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Wiceprezes Zarządu

Piotr Nowak

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Dyrmo

Prezes Zarządu

Adam Meller

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy  dokument  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., poświęcony 

działaniom Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności.

W 2014 r. Spółka przyjęła Strategię rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, w której misję określono 

jako: „konkretne działania w celu zapewnienia 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”. 

Zarząd Portu konsekwentnie realizuje przyjęte w strategii priorytety oraz postawione cele, w tym 

wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności. Podejmowane przez nas działania cechuje 

dbałość o relacje i odpowiedzialność względem wszystkich interesariuszy Spółki i całego Portu.

Działając jako spółka Skarbu Państwa, rozumiemy i przyjmujemy na siebie odpowiedzialność 

wynikającą z zarządzania majątkiem publicznym. Przejawem tego jest porządkowanie 

dotychczasowych działań na rzecz interesariuszy i wdrażanie holistycznego podejścia do 

społecznej odpowiedzialności. W ramach dotychczasowych prac, które podjęto w marcu 2017 r., 

dokonano identyfikacji i priorytetyzacji interesariuszy Spółki oraz ich oczekiwań a także 

wyodrębniono obszary społecznej odpowiedzialności. Na tej podstawie określono politykę 

społecznej odpowiedzialności Spółki stanowiącą ogólne, ale odpowiadające specyfice naszego 

modelu  zarządzania  portem,  kierunki  i  zakres  odpowiedzialności  społecznej. 

W niniejszym raporcie zaprezentowano politykę społecznej odpowiedzialności Zarządu Morskiego 

Portu Gdynia S.A. przyjętą na mocy Uchwały Zarządu nr 156/VII/2017 oraz przykłady praktyk 

społecznej odpowiedzialności realizowanych na rzecz interesariuszy Spółki. W raporcie 

przedstawiono działania realizowane w latach 2014–2016, tj. od przyjęcia aktualnie obowiązującej 

Strategii Spółki, w której  po raz pierwszy znalazły się deklaratywne zapisy odnoszące się do działań 

społecznie odpowiedzialnych. Uporządkowanie działań zgodnie z przyjętymi w polityce zakresami 

obszarów odpowiedzialności jest punktem wyjściowym do wyznaczania dalszych kierunków 

rozwoju  społecznej  odpowiedzialności  Spółki.
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Zawarte w raporcie przykładowe praktyki i działania

z lat 2014-2016 po raz pierwszy porządkują kwestie

społeczne zgodnie z przyjętymi przez Spółkę obszarami

odpowiedzialności, do których zaliczono:

          odpowiedzialne praktyki biznesowe,

          odpowiedzialność środowiskową,

          dobre relacje ze społecznością lokalną,

          przyjazne miejsce pracy.

Raport powstał na podstawie wnikliwej i kompleksowej 

analizy działalności Spółki w odniesieniu do szeregu 

wytycznych dotyczących raportowania zrównoważone -

go rozwoju, tj. zawartych w normie PN ISO 26000 czy 

Global Reporting Initiative (GRI). Inspiracją były również 

dokument  „Dobre praktyki w zakresie społecznej odpo-

 wiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu

Państwa opublikowany w 2016 r. przez Ministerstwo

Skarbu Państwa.

Raport został przygotowany w oparciu o wewnętrzny 

system informacji i obejmuje działania podmiotu zarzą--

dzającego Portem Gdynia – Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) w latach 2014–2016, tj. od 

zatwierdzenia w Spółce obowiązującej Strategii.

Tam  ,   gdzie jest to konieczne, ma miejsce odwołanie

do dzia łalności całego Portu Gdynia.

Spółka nie podlega obowiązkowi raportowania informa -

cji niefinansowych wynikającemu z Dyrektywy 2014/95/

UE oraz znowelizowanej Ustawy o rachunkowości.

Do kument nie został poddany weryfikacji zewnętrznej.

Raport jest efektem dobrowolnych działań Spółki

na rzecz  wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzial-

ności.

 

O RAPORCIE



O NAS

Nasza
Spółka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG 
S.A.)  jest  przedsiębiorstwem o charakterze użyteczno-
ści publicz nej, które zarządza Portem Gdynia. 
Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb 
Państwa reprezentowany do końca 2016 r. przez Mini-
sterstwo Skarbu Państwa, a od 2017 r. przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Skarb Pań-
stwa posiada aktualnie 99,483% udziałów w kapitale za-
kładowym Spółki. Do akcjonariuszy mniejszościowych 
należą Gmina Gdynia (0,0436%) oraz pozostali akcjo-
nariusze imienni (0,4734%).
Nadzór nad funkcjonowaniem Spółki pełni Rada Nadzorcza,
w skład której wchodzą przedstawiciele Skarbu Państwa
oraz Gminy Gdynia.
Historia Portu sięga dnia 23 września 1922 r., kiedy 
Sejm RP przyjął Ustawę o budowie portu w Gdyni. Od 
tego czasu, dynamicznemu rozwojowi Portu towarzyszy-
ły zmieniające się koncepcje funkcjonowania podmiotu 
zarządzającego Portem. Ważną zmianą było przekształ-
cenie w 1991 r. na mocy Ustawy o Prywatyzacji Przed-
siębiorstw Państwowych przedsiębiorstwa państwowe-
go – Morski Port Handlowy Gdynia w jednoosobową 
spółkę akcyjną Skarbu Państwa – Morski Port Handlowy 
Gdynia S.A. W 1996 r. w wyniku procesu restrukturyza-
cyjnego utworzono kolejną strukturę – Port Gdynia Hol-
ding S.A., w skład której weszło osiem spółek oraz inne 
podmioty stowarzyszone i współzależne.  
Spółka w obecnej formie prawnej została założona 30 
listopada 1999 r. Zarówno forma prawna, przedmiot, jak 
i zakres działalności Spółki wpisują się w model zarzą-
dzania portem wynikający z postanowień Ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
oraz innych właściwych przepisów.
Głównym zadaniem utworzonego w 1999 r. i funkcjonu-
jącego aktualnie podmiotu – Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia Spółka Akcyjna było zarządzanie infrastrukturą 
portową. W 2000 r. Spółka przejęła w drodze inkorpo-
racji Port Gdynia Holding S.A. W latach 2001–2014,  
zgodnie z obowiązkiem ustawowym, trwały z kolei procesy
prywatyzacyjne przejętych spółek, za których skuteczne
przeprowadzenie Spółka otrzymała w 2015 r. certyfikat 
The Baltic Trendsetters Club.
Aktualnie, ZMPG S.A. posiada 100% udziałów w pod-
miocie Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Sp. z o.o., który 
świadczy usługi w zakresie eksploatacji portowej sieci 
energetycznej i wodnej oraz zaopatrzenia. 
Sfera organizacyjna Spółki jest regulowana przez Ko-
deks Spółek Handlowych. Spółkę reprezentuje i prowa-
dzi jej sprawy trzyosobowy Zarząd, w skład którego 
od  2016 r. weszli: 
     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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Wyniki finansowe ZMPG S.A. (w złotych)

przychody ze sprzedaży zysk netto

Model
biznesowy

Spółka działa zgodnie z obowiązującym w Polsce mode-
lem, w którym rozdzielono funkcje zarządzania portami
od sfery eksploatacyjnej i operatorskiej. 
Na podstawie zapisów ustawowych, zarządzanie portami 
morskimi powierzono spółkom sektora publicznego, któ-
rych zadaniem jest zarządzanie majątkiem publicznym - 
tj. infrastrukturą i suprastrukturą portową. Z kolei, usługi 
operatorskie są świadczone na konkurencyjnych zasa-
dach przez podmioty sektora prywatnego. Aktualnie, 
na terenie Portu Gdynia usługi operatorskie prowadzą
podmioty, które dzierżawią tereny na podstawie długo-
terminowych umów w wyniku procesów prywatyzacyjnych.
Działalność podmiotów zarządzających portami morski-
mi jest regulowana Ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o portach i przystaniach morskich i może obejmować:

         zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,  

         prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju 
         portu,
         budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację
         infrastruktury portowej,
         pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju
         portu,
         świadczenie usług związanych z korzystaniem z infra- 
         struktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych
       i informatycznych,
        zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbior- 
        czych odpadów ze statków w celu przekazania ich do 
     odzysku lub unieszkodliwienia.

