jednym z ważnych wymiarów naszego społecznego 

zaangażowania jest wspieranie instytucji i organiza-

cji, które działają na rzecz osób chorych, niepełno-

sprawnych oraz funkcjonujących w trudnych warun-

kach socjalno–bytowych. W 2018 roku włączyliśmy 

się, jako sponsorzy, w inicjatywy organizowane przez 

takie podmioty, jak Pomorski Zarząd Wojewódzki 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku, 

Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

i Seniorów „Żyj Godnie”, czy Stowarzyszenie Osób 

z Wadą Słuchu „CISZA”.

W naszym rozumieniu działalność na rzecz lo-

kalnej społeczności to także wspieranie ważnych 

dla wspólnoty wydarzeń. W 2018 roku zaan-
gażowaliśmy się więc w takie inicjatywy, jak 
festiwal Globaltica czy gdyńskie Cudawianki.

ZMPG S.A. swoim wsparciem objął też wydarzenia o charakterze patriotycznym i historycznym, w tym organizowany przez 

Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy Wielki Przemarsz Pokoleń, inicjatywę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Gdańska Wędrówki z Druhem Wickiem – dla Niepodległej oraz Bieg pamięci tropem wyklętych – Maks i Aldona, którego 

organizatorem było Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy Ps. Maks.
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UDZIAŁ ZMPG S.A. W OBCHODACH 100-LECIA ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Rok 2018 to rok, w którym Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości po 123 latach  
niewoli. Jesteśmy podmiotem, który jako ważny obszar swojej aktywności postrzega działania na rzecz 

utrwalania świadomości narodowej oraz popularyzowania idei nowoczesnego patriotyzmu , dlatego nie mo-

gło zabraknąć naszego aktywnego udziału w różnego rodzaju inicjatywach i wydarzeniach rocznicowych. Było 

to dla nas tym bardziej oczywiste, że powstanie Portu Gdynia jest nierozerwalnie związane z odzyskaniem 

przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. 

W ramach tego przedsięwzięcia 21 maja 2018 roku Dar Młodzieży wyru-

szył w podróż dookoła świata, podczas którego zaplanowano odwiedze-

nie 22 portów na czterech kontynentach, gdzie uczestnicy rejsu, których 

w kilku zmianach będzie w sumie około tysiąca, promują Polskę. Jedno 

z najważniejszych wydarzeń w trakcie rejsu to udział jego uczestników 

w Światowych Dniach Młodzieży w styczniu 2019 roku w Panamie. Po-

wrót żaglowca został przewidziany na marzec 2019 roku.

Najważniejszą inicjatywą roczni-

cową, w której uczestniczyliśmy 

zarówno jako jeden ze spon-

sorów, jak i w roli gospodarza 

portu macierzystego żaglowca  

Dar Młodzieży, był Rejs Niepod-
ległości.
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Udzieliliśmy wsparcia takim przedsięwzię-

ciem, jak koncert Justyny Steczkowskiej 

oraz widowisko multimedialne, w ramach 

którego na budynku Morskiego Instytutu 

Rybackiego wyświetlano obrazy ukazujące 

historię Polski od momentu odzyskania nie-

podległości w 1918 roku.

W ramach obchodów roczni-

cowych współorganizowaliśmy 

też inne przedsięwzięcia, w tym 

prezentowaną podczas war-

szawskich obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepod-

ległości wystawę Niepodległa 

Morska oraz widowisko multime-

dialne Wolność we krwi.

Byliśmy aktywnym uczestnikiem wydarzeń, 

jakie towarzyszyły wypłynięciu żaglowca Dar 

Młodzieży w Rejs Niepodległości.
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PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY
NASI PRACOWNICY

W 2018 roku przeciętne zatrudnienie w ZMPG S.A. wzrosło, w stosunku do roku 2017, o 20 osób. Było 

to podyktowane zarówno koniecznością zapewnienia bieżącego funkcjonowania Portu Gdynia, w tym spro-

stania rosnącym wymogom bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jak i podejmowaniem w ostatnim okresie 

ambitnych przedsięwzięć, które mają zapewnić dalszy rozwój portu.

331 osób 314,8 osób

Liczba osób zatrudnionych  

w Spółce (stan na 

31.12.2018 roku)

Przeciętne zatrudnienie  

w Spółce w 2018 roku  

w przeliczeniu na pełne etaty

W 2018 roku z pracy odeszło 29 osób, natomiast przyję-

tych zostało 60 nowych pracowników, z czego ponad 60% 

stanowiły osoby do 40 roku życia. Jeżeli chodzi o płeć, to 

wśród nowozatrudnionych dominowali mężczyźni (ok. 70%). 

W tym samym czasie na urlopach macierzyńskich przebywa-

ły 2 osoby, a 4 korzystały z urlopu ojcowskiego.

