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	 Port	 Gdynia	 to	 dynamicznie	 rozwijający	 się	 polski	 port,	 o	 dogodnym	 położeniu	 w	 obszarze	
Zatoki	Gdańskiej.	Zwany	 „polskim	oknem	na	świat”	 od	początku	swojego	 istnienia	był	 synonimem	
nowoczesności.	 To	 tutaj	 powstał,	 w	 latach	 siedemdziesiątych	 ubiegłego	 wieku,	 pierwszy	 polski	
terminal	kontenerowy.	Obecnie	Gdynia	 jest	kluczowym	portem	bazowej	sieci	 transportowej	TEN-T	
oraz	ważnym	węzłem	korytarza	„Bałtyk-Adriatyk”.
	 Jako	 partner	 o	 silnej	 marce,	 znany	 z	 wysokiej	 jakości	 świadczonych	 usług,	 port	 gdyński	 stoi	 
dziś	 przed	 kolejnymi	 wyzwaniami	 wynikającymi	 ze	 zmieniających	 się	 uwarunkowań	
technologicznych	 i	 rynkowych.	 Wprowadzana	 do	 żeglugi	 nowa	 generacja	 statków	 oceanicznych	
determinuje	nasze	działania	celem	dostosowywania	infrastruktury	portu	do	ich	parametrów.

 

Port	 of	Gdynia	 is	 a	 dynamically	developing	Polish	 sea	port	with	 a	 convenient	 location	 in	 the	 area	 
of	 the  Gdansk	 Bay.	 Called	 the	 “Polish	 window	 to	 the	 world”,	 from	 its	 very	 beginning,	 it	 was	 
a  synonym	 of	modernity.	 This	 is	where	 the	 first	 Polish	 container	 terminal	was	 built	 in	 the	 1970s.	 
The	Port	of Gdynia	 is	a	key	port	of	 the	Trans-European	Transport	Network	and	a	 substantial	node	 
of	the	Baltic-Adriatic	Corridor.	
	 As	a	partner	with	a	strong	brand,	known	for	high	quality	of	services	rendered,	the	Port	of Gdynia	
faces	 further	 challenges	 related	 to	 technology	 and	market	 development.	 The	 introduction	 of  new	
generation	 of	 ocean-going	 vessels	 into	 service,	 determines	 our	 activities	 to	 adapt	 the	 port	 
infrastructure	adequately.

Zarząd	Morskiego	Portu	Gdynia	S.A.	/	Port	of	Gdynia	Authority	S.A.
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Połączenia regularne

Dane nawigacyjne
i techniczne:
Navigational and  
technical data:

Regular shipping 
connections

łatwy	dostęp	do	portu	od	strony	morza
easy	access	to	the	port	from	the	sea

naturalna	osłona	redy	Półwyspem	Helskim
roadstead	naturally	protected	by	the	Hel	 
Peninsula

falochron	zewnętrzny	o	długości	2,5	km
external	breakwater	of	2.5	km	length

wejście	do	portu	o	szerokości	150	m	i	głębokości	14,0	m
entrance	to	the	port	of	150.0	m	width	and	14.0	m	depth

2	tory	wodne
2	fairways

wygodne	i	bezpieczne	podejście	do	nabrzeży
safe	and	convenient	access	to	quays

całkowita	powierzchnia	portu	971,6	ha	
w	tym	powierzchnia	lądowa		619.8	ha
total	port	area:	971,6	ha
including		619.8	ha	land	area

łączna	długość	nabrzeży	eksploatacyjnych	11,2	km
total	length	of	operational	quays:	11.2	km

maksymalne	dopuszczalne	zanurzenie	przy	nabrzeżach	13,0	m	
maximum	draught	at	quays	13.0	m

port	niezamarzający,	nie	występują	pływy
ice-free	port	with	no	tides
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Port Gdynia to port uniwersalny i jeden z wiodących portów południowego 
Bałtyku. Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie 
zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Istotnym 
segmentem działalności jest również obsługa ładunków masowych w oparciu  
o specjalistyczne terminale. Port Gdynia to uznana marka w systemach  
transportowo-logistycznych na całym świecie.