Do zadań spółek zarządzających portami należy także 
pobieranie opłat portowych.
Na infrastrukturę majątku zarządzanego przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. składają się:

        akweny portowe,
        pirsy, pomosty, dalby,
        nabrzeża,
        tory poddźwigowe,
        drogi kołowe i ulice parkingi,
        tory i rozjazdy kolejowe,
        nawierzchnie kolejowo-drogowe.

Do suprastruktury zalicza się:
        place składowe, 
        magazyny,
        zasobnie kryte i otwarte,
        budynki administracyjno-biurowe.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zarządza mająt-
kiem własnym o wartości bilansowej wynoszącej ponad 
1,6 mld zł. Główne źródło przychodów ZMPG S.A. po-
chodzi z tytułu najmu. Drugie pod względem wysoko-
ści stanowią opłaty portowe. Systematyczny wzrost 
przychodów jest efektem realizowanych przez Spółkę 
inwestycji w powierzchnie magazynowo-składowe
i infrastrukturę towarzyszącą oraz działalność spółek
operacyjnych – terminali. 
W latach 2014–2016 działalność Spółki osiągała zyski,
które przeznaczaliśmy w szczególności na realizację
naszych zadań statutowych związanych z utrzymaniem
i rozwojem infrastruktury portowej.
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Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym,
specjalizującym się w   obsłudze ładunków drobnicowych 
w  tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kon-
tenerach i w systemie ro-ro. Posiada on blisko 11 km
nabrzeży przeznaczonych do operacji przeładunkowych.
Całkowita powierzchnia Portu według danych na koniec 

2 2
 2016 r. wynosi 9.731.236 m , w  t y m 6.214.911m to obszar 
lądowy, w    ponad 95% należący do Skarbu Państwa,

2 2
26.30 4   m falochronów  o  r  az 3.490.021 m  akwenów  

2  wodnych. W  gestii ZMPG S.A. znajduje się 2.749.480 m
terenów lądowych, częściowo  w ykraczających poza grani-

 ce administracyjne portu, z których blisko 85% jest przed-
 miotem najmu i dzierżawy, a pozostała część to parkingi,
ulice i  inne elementy infrastruktury drogowej.

Na terenie Portu Gdynia działają specjalistyczne i  u  ni-
wersalne terminale portowe, w tym dwa kontenerowe 

 i promowy, które oferują możliwości przeładunk  u  
 wszystkich istotnychgrup ładunkowych.

Port Gdynia obsługuje zarówno liniowe połączenia pro-
mowe, kontenerowe, ro-ro  i   drobnicy konwencjonalnej,
 jak i statki czarterowe, z ładunkami płynącymi
z i do różnych portów świata.

Najważniejszą grupą ładunków są ładunki drobnicowe, 
w tym tzw. drobnica skonteneryzowana, których udział 
w przeładunkach dokonywanych w Porcie Gdynia w latach 
2014-2016 wynosił około 60%. W     dalszej kolejności
były to ładunki masowe: zboże (około 20%)  , węgiel (około

 8%) oraz ropa i  jej przetwory, których udział wzrósł z 2%
w 2014 r. do 6,8%w 2016 r.

Port Gdynia to także miejsce, do którego przybywają 
statki przewożące pasażerów – zarówno prom y pasa-
żerskie, obsługiwane przez Stena Line   i   kursujące  
na trasie: Gdynia – Karlskrona, jak i wielkie statki pasa-
żerskie, na pokładach których podróżują turyści odwie-
dzający różne porty bałtyckie. 

Port
Gdynia
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Strategia
rozwoju
Zarządu
Morskiego
Portu
Gdynia S.A.

Strategia obejmuje cztery priorytety. W ramach prioryte-
tów określono m.in. cele szczegółowe, kierunki działań 
oraz wskaźniki rezultatów celów.
Priorytet 1. Utrzymanie uniwersalnego charakteru portu 
i posiadanych przewag konkurencyjnych.
Cel 1.1. Zachowanie przez Port Gdynia silnej pozycji 
konkurencyjnej na rynku intermodalnym oraz pozyska-
nie ładunków tranzytowych, w tym tranzytu morskiego.
Cel 1.2. Wzmocnienie przez Port Gdynia pozycji konku-
rencyjnej  na bałtyckim  rynku ro-ro i promowo-pasażerskim
oraz pozyskanie znaczących obrotów tranzytowych.
Cel 1.3. Wzmocnienie przez Port Gdynia pozycji konku-
rencyjnej na rynku towarów masowych i  p  ółmasowych 
oraz zwiększenie udziału tranzytu.
Priorytet 2 - Nowoczesny potencjał.
Cel 2.1. Dostosowanie parametrów infrastruktury portu 
do zmieniających się wymagań technologicznych i   ryn-
kowych.
Cel 2.2. Pozyskanie przez ZMPG SA nowych terenów 
na rozwój funkcji portowo-morskich.
Cel 2.3. Utrzymanie wysokiej zdolności rozwojowej 
portu poprzez wzrost efektywności w sferze   organizacji    
i zarządzania oraz dzięki innowacyjności i kreatywności 
kapitału ludzkiego.
Priorytet 3 - Pełna dostępność transportowa do portu jako
warunek rozwoju multimodalnej platformy logistycznej.
Cel 3.1. Sprawny i bezpieczny dostęp morski.
Cel 3.2. Nowoczesny dostęp kolejowy.
Cel 3.3. Efektywny dostęp drogowy.
Priorytet 4 - Port przyjazny otoczeniu.
Cel 4.1. Wzmacnianie silnej marki Portu Gdynia.
Cel 4.2. Wzmacnianie współpracy z kontrahentami portu 
oraz instytucjami publicznymi.
Cel 4.3. Dbałoś ć   o    dobro otoczenia społecznego 
i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa 
i ochrony.
Odpowiedzialność społeczną uwzględniono w misji Spółki 
i podkreślono w priorytecie czwartym. Kompleksowe
wdrożenie  koncepcji  społecznej  odpowiedzialności
przyjęto w kierunkach działań w celu szczegółowym 4.3.

Spółka posiada kompleksową strategią biznesową zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 11 sierpnia 2014 r. i upublicznioną na stronie internetowej Spółki. Dokument 
Strategia Rozwoju Portu Gdynia do 2017 roku obejmuje zakresem czasowym działalność Spółki 
w okresie budżetowania unijnego na lata 2014–2020 i 2021–2027. W okresie tym przypadają 
obchody 100-lecia Portu Gdynia. 
Wizję Portu Gdynia w strategii określono następująco:
Port Gdynia jako uniwersalny port multimodalny, logistyczny węzeł transportowy korytarza 
północ–południe, zdolny do kreowania przewag rynkowych.
Misją Portu Gdynia jest:
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
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POLITYKA
SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym konieczności troski o środowisko naturalne, stanowiące 
wartość 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 lokalnejspołeczności, 
´ oszczędnego gospodarowania zasobami.

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, sportu, działań społecznych 

Cenimy naszych pracowników, dlatego staramy się tworzyć środowisko pracy:

´ zapewniające 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 rodzinnymZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) prowadzi działalność w złożonym otoczeniu, 
na które oddziałuje i które wpływa na jego funkcjonowanie. 

Mamy świadomość, że poprzez odpowiedzialne decyzje, działania i zachowania możemy kształtować 
relacje z naszymi interesariuszami w sposób możliwie najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowa-
nych stron. 