Zależy nam na budowaniu długotrwałych, dobrych 
relacji z pracownikami, dlatego zdecydowana więk-

szość osób zatrudniona była na czas nieokreślny, a tyl-

ko niespełna 11% - na czas określony. 321 z 331 osób, 

zatrudnionych w ZMPG S.A. na dzień 31.12.2018 roku, 

pracowało na pełny etat, pozostałe 10 – w niepełnym 

wymiarze godzin. 
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63,4%

Udział osób z wyższym wykształce-

niem w ogólnej liczbie pracowników  

(stan na 31.12.2018 roku)

41,1% 58,9%

Udział kobiet w ogólnej  

liczbie zatrudnionych osób  

(stan na 31.12.2018 roku)

Udział mężczyzn w ogólnej  

liczbie zatrudnionych osób  

(stan na 31.12.2018 roku)

Specyfika zadań i funkcjonowania ZMPG S.A. powoduje, że największą grupę pracowników stanowili ci za-

trudnieni na stanowiskach nierobotniczych (277 osób, a więc ponad 83% zatrudnionych, według stanu na 

dzień 31.12.2018 roku), a tylko 54 osoby, czyli niespełna 17% - na stanowiskach robotniczych, głównie 

w Portowej Straży Pożarnej.

Ze względu na charakter zadań, realizowanych przez na-
szą Spółkę, przywiązujemy dużą wagę do posiadanych 
przez pracowników kompetencji. Jednym z kryteriów, po-

mocnych przy ich ocenie, jest posiadane przez nich wykształ-

cenie. Wśród osób zatrudnionych w ZMPG S.A. (wg stanu na 

dzień 31.12.2018 roku) zdecydowanie dominowały te legi-

tymujące się wykształceniem wyższym (210 osób). Pozostali 

pracownicy mieli wykształcenie policealne (17 osób), śred-

nie (84 osoby), zawodowe (17 osób) i podstawowe (3 osoby).

48 lat

Średnia wieku pracowników  

(stan na 31.12.2018 roku)

Jeżeli chodzi o wiek naszych pracowników, to zde-

cydowana większość osób zatrudnionych w Spół-

ce na dzień 31.12.2018 roku mieściła się w dwóch 

przedziałach: od 31 do 50 lat (40,5%) oraz od 51 do 

60 lat (37,1%). W roku 2018 wzrósł odsetek osób 

w wieku do lat 30 (z 5% na koniec 2017 roku do 8,8% 

na koniec 2018 roku), co przyczyniło się do obniże-

nia średniej wieku pracowników ZMPG S.A.
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Doceniamy rolę podmiotów reprezentujących 

pracowników, w procesie zapewnienia jak naj-

lepszych warunków wykonywania pracy dla 

osób zatrudnionych w naszej Spółce. Dlatego 

też od wielu lat prowadzimy dialog i współpracu-

jemy z Radą Pracowników, w skład której wcho-

dzi 5 przedstawicieli załogi, oraz działającymi na 

terenie ZMPG S.A. związkami zawodowymi: 

• Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidar-

ność” Portu Gdynia

• Zarządem Międzyzakładowego Wolnego 

Związku Zawodowego Pracowników Go-

spodarki Morskiej Portu Gdynia

• Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Ofi-

cerów i Marynarzy - Przedstawicielstwem 

Międzyzakładowym Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A..

NASZE RELACJE Z PRACOWNIKAMI
Zdajemy sobie sprawę, jak ważną kwestią w budowaniu 
dobrych relacji z naszymi pracownikami jest komunika-
cja, dlatego staramy się informować ich o istotnych de-
cyzjach i wydarzeniach w życiu naszej Spółki. Wykorzy-

stujemy w tym celu głównie wewnętrzną sieć informatyczną, 

spotkania członków Zarządu z kierownikami i pracownikami 

poszczególnych komórek, a także spotkania kierowników 

jednostek z podwładnymi. W roku 2018, tak jak i w latach 

poprzednich, zorganizowaliśmy spotkanie integracyjno – in-

formacyjne dla naszych pracowników.

Wyrazem naszej troski o dobre stosunki z pracowni-
kami jest ścisłe przestrzeganie wszelkich regulacji do-
tyczących tego obszaru. Efektem tego jest brak ziden-

tyfikowanych przypadków naruszenia prawa pracy przez 

pracodawcę w 2018 roku. Nie prowadzono też żadnych sporów  

zbiorowych.

W ramach przeciwdziałania takim zjawiskom jak mobbing 

czy dyskryminacja w miejscu pracy od 2017 roku funkcjonu-

je w naszej Spółce Komisja wyjaśniająca ds. mobbingu i dys-

kryminacji. W 2018 roku nie odnotowano żadnego zgłosze-

nia dotyczącego wymienionych zjawisk.

22,6%

Odsetek pracowników 

Spółki należących do  

związków zawodowych 

(stan na 31.12.2018 roku)
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BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego przywiązujemy dużą 

wagę zarówno do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny, jak i przestrzegania procedur oraz odpowied-

niego zabezpieczania osób zatrudnionych w naszej Spółce.

Gromadzimy i analizujemy informacje na temat 

poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników, 

z których wynika, że w 2018 roku nie doszło 
w naszej Spółce do żadnego wypadku.