O znaczeniu gdyńskiego portu decyduje w dużym stopniu jego usytu owanie 
geograficzne. Port Gdynia to węzeł sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza 
Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją 
Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Z  nowoczesnej infrastruktury portowej  
i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy 
żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, CMA-CGM, 
X-Press Feeders, Yang Ming, OOCL, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line. 
Port Gdynia, poprzez rozbudowaną sieć regularnych połączeń kontenerowych,  
ro-ro i promowych, łączy szlaki morskie z  krajową i  europejską siecią kolejową 
i drogową. Wśród obsługiwanych aktualnie regularnych połączeń żeglugowych 
dominują zawinięcia feederowe prawie wszystkich światowych, znaczących 
armatorów kontenerowych. Istotnym elementem siatki połączeń konte nerowych 
gdyńskiego portu są również połączenia żeglugi bliskiego zasięgu określane  
jako short sea shipping (SSS). 
Strategia rozwoju portu zakłada jego dalszy rozwój jako portu uniwersalnego,  
zdolnego do przyjmowania największych statków kontenerowych, masowych  
i pasażerskich zawijających na Bałtyk. Przełomowym krokiem dla otwarcia Portu 
Gdynia na statki oceaniczne jest przebudowa obrotnicy nr 2.

The Port of Gdynia is a universal port, one of the leading ports in the South Baltic  
Sea Region. It specializes in handling general cargo, mainly unitized cargo 
transported in containers and in a ro-ro system. An important role in the port’s 
activity is played by well-equipped bulk terminals. The Port of Gdynia is a recognized 
brand in transport and logistics systems all over the world.

The importance of the Port of Gdynia is mainly determined by its geo graphic  
location. The Port is a node of the TEN-T core network and the  entry point  
of the Baltic-Adriatic Corridor, the extension of which connects Gdynia with Sweden 
via Gdynia-Karlskrona Motorway of  the Sea. The modern infrastructure of the port 
and its terminals is used by world and Europe largest shipping operators, including 
MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, CMA-CGM, X-Press Feeders, Yang 
Ming, OOCL, Transfennica, Finnlines-Grimaldi and Stena Line. The Port of Gdynia,  
via well-developed network of regular container, ro-ro and ferry connections,  
connects maritime routes with the Polish and European rail and road network. Among 
many regular shipping lines available at the port, dominate feeder services run  
by almost all major container shipowners. Another important part of the port’s 
shipping network are the Short Sea Shipping (SSS) connections.
The port’s strategy indicates its further development as a universal port capable  
of accepting the biggest container, bulk and passenger vessels navigating  
the Baltic Sea. The reconstruction of turning basin no.2 is a milestone in the process 
of opening the port to ocean-going vessels.

Informacja ogólna
General information
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23	września	 1922	 roku	 Sejm	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 przyjął	 ustawę	
o	budowie	portu	w	Gdyni	–	 i	 ta	data	uznawana	jest	za	 jego	formalny	
początek.	 W	 rzeczywistości	 prace	 nad	 jego	 powstaniem	 zaczęły	 się	
już	 znacznie	 wcześniej.	 Były	 one	 owocem	 działania	 przedstawicili	 
polskiego	 rządu	 po	 ponownym	 uzyskaniu	 przez	 Polskę	 dostępu	 do	
morza	w	1919	roku.	