Pragniemy, aby nasze działania przyczyniały się do urzeczywistniania idei zrównoważonego rozwoju, 
który oparty jest na równoważeniu celów ekonomicznych, społecznych i tych związanych z koniczno- 
ścią ochrony środowiska przyrodniczego. 

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.

Wiemy, że nasz sukces w dużej mierze zależy od dobrych relacji i współpracy z partnerami bizneso-

wymi, 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.



Jako podmiot zarządzający Portem Gdynia administru
jemy terenem o łącznej powierzchni stanowiącej ponad 
970 hektarów, na którym operują niezależne podmioty 
sektora prywatnego, związane z    szeroko rozumianym 
transportem morskim. Do podmiotów prowadzących 
działalność na terenie zarządzanym przez Spółkę na
leżą w szczególności: terminale portowe, agenci  i  a  rma-
torzy, gestorzy ładunków (głównie firmy spedycyjne). 
Z wynajmu naszych powierzchni korzystają również 
inne podmioty, w tym związane z administracją rządową 
i samorządową. 
Na terenie Portu Gdynia operują terminale: 
        BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
        MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia

      Sp. z o.o. 
        OT Port Gdynia Sp. z o.o.
        GCT - Gdyński Terminal Kontenerowy S.A. 
        BCT - Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
        BBM - Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
        Aalborg Portland Polska Sp. z o.o. 
        KooleTankstorage Gdynia Sp. z o.o.
        OnicoGas Sp. z o.o.
Na koniec 2016 r. Spółka posiadała umowy z blisko 330 
najemcami: gruntów, budynków i pomieszczeń w budyn
kach oraz budowli. Natomiast, na łączne relacje bizne-
sowe składają się rozrachunki z kontrahentami, których 
w 2016 r. łącznie było ponad ośmiuset.
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.
Współpracujemy z podmiotami działającymi w  s posób 
odpowiedzialny i  zgodny z prawem, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o kwestie związane z   poszanowaniem praw
pracowniczych oraz przepisów z   zakresu ochrony
środowiska. 

ODPOWIEDZIALNE

PRAKTYKI

BIZNESOWE

Z kim
współpracujemy

-

-
-

-
-
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Naszym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich  

warunków oraz standardów dla podmiotów prowadzących 

działalność na terenie Portu.

Wiąże się to z  d baniem o  zarządzany majątek Spółki 

oraz realizacją inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktu

ry portowej. W okresie 2014 - 2016 nakłady inwestycyjne 

wyniosły odpowiednio: w 2014 r. – 196,2 mln zł, w 2015 r. 

– 184,8 mln zł, w 2016 r. – 43,6 mln zł. 

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych zreali-

zowane w latach 2014–2016: 

          w Porcie Gdynia,

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego 

do wschodniej części Portu Gdynia,

        Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego

        w Porcie Gdynia,

        Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi 

        statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym 

        w Porcie Gdynia,

        Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w  Porcie Gdynia

        Przebudowa nabrzeży w  Porcie Gdynia – Etap I 

        Nabrzeże Rumuńskie Faza I

Bieżące i okresowe remonty oraz modernizacje dotyczą 

w szczególności: ścian i ścieżek cumowniczych na nabrze-

żach, pomieszczeń w b udynkach biurowych i m agazyno-

wych, nawierzchni placów, obiektów i  u rządzeń wodno- 

kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych. 

Działania
na rzecz
podnoszenia
jakości usług
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Transparentne
relacje
z
kontrahentami

W naszych relacjach z partnerami biznesowymi przestrze-

gamy wszelkich regulacji prawnych oraz ogólnie przyjętych

norm etycznych. Służą temu nasze wewnętrzne uregulo-

wania, jak np. Regulamin udzielania zamówień na roboty

budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu

Gdynia czy Instrukcja planowania i realizacji procesów 

inwestycyjno-remontowych w Zarządzie Morskiego Portu

Gdynia. W regulacjach wewnętrznych, w tym w Regulami-

nie Organizacyjnym, wprowadziliśmy wytyczne służące 

propagowaniu wśród naszych pracowników przestrzega-

nia prawa oraz etycznych postaw, także w relacjach 

z podmiotami zewnętrznymi.

Stosujemy transparentną politykę cenową, dlatego zgodnie

z wymogami prawa upubliczniamy Taryfę opłat portowych

Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz cenniki innych

usług świadczonych przez Spółkę.

Cenimy i staramy się uwzględniać wszelkie uwagi zgłasza-

ne przez partnerów biznesowych, dlatego dbamy o stałą

 komunikację z nimi podczas spotkań i cyklicznych

 wydarzeń.

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego



 

Troska o
bezpieczeń-
stwo

Mamy świadomość wagi kwestii bezpieczeństwa na te-

renie Portu i   dlatego w  tym obszarze współpracujemy 

z  naszymi partnerami biznesowymi i   ś ciśle stosujemy 

się do obowiązujących regulacji. W   r a  mach naszych 

działań opracowaliśmy   i    upubliczniliśmy: Informację 

o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i   h igieny pracy 

dla firm działających na terenach  i    obiektach Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia S.A., Instrukcję 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 Por-

tu Gdynia S.A., Zasady stosowania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej w obiektach i na terenach spółki Za-

rząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz instrukcje bez-

pieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów 

i terenów, a także Plan ratownictwa na terenie i w obiek-

tach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Na terenie administrowanym przez naszą Spółkę funk-

cjonuje Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu

Gdynia S.A. (PSP ZMPG S.A.), która w 2015 r. świętowa-

ła swoją 85. rocznicę powstania. Jednostka ta dba 

o wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

na tym obszarze oraz, w   razie konieczności, prowadzi 

działania  ratownicze.

Wśród cyklicznych wydarzeń można wymienić: 

Port Gdynia Golf Cup, Spotkania Biznesu Morskiego

Wybrzeża Gdańskiego Wspólna Kaczka, Międzynarodowe 

Targi Morskie BALTEXPO.

Dążąc do optymalizacji procesów gospodarczych i rozu-

miejąc rolę kontrahentów Spółki w kreowaniu pozytywne-

go wizerunku  Portu Gdynia, zarówno na arenie międzyna-

rodowej jak i w kraju, w tym na rzecz społeczności lokalnej,

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ściśle współpracuje 

z Radą Interesantów Portu Gdynia, zrzeszającą przedsię-

biorców działających na obszarze Portu. Formalną współ-

pracę reguluje  w szczególności umowa obowiązująca

od 2008 r. Działanie Rady Interesantów Portu przewiduje

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach

morskich. 
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Dbamy
o rozwój
kraju i regionu

Rozumiemy znaczenie transportu morskiego i portów, 
stanowiących jego istotny element, dla rozwoju 
gospodarczego Pomorza, naszego kraju i całej Europy, 
dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć w inicjatywach, 
które wspierają tę dziedzinę gospodarki. Aktywność 
ta obejmuje nie tylko współpracę z administracją rządową 
i samorządową na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, 
ale także obecność w strukturach krajowych i międzynaro- 
dowych organizacji branżowych.

Organizacje branżowe, których ZMPG S.A. jest członkiem:

´ Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM),  
w której od 2016 r. funkcję przewodniczącego 
sprawuje prezes ZMPG S.A. - pan Adam Meller

´ Baltic Ports Organization (BPO)

´ European Sea Ports Organization (ESPO)

Gdyński port jest ważnym ogniwem Korytarza Morze 
Bałtyckie – Morze Adriatyckie, wchodzącego w skład 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, obejmującej 
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. 
  

Czujemy się współodpowiedzialni za rozwój Gdyni i całego 
regionu pomorskiego, dlatego aktywnie współpracujemy 
z lokalnymi władzami i włączamy się w działania, które 
do tego rozwoju się przyczyniają. Zwiększanie zdolności 
przeładunkowych Portu Gdynia i jakości jego infrastruktury,

będące efektem inwestycji realizowanych przez ZMPG S.A., 
to czynnik podnoszący atrakcyjność biznesową miasta
regionu. Ponadto szereg projektów inwestycyjnych służy też
rozwojowi samego miasta, choćby jego dostępności komu-
nikacyjnej.  