Ponieważ realizacja zadań naszej Spółki wymaga od naszych 

pracowników wysokich kwalifikacji dokładamy starań do ich 

podnoszenia, głównie poprzez delegowanie ich na różnego 

rodzaju szkolenia. W 2018 roku nasi pracownicy wzięli udział 

w 115 szkoleniach, innych niż szkolenia z zakresu BHP. W su-

mie, w 2018 roku na różne formy podwyższania kwalifikacji 

wydaliśmy o blisko 39% środków więcej, niż w roku 2017.

185,1 tys. zł

2.858

18,6 tys. zł

150

577,3 tys. zł

70 tys. zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracow-

ników Spółki związane z zapewnieniem  

bezpieczeństwa i higieny pracy w 2018 roku

Całkowita liczba godzin szkoleniowych 

odbytych przez pracowników Spółki 

w 2018 roku

Nakłady na materiały BHP 

w 2018 roku

Liczba osób objętych szkoleniami BHP 

(wstępnymi i okresowymi)  w 2018 roku

Wydatki na szkolenia  

(wraz z dodatkowymi kosztami)  

w 2018 roku

Nakłady na odzież roboczą  

i obuwie ochronne w 2018 roku
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NASZE WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW

Mamy świadomość, jak ważne jest dla pracowników bezpieczeństwo socjalne, dlatego staramy się zapewniać 

im różnego rodzaju formy wsparcia, które mają podnosić jego poziom. Głównym źródłem finansowania tego 
wsparcia w 2018 roku był, tak jak i w poprzednich latach, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia na rzecz pracowników, 
oferowane w ramach Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, to 
m.in.: 

• dofinansowanie wypoczynku dzieci 

pracowników (skorzystało 27 osób)

• dofinansowanie wczasów wypoczyn-

kowych, leczniczych, agroturystycz-

nych oraz pobytów w sanatoriach 

(skorzystało 119 osób)

• dofinansowanie wycieczek tury-

stycznych (skorzystało 26 osób)

• dofinansowanie korzystania z wy-

darzeń kulturalnych, rozrywkowych 

i rekreacyjnych (skorzystało 237 

osób)

• dofinansowanie korzystania ze żłob-

ków i przedszkoli (skorzystało 31 

osób) 

• udzielanie pożyczek zwrotnych na 

cele mieszkaniowe (remontowe i bu-

dowlane) (skorzystało 28 osób)

• udzielanie pomocy rzeczowej i finan-

sowej (skorzystało 17 osób)

• bony dla pracowników (otrzymali 

wszyscy pracownicy Spółki)

848,6 tys. zł 60,8 tys. zł

Wysokość świadczeń na rzecz  

pracowników z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w 2018 roku

Wysokość dofinansowania do korzystania  

ze żłobków i przedszkoli z Zakładowego  

Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku
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Wspieramy naszych pracowników w działaniach 

związanych z dbaniem o zdrowie i kondycję, dla-

tego, tak jak i rok wcześniej, oferowaliśmy im 

dofinansowanie do kart Multisport Plus, umoż-

liwiających korzystanie z różnych form aktyw-

ności sportowej, z czego skorzystało w sumie  

120 osób.

Od 2017 roku funkcjonuje  Port Gdynia Sport 

Team, w ramach którego nasi pracownicy, za-

równo obecni, jak i byli, mogą uczestniczyć 

w masowych imprezach sportowych, reprezen-

tując naszą Spółkę i Port Gdynia. 

Pamiętamy także o naszych emerytowanych 

pracownikach. Oferujemy im wsparcie finanso-

wane z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych, w ramach którego dofinansowaliśmy 

wycieczki dla emerytów (skorzystały 43 osoby), 

wczasy wypoczynkowe emerytów (skorzystało 

38 osób), a także przyznaliśmy zapomogi. Do-

datkowo wspomagamy finansowo i organizacyj-

nie organizację spotkań dla naszych emeryto-

wanych pracowników.

Tak jak i w poprzednich latach, pracownicy 

ZMPG S.A. oraz kilkunastu innych podmiotów 

działających na terenie Portu Gdynia, będący 

członkami Międzyzakładowej Pracowniczej 

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Portu Gdynia, 

korzystali z udzielanej w niej pomocy material-

nej w formie pożyczek terminowych. 

W naszej Spółce istnieje możliwość dobrowol-

nego przystąpienia do programu Zapomoga 

Pośmiertna - tzw. Pośmiertna Złotówka, w ra-

mach którego pracownicy, w zamian za opłaca-

ne składki, mogą zapewnić zapomogę w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego, przy-

sługującego członkom rodziny zmarłych pra-

cowników, emerytów i rencistów.

Za niezwykle cenne uznajemy, i dlatego chętnie 

wspieramy, prospołeczne inicjatywy naszych 

pracowników, takie jak, organizowane już od 

kilku lat, zbieranie i przekazanie przez nich, 

w ramach wolontariatu pracowniczego, darów 

dla podopiecznych gdyńskiego Hospicjum św. 

Wawrzyńca.



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 Dyrek-

tywy 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, od-

wołano się do działalności całego Portu.

Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej.

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