Potrzeby	polskiego	handlu	morzem	miał	zabezpieczać	port	handlowy	
Wolnego	Miasta	Gdańsk,	w	którym	jednak	w	praktyce	dyskryminowano	
polski	obrót	towarowy.
W	 roku	 1920	 inż.	 Tadeusz	Wenda	 otrzymał	 zadanie	 wyboru	miejsca	
na	 budowę	 przyszłego	 portu	 i	 wykonanie	 projektu.	 I	 to	 właśnie	 
Gdynia	 okazała	 się	 najdogodniejszą	 lokalizacją.	 Wielkim	 
orędownikiem	 budowy	 portu	 był	 m.in.	 Eugeniusz	 Kwiatkowski	 –	
polski	 minister	 przemysłu	 i	 handlu	 w	 latach	 1926 – 1930.	 W	 ciągu	
kilku	 lat	 port	 gdyński	 stał	 się	 największym	 portem	 na	 Bałtyku	 
i	 jednym	z	większych	portów	Europy.	Jego	rozwój	przerwała	II	wojna	
światowa.	 Gdynia	 stała	 się	 bazą	 niemieckiej	 marynarki	 wojennej	
Kriegsmarine,	 a	 tym	 samym	 celem	 alianckich	 nalotów,	 które	
zamieniły	 port	 w	 rumowisko.	 W	 rezultacie	 odbudowy,	 a	 następnie	
rozbudowy,	 gdyński	port	 pod	koniec	 lat	 sześćdziesiątych	przekroczył	
zdolność	 przeładunkową	 jaką	 posiadał	 w	 latach	 trzydziestych.	 
Z	 portu	 o  przewadze	 ładunków	masowych,	 Gdynia	 stała	 się	 portem	
przede	wszystkim	drobnicowym,	wyspecjalizowanym	w	przeładunku	
najbardziej	 pracochłonnych	 i	 trudnych	 grup	 towarowych.	 Gdynia	 
była	 też	 pierwszym	 polskim	 portem	 posiadającym	 terminal	
kontenerowy,	wybudowany	w	latach	siedemdziesiątych	XX	wieku.
W roku 2022 Port Gdynia obchodzić będzie 100 rocznicę powstania!

On	 23rd	 September	 1922,	 the	 Polish	 Parliament	 passed	 the	 Act	 
on	 the	 construction	 of	 a	 port	 in	 Gdynia,	 thus	 marking	 its	 official	
foundation.	 Actual	 construction	 works	 started	 much	 earlier.	 
They	 were	 the	 result	 of	 the	 actions	 taken	 by	 the	 representatives	 
of	 the  Polish	 government	 after	 Poland	 regained	 access	 to	 the	 sea	 
in	1919.

Polish	maritime	trade	was	supposed	 to	be	handled	by	 the	merchant	
port	of	the	Free	City	of	Gdansk	but	it	was	discriminated	there.
In	1920	engineer	Tadeusz	Wenda,	was	ordered	to	determine	a location	
and	 prepare	 the	 design	 for	 a	 new	 port.	 Gdynia	 was	 selected	 as	 
the	most	suitable	 location.	One	of	 the	greatest	advocates	of	 the	port	
was	 Eugeniusz	 Kwiatkowski	 –	 the	 Minister	 of  Industry	 and	 Trade	 
in	 the	 years	 1926	 and	 1930.	 Just	 after	 a  few	 years,	 the  port	 became	
the	 biggest	 one	 on	 the	 Baltic	 Sea	 and	 one	 of	 the	 biggest	 in	 Europe.	 
Its	development	was	interrupted	by the	World	War	II.	Gdynia	became	
the	 base	 of	 the	 German	 navy	 Kriegsmarine,	 and	 thus	 the	 target	 
of	allied	air	raids,	which	turned	the	port	into	rubble.	The	reconstruction	
of	 the	 port,	 followed	 by	 its	 development,	 allowed	 the	 port	 in	 1960s	 
to	exceed	the	handling	capacity	of	the 1930s.	
From	the	port	dominated	by	bulk	cargo,	Gdynia	started	to	specialize	
in	general	cargo	handling,	focusing	on	handling	of	the	most	difficult	
and	labour-intensive	cargo.	It	is	in	Gdynia	that	Poland’s	first	container	
terminal	was	built	in	the	1970s.
In 2022, the Port of Gdynia will celebrate its 100th anniversary!

Blisko 100 lat historii
Nearly 100 Years of History

prowadzenie	 działań	 na	 rzecz	 dostosowania	 Portu	 Gdynia	 do	 obsługi	 
statków	o	parametrach	Baltmax.
taking	efforts	to	adapt	the	Port	of	Gdynia	to	vessels	of	Baltmax	 
parameters