Działalność Portu przyczynia się też do podnoszenia atra- 
kcyjności turystycznej Gdyni. Dzięki stworzeniu możliwości 
zawijania dużych statków pasażerskich, na ich pokładach 
do miasta przybywają każdego roku dziesiątki tysięcy zagra- 
nicznych turystów, a możliwość podziwiania przybyłych 
jednostek, cumujących w ogólnodostępnym miejscu niemal 
w centrum Gdyni, stanowi wielką atrakcję dla mieszkańców 
oraz tłumnie odwiedzających miasto w sezonie turystów. 
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Wizyty dużych statków pasażerskich w Porcie Gdynia:

2014 r. – 50 zawinięcia (blisko 92 tys. pasaże rów)

2015 r. – 45 zawinięć (blisko 72 tys. pasażerów)

2016 r. – 50 zawinięć (blisko 82 tys. pasażerów)

 

Uznanie
dla naszych
działań

-

Nasze wysiłki związane z dobrym zarządzaniem portem 

i jego infrastrukturą, troską o jakość świadczonych usług 

oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego kraju i regionu 

zostały wielokrotnie docenione przez różne gremia. 

Wyrazem tego są nagrody i wyróżnienia, które zostały 

nam przyznane.

Nagrody i wyróżnienia dla Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A.:

´ Czas Gdyni – za budynki biurowe przy ul. Polskiej 

13 i 13A (2014)

´ Medal Europejski – przyznawany przez Business 

Centre Club za osiągnięcia i wkład w rozwój 

polskiej gospodarki oraz przyczynienie się do 

wzrostu jej znaczenia w UE (2014)

´ 4. miejsce w kategorii Duże Perły i  3. miejsce 

wśród przedsiębiorstw sektora Produkcja i usługi 

(Champion) w rankingu Perły Polskiej Gospodarki 

(2014)

´ The Baltic Trendsetters Club – za skuteczne 

przeprowadzenie  procesu prywatyzac j i 

podmiotów grupy kapitałowej (2015)

´ nagroda Sint Sua Praemia Laudi Wojewody 

P o m o r s k i e g o  z a  2 0 1 4  r.  w  k a t e g o r i i :               

gospodarka - za promowanie oraz działania na 

rzecz regionu pomorskiego (2015)

´ miejsce na Pomorzu w kategorii rentowność, 4. 

miejsce wśród największych firm wg wydatków na 

inwestycje oraz 7. miejsce w klasyfikacji firm 

według zysków brutto oraz  zysków netto - ranking 

TOP 100 „Dziennika Bałtyckiego” (za 2014 r.) 

(2015)

´ miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki 

2015- w kategorii Perły Duże (2015)

´ laureat Orła tygodnika „Wprost” – dyplom w 

kategorii Firma z największym średnim zyskiem 

netto w województwie pomorskim w latach 

2012–2014 (2016)

´ 4. miejsce wg rentowności brutto, 6. miejsce wg 

inwestycji, 10. miejsce wg zysków netto oraz 13. 

miejsce wg zysków brutto - ranking TOP 100 

„Dziennika Bałtyckiego” (za 2015 r.) (2016)
´ Specjalna Nagroda Krajowej Izby Gospodarki 

Morskiej za realizację strategii rozwoju portu i 
modernizację infrastruktury portowej przy 
wykorzystaniu środków UE (2016)

´ 4. miejsce w kategorii Perły Duże w rankingu Pereł 
Polskiej Gospodarki (2016)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŚRODOWISKOWA

 

Wpływ
działań
na terenie
Portu
na
środowisko

Analizując oddziaływanie środowiskowe, transport morski, 
którego integralną częścią jest działalność portów uważa- 
ny jest za jeden z najmniej szkodliwych. Działalność  
ZMPG S.A. o charakterze rozwojowym i inwestycyjnym 
wpisuje się w unijną politykę transportową, zakładającą 
propagowanie rozwoju, między innymi, właśnie transportu
morskiego. 

Na terenie Portu Gdynia funkcjonują różne podmioty, 
które realizują usługi związane głównie z przywożeniem
i wywożeniem towarów, ich magazynowaniem oraz prze- 
ładunkiem. Działania te mają oczywiście wpływ na środo- 
wisko, w tym na:  
wodę, glebę, powietrze i bioróżnorodność. 
Inne negatywne oddziaływania środowiskowe to te zwią-
zane z hałasem oraz uciążliwymi zapachami towarzyszą- 
cymi operacjom portowym. W tym ostatnim obszarze 
ZMPG S.A. podjął współpracę z  Politechniką Gdańską 
w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania negatywnym 
oddziaływaniom substancji złowonnych emitowanych 
z towarów przeładowywanych w gdyńskim porcie. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przeprowadza 
badania stanu środowiska nie tylko w obowiązkowym 
zakresie wynikającym z ustawodawstwa polskiego, ale 
dodatkowo rozszerza zakres badań, aby uzyskać 
całościowy obraz stanu środowiska na obszarze Portu 
Gdynia. 

Nasze doświadczenie potwierdzają, iż tylko dokładny

i systematycznie prowadzony monitoring, dający 
miarodajne informacje o stanie środowiska, pozwala 
skutecznie planować działania minimalizujące 
negatywne oddziaływanie tam, gdzie jest to możliwe, 
zwłaszcza na zagrożonych zanieczyszczeniami terenach 
przemysłowych.

Monitorowanie stanu środowiska na obszarze Portu 
obejmuje:

´ badania czystości wód basenowych

´ badania czystości osadów dennych na terenie

            całego kanału portowego

´ monitorowanie jakości wód opadowych

´ monitorowanie stanu wód podziemnych

´ analizę jakości wody pitnej

´ badania czystości gleby

´ pomiary hałasu

Monitorowanie
wpływu
środowiskowego
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Monitorowanie
wpływu
środowiskowego

Odpady
i ścieki

W latach 2014–2016 monitoring środowiska wykazał:

´  dobrą jakość wód basenów (niewielkie przekroczenia 
norm pojawiły się tylko w dwóch punktach pomiarowych 
w 2014 roku, w następnych latach przekroczenie nie miało
już miejsca)

´ dobrą jakość wody pitnej (na podstawie badańprzepro- 
wadzanych dwa razy w miesiącu)

´ brak właściwości niebezpiecznych osadów dennych 
zalegających dno akwenów portowych (tylko raz, w 2014 
r., odnotowano w jednym punkcie pomiarowym wynik 
nieznacznie przekraczający normy)

´   brak przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń 
w glebie i ziemi w punktach wyznaczonych na terenie 
administrowanym przez ZMPG S.A. 

´ nieznaczny wzrost poziomu hałasu (na podstawie 
pomiarów z 2015 r. w stosunku do wyników z 2010 r.) oraz 
niewielkie przekroczenia norm

´ pogorszenie niektórych parametrów jakości wód pod- 
ziemnych w związku z występowaniem historycznych 
zanieczyszczeń

Na terenie Terminalu Przeładunkowo-Składowego 
Materiałów Płynnych Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o. 
(w rejonie stanowiska nalewczego cystern kolejo- 
wych) stwierdzono wystąpienie historycznego zanieczy- 
szczenia powierzchni ziemi benzyną (węglowodory  
C6-C12),olejami mineralnymi (węglowodory C12-C35), 
benzenem, toluenem, etylobenzenem, ksylenami, sumą
węglowodorów aromatycznych (BTEX), sumą wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Ze względu na wielkość i miejsce koncentracji zanieczy-
szczenia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął
działania mające na celu usunięcie ogniska zanieczy-
szczenia oraz przywrócenie środowiska gruntowo-wodnego
do stanu pierwotnego. Od 2009 r. na Nabrzeżu Indyjskim 
przeprowadzany jest proces remediacji gruntów i wód 
podziemnych w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń
środowiska.