Atuty Portu Gdynia
Advantages of  
the Port of Gdynia

korzystna	lokalizacja	wobec	zaplecza	krajowego	oraz	tranzytowego	
convenient	location	for	domestic	and	transit	hinterland

zaplecze	gospodarcze	i	społeczne	o	wysokim	potencjale	wzrostu
high	potential	of	social	and	economic	hinterland

port	korytarza	TEN-T	Bałtyk-Adriatyk
port	of	the	TEN-T	Baltic-Adriatic	Corridor

wysoka	częstotliwość	regularnych serwisów	żeglugowych
high	frequency	of	regular	shipping	connections

silna	pozycja	konkurencyjna	na	bałtyckim	rynku	kontenerowym,	ro-ro	 
i	promowo-pasażerskim
strong	competitive	position	on	the	Baltic	container,	ro-ro	and	passenger-ferry	 
markets

regularne	połączenia	intermodalne	z	zapleczem
regular	intermodal	connections	with	hinterland

dogodne	warunki	nawigacyjne
convenient	navigational	conditions

uniwersalna	 i	 bogata	 oferta	 świadczonych	 usług	 na	 rzecz	 statków,	 
ładunków	i	pasażerów
universal	 and	 wide	 range	 of	 services	 rendered	 to	 vessels,	 cargo	 
and	passengers

silni	 partnerzy,	 gwarantujący	 wysoką	 jakość	 świadczonych	 usług	 oraz	
przyjazną	atmosferę	pracy
strong	partners,	a	guarantee	of	high	quality	of	services	rendered	and	frien-
dly	working	atmosphere

wspieranie	 zarządców	 infrastruktury	 drogowej	 i	 kolejowej	 poza	 obszarem	 
portu	w	modernizacji	i	rozwoju	dostępu	lądowego	do	Portu	Gdynia
support	 for	 administrators	 of	 road	 and	 railroad	 infrastructure	 outside	 
the	port	in	order	to	ensure	modernisation	and	development	of	land	access	to	
the	Port	of	Gdynia

najwyższe	standardy	bezpieczeństwa	i	ochrony	środowiska
highest	standards	of	safety	and	environmental	protection

wysoka	 aktywność	 inwestycyjna	w	 oparciu	 o	 środki	własne	 oraz	 fundusze	
unijne
high	investment	activity	based	on	company’s	own	assets	and	EU	funds

BALTMAX
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Terminale przeładunkowe w Porcie Gdynia
Uniwersalność	 portu	 wynika	 wprost	 z	 oferty	 terminali	 
i	przedsiębiorstw	funkcjonujących	w	jego	obszarze.	W	Porcie	Gdynia	
działalność	 prowadzą	m.in.	 różnego	 typu	 terminale	 przeładunkowe,	
stocznie,	centra	serwisowe,	magazynowe	oraz	 logistyczne.	Skutkuje	
to	dostępnością	szerokiej	oferty	usługowej	dla	ładunków,	statków	oraz	
pasażerów,	którzy	odwiedzają	gdyński	port.	
Terminale	 przeładunkowe	 w	 Porcie	 Gdynia	 pracują	 w	 systemie	
całodobowym,	 przez	 siedem	 dni	 w	 tygodniu.	 Ich	 ważnym	 atutem	
jest	 doświadczona	 i	 wysoko	 wykwalifikowana	 kadra	 pracownicza.	
Wszystkie	 terminale	 posiadają	 dogodny	dostęp	 drogowy	 i	 kolejowy,	
co	 istotnie	 usprawnia	 przepływ	 ładunków.	 Cały	 port	 funkcjonuje	
w oparciu	o	kodeks	ISPS.

Terminals in the Port of Gdynia

The	universality	of	 the	port	 results	directly	 from	the	offer	of	 ter	minals	 
and	 companies	 operating	 in	 its	 area.	 In	 the	 Port	 of	 Gdynia,	 there	 are	
various	 types	 of	 cargo	 handling	 terminals,	 shipyards,	 service	 centres,	
warehouses	 and	 logistics	 hubs.	 As	 a	 result,	 the	 port	 provides	 a	 wide	 
range	 of	 services	 for	 cargo,	 vessels	 and	 passengers,	 that	 are	 more	 
willingly	coming	to	the	port.	
All	major	port	terminals	operate	in	a	24/7	system.	Except	for	equipment	
and	 infrastructure,	 their	 strength	 also	 lies	 in	 the	 experienced	 and	
highly	qualified	employees.	The	terminals	have	a	very	convenient	road	 
and	railroad	access	to	ensure	an	effective	cargo	flow.	The	port	operates	 
in	accordance	with	the	ISPS	code.