Analizy jakości środowiska są przeprowadzane z różną 
częstotliwością a informacje o ich wynikach są publikowane
na stronie internetowej Spółki. Warto zaznaczyć, że moni-
toring stanu środowiska prowadzony przez naszą Spółkę
wykracza poza wymagania prawne. Na terenie Portu pro-
wadzone są też, przez Agencję Regionalnego Monitoringu
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, pomiary pyłów w powietrzu.
W trosce o ochronę środowiska wszystkie nasze przed-
sięwzięcia inwestycyjne nie tylko poddawane są, wyma-
ganej prawem, ocenie oddziaływania środowiskowego,
ale też uwzględniają różnego rodzaju rozwiązania, które
mają przyczyniać się do zmniejszenia negatywnego wpływu
działań na terenie portu na środowisko naturalne.m. porcie.

Istotną kwestią związaną z funkcjonowaniem portów 
jest gospodarka odpadowa, w szczególności gospo- 
darowanie odpadami statkowymi. Na terenie admini- 
strowanym przez ZMPG S.A. obowiązuje Plan gospo- 
darowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi
ze statków, który obliguje zawijające do portu statki 
do zdawania powstałych na ich pokładach odpadów  
do portowych urządzeń odbiorczych.  
ZMPG S.A.podejmuje nieustanne działania dostoso- 
wujące infrastrukturę portową do najwyższych i niebe- 
zpieczniejszych dla środowiska standartów. 
W okresie 2014–2016 punkty zrzutu ścieków ze stat-

ków handlowych powstały na przebudowywanych i budo- 
wanych nabrzeżach: Bułgarskim, Puckim, Rumuńskim

i Szwedzkim.

Odpady statkowe odebrane w ramach gospodarki 
odpadowej na terenie Portu organizowanej przez ZMPG 

Wychodząc naprzeciw wymogom prawnym, które 
zobowiązują Port do wprowadzenia do 2019 r. rozwiązań 
zapewn ia jących  odb ió r  śc ieków ze  s ta t ków 
pasażerskich i promów, Spółka rozpoczęła prace 
przygotowawcze  w  tym  zakresie.

Spółka odpowiada też za zarządzanie wytworzonymi 

odpadami oraz monitorowanie odpadów powstałych

w związku z realizacją projektów inwestycyjnych.

RODZAJ ODPADÓW      2014  2015 2016

Odpady zaolejone 4 283 3 943 3 212
Śmieci  5 950 5 967 5 860
Ścieki 4 809 3 391 4 542

Pozostałości ładunkowe 50 1 702 923
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Zużycie
energii
i wody

Bio-
różnorodność

Operacje realizowane przez ZMPG S.A. na terenie 
przez nią administrowanym wiążą się z wykorzystaniem 
różnego rodzaju energii, w tym elektrycznej i cieplnej. 

W latach 2014–2016, dążąc do zmniejszania zużycia 
energii elektrycznej w obiektach administrowanych 
bezpośrednio przez naszą Spółkę, sukcesywnie 
modernizowano oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, 
wprowadzając energooszczędne źródła światłą, 
głownie typu LED, a także wymieniając transformatory 
dystrybucyjne na urządzenia niskostratne.  Z kolei, 
ograniczaniu zużycia energii cieplnej w obiektach 
administrowanych przez ZMPG S.A. służyły, między 
innymi, realizowane w 2016 r. inwestycje związane
z  te rmomodern izac ją  budynków b iu rowych .  
W analizowanym okresie Spółka prowadziła też szereg 
działań związanych z racjonalizacją gospodarki wodnej. 
Była to, przede wszystkim, sukcesywna wymiana 
wyeksploatowanej i będącej w złym stanie technicznym 
infrastruktury, dzięki czemu udało się ograniczyć liczbę 
a w a r i i  i  s t r a t  n a  z u ż y c i u  w o d y .
W ramach budowy nowego terminalu promowego 
przewidziano przyłącza do zasi lania promów
w energię elektryczną z lądu, co ograniczy pracę 
agregatów prądotwórczych i ograniczy poziomi hałasu 
oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

ZMPG S.A. zwraca 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”.  Wśród działań służących ochronie 
bioróżnorodności znalazły się:

´   inwentaryzacje przyrodnicze przeprowadzane

      w ramach oceny oddziaływania inwestycji

      na środowisko

´   przenoszenie płazów z terenów przeznaczonych

      na inwestycje na nowe siedliska

´  przesadzanie rokitnika zwyczajnego na tereny wydmy 
w rejonie Sopotu

´ przepławka w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego 
rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające migracje 
organizmów wodnych

Ochronie gleby i wód gruntowych służą zrealizowane, 
w ramach projektów inwestycyjnych związanych  
z rozbudową i modernizacją infrastruktury portowej,
takie przedsięwzięcia, jak: nowe, szczelne nawierz- 
chnie placów manewrowo-składowych oraz separa- 
tory substancji ropopochodnych i odstojniki, pod- 
czyszczające wody opadowe przed ich zrzutem
do wód morskich. 

Podejmujemy współpracę w ramach różnego rodzaju 
inicjatyw, które mają służyć rozwiązaniu problemów 
związanych z gospodarką odpadową i ściekową 
w portach. Do inicjatyw tych zalicza się, między innymi, 
projekt ECODUMP (Projekt Application of ekosystem 
principles for the location and management of offshore 
dumping sites in SE Baltic Region), zakończony 
w listopadzie 2014 r., w ramach którego zostały 
opracowane kompleksowe wytyczne dotyczące 
ekosystemowej metodyki wyboru miejsca depo- 
nowania osadów w morzu oraz zarządzania 
przybrzeżnymi klapowiskami w rejonie Morza 
Bałtyckiego.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., 
jako podmiot odpowiedzialny za rozwój Portu Gdynia, 
znajdującego się na liście portów priorytetowych, jest 
też członkiem grupy korespondencyjnej HELCOM 
Cooperation Platform on Port Reception Facilities 
(PRF) in the Baltic Sea, która zajmuje się technicznymi 
i eksploatacyjnymi wyzwaniami związanymi ze zda- 
waniem ścieków do portowych urządzeń odbiorczych. 
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Przeciwdziałanie
zagrożeniom
środowiskowym

Funkcjonowanie portu i zawijanie do niego statków z 
wielu regionów świata wiąże się ze zjawiskiem 
przenoszenia obcych gatunków. ZMPG S.A. aktywnie 
włączył  s ię w prace związane z wdrożeniem 
Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze 
statkowymi wodami balastowymi i osadami na statkach 
biorąc udział, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, w 
międzynarodowym przedsięwzięciu pod nazwą Baltic 
Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated 
environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM), 
którego efektem będzie włączenie Portu Gdynia, jako 
pierwszego portu w Polsce, do systemu informatycznego 
służącego ocenie ryzyka przenoszenia gatunków 
obcych. Nasi pracownicy brali udział w pracach 
badawczych, w ramach których prowadzono analizę 
bioróżnorodności oraz warunków fizyko-chemicznych 
akwenów portowych, a także przygotowaniu publikacji 
Testing monitoring methods for non-indigenousspecies In 
Balticports, która ukazała się w 2015 r.