Jeden port 
– wiele możliwości
One port 
– many opportunities

8
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Gateway to Europe
Gateway to Europe

Port	 w	 Gdyni	 jest	 jedynym	 polskim	 portem	 przystosowanym	
do	 przyjmowania	 największych	 statków	 wycieczkowych	
wpływających	 na	 Morze	 Bałtyckie.	 Możliwość	 obsługi	 każdego	
statku	 wycieczkowego,	 który	 może	 pływać	 po	 Bałtyku,	 czyni	
z	 Portu	 Gdynia	 idealną	 bramę	 do	 atrakcji	 turystycznych	
Pomorza,	 jak	 i	 do	 pozostałych	 regionów	Polski.	 Dzięki	walorom	
lokalizacyjnym,	 jakości	 obsługi,	 bezpieczeństwu	 portu	 oraz	
atrakcyjnemu	 turystycznie	 regionowi,	 gdyński	 port	 od	 lat	 jest	
uznanym	 na	 świecie	 celem	 podróży	 statków	 wycieczkowych.	
Zarząd	Morskiego	 Portu	 Gdynia	 S.A.	 stawia	 sobie	 za	 cel	 rozwój	
oferty	 dla	 statków	 wycieczkowych.	 Promowy	 ruch	 pasażerski	
od	 wielu	 lat	 notuje	 stabilny	 coroczny	 wzrost.	 Jest	 to	 jedną	
z	 przyczyn	 budowy	 w	 Porcie	 Gdynia	 nowego	 Publicznego	
Terminalu	 Promowego,	 wyposażonego	 w	 OPS	 czyli	 onshore	
power	supply	-	system,	który	ma	za	zadanie	dostarczyć	energię	
elektryczną	na	statek	z	lądu	w	czasie	jego	postoju	w	porcie,	stając	
się	zeroemisyjnym.	Nowy	 terminal	zlokalizowany	 jest	znacznie	
bliżej	 centrum	miasta	 Gdyni,	 co	wpłynie	 znacząco	 na	 poprawę	
komfortu	podróżowania	pasażerów	odwiedzających	nasz	port.

The	 Port	 of	 Gdynia	 is	 the	 only	 Polish	 port	 adapted	 to	 receive	 
the	 largest	 cruise	 ships	 entering	 the	 Baltic	 Sea.	 The	 possibility	 
of	 servicing	 any	 cruise	 ship	 that	 may	 sail	 on	 the	 Baltic	 Sea	 
makes	the	Port	of	Gdynia	an	ideal	gateway	to	the	tourist	attractions	
of	 Pomerania,	 as	 well	 as	 to	 other	 regions	 of	 Poland.	 Thanks	 to	 
its	 location,	 quality	 of	 service,	 port	 security	 and	 attractive	 
tourist	 region	 the	 Port	 of	 Gdynia	 has	 been	 a	 world-renowned	
destination	 for	 cruise	 ships	 for	 years.	 Port	 of	 Gdynia	 Authority	
S.A.	aims	at	developing	 its	offer	 for	cruise	ships.	Ferry	passenger	
traffic	has	been	experiencing	stable	annual	growth	for	many	years.	
This	 is	 one	 of	 the	 reasons	 behind	 the	 construction	 of	 the	 new	
Public	 Ferry	 Terminal	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia,	 equipped	with	OPS,	
i.e.	Onshore	Power	Supply	 -	a	system	that	 is	 to	supply	electricity	 
to	 ships	 from	 land	 during	 their	 stay	 in	 the	 port,	 thus	 becoming	 
zero-emission.	 The	 new	 terminal	 is	 located	 much	 closer	 to	 the	
centre	 of	 Gdynia,	 which	 will	 significantly	 improve	 the	 comfort	 
of	travel	for	passengers	visiting	our	port.

Żegluga Pasażerska
Passenger Traffic

Port	 Gdynia	 to	 jeden	 z	 kluczowych	 węzłów	 transeuropejskiej	 
sieci	 transportowej.	 O	 znaczeniu	 gdyńskiego	 portu	 decyduje	
w	 dużym	 stopniu	 jego	 usytuowanie	 geograficzne.	 Port	 Gdynia	
to	 port	 bazowy	 korytarza	 transportowego	 Bałtyk-Adriatyk,	
będącego	 elementem	 europejskiej	 sieci	 transportowej	 TEN-T,	
którego	 przedłużeniem	 jest	 łącząca	 Gdynię	 ze	 Szwecją	 
Autostrada	Morska		Gdynia	–	Karlskrona.

Nowy,	 Publiczny	 Terminal	 Promowy,	 usytuowany	 blisko	 
wyjścia	 z	 portu	 w	 morze,	 posiadający	 możliwość	 zasilania	
prądem	 promów	 podczas	 postoju	 zgodnie	 z	 ideą	 #greenport,	
jest	 istotnym	 elementem	 większego	 projektu	 Autostrady	
Morskiej	Gdynia	–	Karlskrona,	który	obejmuje	realizację	szeregu	
inwestycji	 w	 celu	 usprawnienia	 przewozów	 towarowych	
pomiędzy	 krajami	 skandynawskimi	 a	 Europą	 Środkową	 
i	 Południową.	 Utrzymywane	 i	 rozwijane	 od	 początku	 lat	 
90-tych	 połączenie	 promowe	 z	 Karlskroną	 w	 Szwecji	 
stanowi	 nie	 tylko	 linię	 pasażerską,	 lecz	 przede	 wszystkim	 
ważny	 węzeł	 transportowy	 w	 procesie	 wymiany	 handlowej	
między	Szwecją	a	Europą	Środkową.

The	 Port	 of	 Gdynia	 is	 one	 of	 the	 key	 nodes	 of	 the	 Trans- 
European	 Transport	 Network.	 The	 importance	 of	 the	 Port	 
of	 Gdynia	 is	 largely	 determined	 by	 its	 geographical	 location.	 
The	 Port	 of	 Gdynia	 is	 a	 base	 port	 for	 the	 Baltic-Adriatic	 
transport	corridor,	i.e.	an	element	of	the	TEN-T	network,	whose	
extension	 is	 the	 Gdynia-Karlskrona	 Motorway	 of	 the	 Sea	 
connecting	Gdynia	with	Sweden.

The	 New,	 Public	 Ferry	 Terminal,	 located	 close	 to	 the	 port’s	
exit	 to	 the	 sea,	 with	 the	 possibility	 of	 powering	 ferries	 at	 
berth	 in	 accordance	 with	 the	 #greenport	 idea,	 is	 an	 
important	 element	 of	 a	 larger	 project	 of	 the	 Gdynia- 
Karlskrona	 Motorway	 of	 the	 Sea,	 which	 includes	 a	 number	 
of	 investments	 to	 improve	 freight	 transport	 between	
Scandinavia	 and	 Central	 and	 Southern	 Europe.	 Maintained	 
and	 developed	 since	 the	 beginning	 of	 the	 1990s,	 the	 ferry	
connection	 to	 Karlskrona	 in	 Sweden	 is	 not	 only	 a	 passenger	
line,	 but	 above	 all	 an	 important	 transport	 hub	 in	 trade	 
exchange	between	Sweden	and	Central	Europe.
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LNG
Proces	 bunkrowania	 paliwem	 LNG	 jednostek	 w	 Porcie	 Gdynia	
przyczynia	 się	 do	 zmniejszenia	 emisji	 szkodliwych	 produktów	
spalania	 paliw	 w	 porównaniu	 do	 tradycyjnego	 paliwa	 używanego	 
w	 żegludze.	 Możliwość	 bunkrowania	 statków	 jednym	 
z	 najczystszych	 paliw	 dostępnych	 na	 rynku	 pozycjonuje	 Port	 
Gdynia	jako	kolejny	„zielony	port”	sieci	bazowej	TEN-T.

Nowy Publiczny Terminal Promowy
Publiczny	 Terminal	 Promowy	 jest	 największą,	 od	 blisko	 50	 lat,	
inwestycją	 realizowaną	 w	 Porcie	 Gdynia.	 Terminal	 umożliwi	
przyjmowanie	 większych	 promów	 o	 długości	 do	 240m	 oraz	 skróci	 
czas	 związany	 z	 zawinięciem	 statku	 do	 portu.	 Inwestycja	 zapewni	
obsługę	 transportu	 promowego	 w	 systemie	 dwupoziomowym	 na	
jednym	 stanowisku	 promowym	 oraz	 obsługę	 ruchu	 pasażerskiego	
poprzez	 galerię	 łączącą	 budynek	 terminalu	 ze	 stanowiskiem	
promowym.	 Bezpośredni	 dostęp	 do	 intermodalnego	 terminalu	
kolejowego	umożliwi	obsługę	ładunków	intermodalnych.