Ponieważ działania prowadzone na terenie portu mogą 
powodować potencjalne zagrożenie dla środowiska
i lokalnej społeczności opracowaliśmy, zgodnie z wymo- 
gami prawa, Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń 
wód portowych dla ZMPG S.A. oraz zapewniliśmy 
całodobowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia 
rozlewu olejowego czy innego rodzaju zanieczyszczenia 
w basenach portowych. W systemie tym istotną rolę 
odgrywa Portowa Straż Pożarna. 
Nasze służby biorą udział w akcjach związanych z zapo- 
bieganiem skutkom wycieków do wód portowych także 
wówczas, gdy do tego rodzaju zdarzeń dochodzi wskutek 
działań odbywających się w obrębie basenów portowych, 
ale na terenach nieznajdujących w obszarze administro- 
owanym przez Spółkę. Tak było w 2015 r., kiedy doszło 
do kolizji statku MV Green Egersund z dokiem pływają- 
cym Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
Przejawem odpowiedzialności za oddziaływanie operacji 
portowych na środowisko była na przykład reakcja 
ZMPG S.A. w związku z dostarczeniem na teren Portu 
na początku 2015 r. ładunku biomasy, której stan w czasie 
transportu uległ pogorszeniu. W związku z uciążliwymi 
zapachami, mimo, iż Spółka nie była gestorem ładunku,  
podjęliśmy wspólne z operatorem ładunku działania, 
których celem było jak najsprawniejsze usunięcie przy- 
czyny uciążliwych zapachów.

Wypełnianie zadań Spółki , związanych z ochroną 
środowiska, w dużym stopniu zależy od sprawnego
i profesjonalnego działania pracowników Działu Ochrony 
Środowiska, dlatego dbamy o rozwój kompetencji osób 
zatrudnionych w tej komórce. Jednym z filarów tego roz- 
woju są specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, w których 
uczestniczą każdego roku pracownicy Działu.

Liczba zewnętrznych szkoleń specjalistycznych dla pra-
cowników Działu Ochrony Środowiska

Dział Ochrony Środowiska współpracuje z podmiotami 
portowymi, urzędami i instytucjami administracji państwo- 
wej w zakresie rozwiązywania bieżących problemów 
środowiskowych i zapewnienia jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa ekologicznego działań prowadzonych 
na terenie Portu Gdynia. 
Z kolei w ramach współpracy z placówkami naukowymi
nasi pracownicy, między innymi, dzielą się ze studentami 
kierunków związanych z problematyką ochrony środowiska 
i transportu morskiego swoim bogatym doświadczeniem 
w tym zakresie. 

Kompetencje
pracowników
Działu
Ochrony
Środowiska

      2014           2015     2016

           2                3        5
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DOBRE RELACJE

ZE SPOŁECZNOŚCIĄ

LOKALNĄ

Port

otwarty

Port zlokalizowany jest w sercu Gdyni i od dziesięcioleci 
jest stałym elementem lokalnego krajobrazu. ZMPG S.A., 

jako podmiot administrujący terenami portowymi, stara 
się budować przyjazne relacje z lokalną społecznością, 

zgodnie z ideą „portu otwartego”. 

Przykładami owartości Portu dla mieszkańców i turystów 
są:  

´  możliwość obserwowania z pobliskiego nabrzeża stat-
   ków pasażerskich, stanowiących w sezonie 

     turystycznym stałą atrakcję 

´  wykorzystywanie plenerów portowych do przedsię- 
     wzięć artystycznych (realizacji filmów, plenerowych
     sesji fotograficznych)

´  udostępnianie sali koncertowej, znajdującej się w sie-
dzibie ZMPG S.A. przy ulicy Rotterdamskiej, na potrze- 
by organizacji ogólnodostępnych koncertów i innych 
wydarzeń kulturalnych

´ wydzierżawienie obiektów portowych na Nabrzeżu 
Francuskim na potrzeby Muzeum Emigracji 

´ utrzymywanie i  rozwi janie ogólnodostępnej 
infrastruktury drogowej, znajdującej się na terenie 
administrowanym przez Spółkę

Intensywnie działamy na rzecz pozyskiwania zawinięć 
statków pasażerskich, bo mamy świadomość, że ich 
obecność w Gdyni jest nie tylko atrakcją dla turystów, 
ale przede wszystkim buduje wizerunek Gdyni jako mia- 
sta atrakcyjnego turystycznie.   

Ważnym miejscem w Porcie jest nasza sala koncertowa, 
oddana do użytku w 2012 r., która szybko stała się wa- 
żnym punktem na kulturalnej mapie Gdyni i całego Trójm- 
miasta. Wyposażony w profesjonalny system nagłośnie- 
niowy i oświetleniowy obiekt może jednorazowo pomieścić 
444 widzów. Każdego roku organizowane są tu dziesiątki 
różnego rodzaju imprez, głównie o charakterze kulturalnym. 

Liczba imprez kulturalnych, które odbyły się w sali 
koncertowej  ZMPG S.A.

2014 2015 2016

68 62 63
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Dialog

z

lokalną

społecznością

Ważną dla nas kwestią jest komunikowanie się ze społe- 

łecznością lokalną. Robimy to na wiele sposobów, głównie 

poprzez:

´ spotkania i konsultacje z władzami lokalnymi,reprezen- 

    tującymi interesy mieszkańców,

´ udział w otwartych imprezach lokalnych, poświęconych 

    sprawom rozwoju miasta, regionu i gospodarki morskiej, 

´ prowadzenie przewidzianych prawem konsultacji spo- 

    łecznych przy przygotowywaniu projektów inwestycyj- 

    nych finansowanych ze środków unijnych, 

´ aktualizowaną na bieżąco stronę internetową Spółki 

    i Portu oraz media społecznościowe (Facebook, Insta-

    gram, YouTube), 

´ współpracę z lokalnymi i krajowymi mediami, między 

    innymi w formie corocznej konferencji, na której prezen-

    towane są osiągnięcia i zamierzenia Spółki. 

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych sąsiadów-

mieszkańców Gdyni i wspólnie poszukiwać rozwiązań, 

które służyć mogą zarówno rozwojowi Portu Gdynia, jak 

i dobru lokalnej społeczności. Na przełomie listopada

i grudnia 2015 r. nasza Spółka była partnerem konferencji 

organizowanej w ramach inicjatywy społecznej „Gazety 

Wyborczej” – Projekt Miasto: Gdynia. Nasi przedstawi-

ciele uczestniczyli w warsztatach i dyskusjach poświęco-

nych problematyce funkcjonowania i rozwoju współcze- 

snych miast, tak by stawały się one lepszym miejscem 

do życia. 
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lepszym miejscem do życia. 

Nasze 

zaangażowanie

na

rzecz

społeczności

lokalnej

Angażujemy się w szereg działań na rzecz lokalnej 
społeczności. W latach 2014–2016 przeznaczyliśmy na 
ten cel w sumie ponad milion złotych. 
Najwięcej środków przekazaliśmy na wsparcie sportu. 
Sponsorowaliśmy zarówno profesjonalne, lokalne 
drużyny sportowe, jak i różnego rodzaju amatorską 
aktywność w tym obszarze. 
W ramach wspierania sportu profesjonalnego skon- 
centrowaliśmy się głównie na sponsorowaniu żeńskich 
klubów: koszykarskiego (Basketball Investments SSA) 
oraz piłki ręcznej (Vistal Gdynia).  
Pierwszy to wielokrotny mistrz Polski, a także dwukrotny 
wicemistrz Europy i jednokrotny wicemistrz klubowy 
świata. Drugi zdobył w sezonie 2015/2016 nie tylko tytuł 
wicemistrza kraju, ale i (po raz trzeci z rzędu) Puchar 
Polski. 
Wsparcie przez Spółkę sportu amatorskiego, promu- 
jące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dotyczyło 
całego szeregu podmiotów, zwłaszcza tych zaangażo- 
wanych w działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
takich, jak:
´ Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, 

´ Stowarzyszenie Pomorski Klub Futbolu 
    Amerykańskiego,

´ Akademia  Piłki Siatkowej Rumia,

´ Stowarzyszenie  Kar-Do Spójnia Gdynia.
W latach 2014–2016 nasza Spółka patronowała 
też rozmaitym imprezom promującym sport amatorski, 
wśród których znalazły się:

´ Półmaraton Ziemi Puckiej organizowany przez 
    Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej

´ Festiwal Skoku o Tyczce organizowany przez 
    Klub Lekkoatletyczny Gdynia

´ maraton kolarski SKODA CYCLO

´ olimpiada osób niepełnosprawnych organizowana 
    przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” 

W analizowanym okresie sponsorowaliśmy też różne 
podmioty i przedsięwzięcia wpisujące się w sferę kultury. 
Najważniejszymi beneficjentami naszych działań są 
dwa gdyńskie teatry: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza 
oraz Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej. W przypadku 
tego pierwszego byliśmy jednym z głównych sponsorów 
Sceny Letniej, w ramach której, w przepięknej scenerii 
orłowskiej plaży, wystawiane są przedstawienia 
dla mieszkańców Trójmiasta i tłumnie odwiedzających 
w sezonie naszą aglomerację turystów. Wspieraliśmy 
też inne instytucje kulturalne, w tym Teatr Atelier  
im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz imprezy  
kulturalne, między innymi organizowany latem w Gdańsku 
festiwal Mozartowski Mozartiana. 
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PRZYJAZNE

MIEJSCE

PRACY

Wśród innych sponsorowanych przez nas imprez kultu- 
ralny znalazły się, między innymi:

´ Festiwal Piosenki Morskiej

´ Festiwal Globaltica

´ Festwal Gdynia Classica Nova
 W maju 2014 r. zostaliśmy uhonorowani Pomorską 
Nagrodą Artystyczną za nasze działania na rzecz kultury 
w roku poprzednim. Doceniono nasze stałe wsparcie 
udzielane Teatrowi Miejskiemu w Gdyni, w tym przedsię-
wzięciom artystycznym na Scenie Letniej w Orłowie 
Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 
oraz realizacji telewizyjnej „Idąc rakiem” dla TVP Kultura. 

Na nasze wsparcie mogli też liczyć organizatorzy roz- 
maitych akcji społecznych, w szczególności koncertów
 charytatywnych, których celem było wspieranie osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Byli wśród 
nich: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Pomorskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom. 

Jesteśmy też wrażliwi na potrzeby osób  niepełnospraw-
nych, dlatego angażujemy się we współpracę z takimi
podmiotami, jak Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu
„Cisza” czy Centrum Integracja Gdynia, zajmującego się
aktywizacją zawodową właśnie osób niepełnosprawnych. 
Wśród naszych działań na rzecz społeczności lokalnej 
n ie mog ło zabraknąć wsparc ia  d la Hosp ic jum
im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Nie tylko, jako Spółka,
wspieramy tę szczególną placówkę finansowo, ale robią
to także nasi pracownicy, którzy zorganizowali zbiórkę 
świątecznych darów dla pacjentów hospicjum. Mamy
świadomość znaczenia edukacji dla rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu i Portu, dlatego staramy się wspie-
rać ją na różne sposoby: od wspierania inicjatyw o cha-
rakterze edukacyjnym, po współpracę ze szkołami i ucze-
lniami wyższymi w zakresie praktyk zawodowych. 

Od lat współpracujemy z trójmiejskimi uczelniami wyż-
szymi, zarówno w obszarze badań naukowych, jak
i kształcenia studentów. W 2014 r. ówczesny prezes 
ZMPG S.A. pan Janusz Jarosiński otrzymał srebrny medal
Uniwersytetu Gdańskiego za zasługi dla  społeczności
akademickiej i rozwoju tej uczelni. Porozumienia o współ-
pracy podpisaliśmy nie tylko z Uniwersytetem Gdańskim,
ale też z Politechniką Gdańską, Akademią Morską
w Gdyni i Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.
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do 30 lat

31 - 50 lat

51 - 60 lat

powyżej 60 lat

udział w strukturze zatrudnienia w %

3,6

45,9

9,2

4,0

37,341,3

45,0

13,7

3,9

36,7

45,6

13,8

KATEGORIA
WIEKOWA 2014  2015 2016

246,2 241,0 237,8

54,7 54,3 58,8

stanowiska nierobotnicze
(przeciętne zatrudnienie

w  przeliczeniu na pełne etaty)

stanowiska robotnicze
(przeciętne zatrudnienie

w  przeliczeniu na pełne etaty)

liczba zatrudnionych
(stan na koniec roku) 300 305 305

przeciętne zatrudnienie
(w  przeliczeniu na pełne etaty) 300,9 295,3 296,6

liczba zatrudnionych kobiet
(stan na koniec roku) 

liczba zatrudnionych mężczyzn
(stan na koniec roku) 

133 129 128

172 171 177

 

 

 

 

 

Zatrudnienie

w naszej

Spółce

Jako Spółka możemy wykonywać nałożone na nas 
przez ustawodawcę obowiązki dzięki pracy i  z  aanga-
żowaniu naszych pracowników. W  Zarządzie Morskie-
go Portu Gdynia S.A. pracuje około 300 osób, z  czego 
blisko 43% stanowią kobiety. 

Zdecydowaną większość etatów to etaty nierobotnicze 
(około 80%), pozostałe – robotnicze – dotyczą głównie 
Portowej Straży Pożarnej.

Zależy nam na budowaniu dobrych i   długotrwałych rela-
cji z  zatrudnionymi u nas osobami, czego dowodem  jest
to, że oferujemy im możliwość stałego zatrudnienia
 – umowy stałe zawarliśmy z    ponad 90% naszych pra-
cowników.

  
umowy stałe łącznie
(stan na koniec roku) 

umowy stałe - kobiety
(stan na koniec roku) 

umowy stałe - mężczyźni
(stan na koniec roku) 

281294 280

124 118 117

170 163 163

KATEGORIA 2014  2015 2016

Nasi pracownicy wiążą z nami swoje zawodowe losy na 
długie lata – przeciętny staż pracy w ZMPG S.A. wynosi
ponad 20 lat, w tym ok. 80 pracowników posiada staż 
pracy wynoszący powyżej 30 lat, a dwie osoby pracują 
w naszej Spółce ponad 45 lat. W analizowanym okresie 
rozstaliśmy się z  45 osobami, przy czym ponad 40% 
.

z nich odeszło na emerytury lub zmarło,  natomiast dalsze
20% odejść wynikało z wygaśnięcia umów terminowych.
W okresie tym przyjęliśmy do pracy 39 nowych   praco-
wników. 

Najliczniejszą grupę naszych pracowników stanowią 
osoby w wieku od 30 do 60 lat, ale jesteśmy też otwarci
na osoby młode / rozpoczynające swoją karierą zawo-
dową i  chętnie zapraszamy na praktyki studenckie 
i zawodowe.  W  latach 2014 – 2016 praktyki odbyły 22 
osoby: 14 studentów – z   U   niwersytetu Gdańskiego, 
Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki 
Gdańskiej, Politechniki Madryckiej i 8 uczniów z Zespołu
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. 

Z urlopów macierzyńskich lub ojcowskich korzystało: 
w 2014 r. – 8 pracowników, w  2   015 r. – 10 pracowników
w 2016 r. – 4 pracowników. Wskaźnik powrotu do pracy
po urlopie macierzyńskim lub ojcowski m    oraz wskaźnik

  utrzymania zatrudnienia po zakończeniu urlopu macie-
  rzyńskiego lub ojcowskiego wynosi w ww. latach 100%. 

KATEGORIA 2014  2015 2016
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KATEGORIA 2014  2015 2016

liczba odejść / zwolnień
(ogółem) 

liczba przyjęć do pracy
(ogółem) 

1214 19

nabycie uprawnień do emerytury
lub zgon pracownika 6 8 5

rozwiązania umów o pracę

zakończenia umów terminowych

5 4 8

3

7

-

8

6

24

KATEGORIA 2014  2015 2016KATEGORIA 2014  2015 2016



Raport  2014 - 2016 

Zarządzanie

relacjami

z

pracownikami

Istotnym elementem budowania przyjaznego środowi-

ska pracy jest tworzenie jasnych zasad zarządzania

relacjami pracowniczymi. W naszej Spółce formalna

organizacja pracy Spółki oraz relacje określające miej-

sce pracy są sformułowane w szczególności w takich

dokumentach wewnętrznych, jak:  

       ´ Statut Spółki

´ Regulamin Zarządu Spółki

´ Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

´ Regulamin pracy

´ Regulamin organizacyjny

´ Zarządzenia

Wiele ważnych z punktu widzenia pracowników kwestii 

zostało ujętych w zakładowym Układzie Zbiorowym 

Pracy, przyjętym w 2000 r. Zawarto w nim takie zaga- 

dnienia, jak: warunki pracy, świadczenia pracownicze, 

wynagrodzenie za pracę, zasady podwyższania wyna- 

grodzeń, obowiązki w zakresie kształtowania warunków 

pracy, opieka zdrowotna pracowników, zasady opieki 

i pomocy dla emerytów i rencistów.  

Jako Spółka bardzo dbamy o przestrzeganie regulacji 

prawnych z zakresu prawa pracy, czego dowodem jest 

to, iż w latach 2014–2016 nie został odnotowany żaden 

przypadek naruszenia prawa w tym obszarze.

Istotną kwestią związaną z budowaniem relacji z naszymi 

naszymi pracownikami jest komunikacja. Dokładamy 

starań, by informować ich o istotnych decyzjach i wyda-

rzeniach w życiu naszej Spółki. Wykorzystujemy w tym 

celu głównie wewnętrzną sieć informatyczną, spotkania 

członków Zarządu z kierownikami i pracownikami po- 

szczególnych komórek, a także spotkania kierowników  

jednostek z podwładnymi. Ponadto, każdego roku orga-

nizujemy spotkanie integracyjno–informacyjne dla na-

szych pracowników, podczas których zapoznajemy ich

z aktualną sytuacją i planami rozwoju Spółki.

Dla zapewnienia jak najlepszych warunków wykonywa-

nia pracy dla osób zatrudnionych w naszej Spółce

współpracujemy z podmiotami, których zadaniem jest

reprezentowanie pracowników. Jednym z nich jest Rada

Pracowników, w skład której wchodzi pięciu przedstawi-

cieli załogi. Oprócz tego na terenie ZMPG S.A. działają

trzy związki zawodowe, do których należy 78 pracow-

ników. Są to:

´  Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 

     Portu Gdynia 

´  Zarząd Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawo- 
     dowego Pracowników Gospodarki Morskiej Portu 
     Gdynia

´  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
      – Przedstawicielstwo Międzyzakładowe  Zarządu
      Morskiego Portu Gdynia S.A.

W polu szczególnego zainteresowania są kwestie bezpie-
czeństwa pracy w Spółce. Stosowne uregulowania zawar-
to w Regulaminie pracy oraz Regulaminie organizacyjnym.
W Spółce prowadzona jest analiza ryzyka związanego
z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jest powołana 
Komisja BHP. W ramach zapewnienia zasad rejestrowania
i zgłaszania wypadków w pracy, przewidziano procedurę
ich zgłaszania. Kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy są też uwzględnione w porozumieniach ze związka-
mi zawodowymi. Nakłady na szkolenia BHP w przeliczeniu 
na 1 pracownika wyniosły odpowiednio: w 2014 r. – 199,46 zł,
w 2015 r. – 120,58 zł, w 2016 r. – 108,26 zł.
Mamy świadomość, że poziom bezpieczeństwa naszych
pracowników zależy nie tylko od przygotowanych procedur,
ale przede wszystkim, od postawy i zachowania samych
pracowników. Dlatego też dbamy o to, by w naszej Spółce
prowadzone były regularne, zgodne z wymogami prawa,
szkolenia BHP - w 2014 r. uczestniczyło w nich 129 pra-
cowników, w 2015 r. – 77, w 2016 r. – 155. 
W latach 2014–2016 żaden z pracowników naszej Spółki
nie uległ ciężkiemu czy śmiertelnemu wypadkowi.
Nie stwierdzono chorób zawodowych. 
W Spółce przestrzegane są też zasady poufności danych
pracowniczych i nie dochodzi do naruszeń, a stosowne
uregulowania są zawarte m.in. w procedurze ochrony
danych osobowych. 

Bezpieczeń-

stwo

pracowników

spółki
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Rozwój

pracowników

Rozwój pracowników jest zapewniony m.in. poprzez 

udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji,  

co reguluje Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie 

wprowadzenia systemu szkoleń pracowników w Spółce 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Podnoszenie 

kwalifikacji jest możliwe poprzez takie formy edukacji, 

jak np.: studia wyższe (wieczorowe i zaoczne), studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, 

sympozja, seminaria. 

Średnie wydatki na szkolenie pracowników w przelicze- 

niu na 1 pracownika wynoszą corocznie ok. 1.000 zł. 

Umiejętności pracowników podnoszone są w takich 

obszarach, jak m.in.: finanse, księgowość, informatyka 

i telekomunikacja, nieruchomości, ochrona danych 

osobowych, ochrona środowiska.  

Ponadto, pracownicy mają możliwość doskonalenia 

języka angielskiego w ramach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Spółki 

na koszt Pracodawcy.

W Spółce działa też Międzyzakładowa Pracownicza 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Portu Gdynia, której 

celem jest udzielanie pomocy materialnej w formie 

pożyczek terminowych oraz zapomóg losowych 

członkom Kasy. Członkami Kasy mogą być zarówno 

obecni, jak i byli pracownicy naszej Spółki (emeryci 

i renciści), ale też pracownicy innych spółek działają- 

cych na terenie Portu Gdynia, z którymi nasza Spółka 

podpisała umowę - poza członkami ZMPG S.A., do Kasy 

przynależą członkowie z 12 spółek na terenie Portu. 

Spółka oferuje również swoim pracownikom możliwość 

przystąpienia do programu Grupowego Ubezpieczenia 

Pracowniczego w PZU Życie S.A. oraz wykupienia 

pakietu medycznego Medica Assistance.

Dodatkowo, w naszej Spółce funkcjonuje program 

Zapomogi Pośmiertnej – tzw. Pośmiertnej Złotówki, 

w której pracownicy uczestniczą dobrowolnie. Budżet  

na zapomogi tworzą składki wpłacane dobrowolnie  

przezpracowników Spółki oraz podmiotów powstałych

w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji spółek Grupy 

Kapitałowej Spółki. Zapomoga w formie jednorazowego 

świadczenia pieniężnego przysługuje członkom rodziny 

zmarłych pracowników, emerytów i rencistów. 

W myśl zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

Nr 138, dotyczącego udogodnień socjalnych i kultural- 

nych dla marynarzy w portach i na morzu, nasza Spółka 

pobiera, zgodnie z postanowieniami § 11. Taryfy opłat 

portowych, opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla 

marynarzy, które w całości przekazywane są na cele 

Portowej Rady Opiekuńczej w Gdyni.  

Nasze działania na rzecz zapewniania odpowiednich 

warunków pracy zostały docenione przez kapitułę 

konkursu Pomorski Pracodawca Roku, która w lutym 

2014 r. przyznała nam nagrodę za osiągnięcia w roku 

poprzednim w kategorii dużych firm. 

Bezpieczeństwo 

socjalne

naszych

pracowników

Nasi pracownicy mogą liczyć na różnego rodzaju formy 

wsparcia, podnoszące poziom ich bezpieczeństwa 

socjalnego. Jest ono realizowane głównie poprzez 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który 

oferuje świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin 

oraz emerytów.  Świadczenia te obejmują:

´   Wypoczynek dzieci pracowników

´   Wczasy wypoczynkowe, lecznicze, agroturysty- 

      czne oraz sanatoria 

´ Wycieczki turystyczne

´ Działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną

´   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

Poza powyższymi świadczeniami, pracownicy mają 

również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju 

koncertach, porankach muzycznych organizowanych w 

sali koncertowej ZMPG S.A.
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