Istotnym	 aspektem	 nowego	 Publicznego	 Terminalu	 Promowego	 
będzie	 możliwość	 zasilania	 prądem	 promów	 podczas	 postoju.	
Rozwiązanie	 to	wyklucza	 całkowicie	 emisję	 spalin	 podczas	 postoju	
promów	 przy	 nabrzeżu.	 OPS	 czyli	 onshore	 power	 supply	 zwany	
też	 cold	 ironing,	 to	 system,	który	ma	za	zadanie	dostarczyć	energię	
elektryczną	na	 statek	 z	 lądu	w	 czasie	 jego	 postoju	w	porcie.	Ma	 on	
bardzo	 korzystny	 wpływ	 na	 środowisko	 poprzez	 redukcję	 poziomu	
hałasu	 w	 porcie,	 wibracji	 na	 statku	 oraz	 wydłużenie	 żywotności	
silników	 pomocniczych	 na	 statku.	 Badania	 wykazały,	 że	 10	 godzin	
korzystania	 z	 zasilania	 w	 porcie	 przez	 duży	 statek	 wycieczkowy	
redukuje	 emisje	 CO2	 o	 22	 tony,	 tlenków	 azotu	 o	 1,4	 tony	 i	 tlenków	 
siarki	o	1,2	tony.

Budowa	 publicznego	 terminalu	 promowego	 w	 Porcie	 Gdynia	 
(nr	 projektu	 POIS.03.02.00-00-0015/17)	 współfinansowana	 jest	 przez	
Unię	Europejską	ze	środków	Funduszu	Spójności	w	ramach	Programu	
Infrastruktura	i	Środowisko	w	nowej	perspektywie	2014	–	2020.

LNG
The	 process	 of	 bunkering	 ships	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia	 with	 LNG	
fuel	 contributes	 to	 reduction	 of	 harmful	 fuel	 combustion	 products	 
emission	 as	 compared	 to	 traditional	 shipping	 fuel.	 The	 possibility	 
of	 bunkering	 ships	 with	 one	 of	 the	 cleanest	 fuels	 available	 on	 the	
market	 positions	 the	 Port	 of	 Gdynia	 as	 another	 „green	 port”	 of	 the	
TEN-T	core	network.

New Public Ferry Terminal
The	 Public	 Ferry	 Terminal	 is	 the	 largest	 investment	 carried	 out	 in	 
the	 Port	 of	 Gdynia	 in	 nearly	 50	 years.	 The	 terminal	 will	 enable	 
receiving	 larger	 ferries	 up	 to	 240m	 long	 and	will	 shorten	 the	 ship’s	 
arrival	 time	 to	 the	 port.	 The	 investment	 will	 allow	 to	 handle	 ferry	
transport	 in	 a	 two-level	 system	 in	 one	 ferry	 station	 and	 passenger	
traffic	 through	 the	 gallery	 connecting	 the	 terminal	 building	 with	 
the	 ferry	 station.	 Direct	 access	 to	 the	 intermodal	 rail	 terminal	 will	
enable	intermodal	cargo	handling.	

An	 important	 aspect	 of	 the	 new	 Public	 Ferry	 Terminal	 will	 be	 the	
ability	 to	power	 ferries	at	 berth.	This	 solution	completely	eliminates	
the	emission	of	exhaust	fumes	while	the	ferries	are	at	the	quay.	OPS,	i.e.	
Onshore	Power	Supply,	also	called	cold	ironing,	is	a	system	designed	
to	 supply	 electricity	 to	 a	 vessel	 from	 land	while	 it	 is	 in	 port.	 It	 has	 
a	very	positive	 impact	 on	 the	 environment	 by	 reducing	noise	 levels	 
in	 the	 harbour	 and	 vibrations	 on	 board;	 it	 also	 extends	 the	 life	 
of	 auxiliary	 engines	 on	 board.	 Studies	 have	 shown	 that	 10	 hours	 
of	 port	 power	 use	 by	 a	 large	 cruise	 ship	 reduces	 CO2	 emissions	 by	 
22	tons,	nitrogen	oxides	by	1.4	tons	and	sulphur	oxides	by	1.2	tons.

The	 construction	 of	 a	 public	 ferry	 terminal	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia	 
(project	no.	POIS.03.02.00-00-0015/17)	 is	co-financed	by	 the	European	
Union	 from	 the	 Cohesion	 Fund	 under	 the	 Infrastructure	 and	
Environment	Programme	in	the	new	perspective	2014-2020.

System Yetisense
Inteligentny	 system	 stworzony	 przez	 firmę	 SeaData	 monitoruje	 
stan	 jakości	 powietrza	 oraz	 natężenie	 hałasu	 na	 terenie	 
Portu	 Gdynia	 w	 czasie	 rzeczywistym,	 prezentuje	 wszystkie	 dane	
i	 w	 razie	 potrzeby	 alarmuje	 Zarząd	 Morskiego	 Portu	 Gdynia	 S.A.	 
o	 przekroczeniu	 dopuszczalnych	 poziomów.	 Czujniki	 zlokalizowane	
są	 w	 porcie	 i	 jego	 otoczeniu,	 celem	 monitoringu	 zagrożeń	 dla	
mieszkańców	 Gdyni.	 Wszystkie	 dane	 z	 aparatury	 pomiarowej	
trafiają	 bezpośrednio	 do	 platformy	 analitycznej,	 w	 której	 zbierane	
i	 przetwarzane	 są	 również	 informacje	 z	 innych	 źródeł	 jak	 np.	 dane	
ze	 stacji	GIOŚ	 (Główny	 Inspektorat	Ochrony	Środowiska)	 i	 prognozy	
pogody.

Yetisense System
This	 intelligent	 system	 created	 by	 SeaData	 company	 monitors	 
the	 state	 of	 air	 quality	 and	 noise	 intensity	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia	 
in	 real	 time,	 presents	 all	 data	 and,	 if	 necessary,	 alerts	 the	 Port	 
of	 Gdynia	 Authority	 S.A.	 when	 acceptable	 levels	 are	 exceeded.	 
The	 sensors	 are	 located	 in	 the	 port	 and	 its	 surroundings	 in	 order	
to	 monitor	 hazards	 for	 the	 residents	 of	 Gdynia.	 All	 data	 from	 
the	measuring	 devices	 go	 directly	 to	 the	 analytical	 platform,	which	
also	collects	and	processes	 information	 from	other	sources,	 such	as	
data	from	the	GIOŚ	(Chief	Inspectorate	for	Environmental	Protection)	
station	and	weather	forecasts.

Idea green port
The green port idea

Zarząd	 Morskiego	 Portu	 Gdynia	 prowadzi	 działalność	
w	 sposób	 odpowiedzialny,	 z	 troską	 o	 otoczenie	 
i	 z	 dbałością	 o	 środowisko.	 W	 Porcie	 Gdynia	 od	 lat	
stosowane	 są	 proekologiczne	 technologie	 zgodne	 
z	 unijnymi	 standardami	 w	 ramach	 idei	 #greenport,	
które	 przyczyniają	 się	 do	 maksymalizacji	 jakości	 oraz	
wydajności	–	wszystko	w	celu	zrównoważonego	
rozwoju.

Port	 of	 Gdynia	 Authority	 conducts	 its	 business	 
responsibly,	 with	 care	 for	 the	 environment.	 For	 years,	 
the	 Port	 of	 Gdynia	 has	 been	 using	 environmentally	 
friendly	 technologies	 compliant	 with	 the	 EU	
standards	 under	 the	 #greenport	 idea,	 which	 contribute	 
to	 maximizing	 quality	 and	 efficiency	 -	 all	 for	 the	 sake	 
of	sustainable	development.
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GBAS-RTK
System	 RTK	 umożliwia	 precyzyjne	 płyniecie	 statku,	 dzięki	 tej	 
precyzji	obranego	kursu,	 jednostki	mogą	płynąć	szybciej	przy	czym	
zajętość	 toru	 wodnego	 jest	 krótsza,	 również	 holowniki	 są	 mniej	
eksploatowane.	 Ponadto	 dzięki	 wdrożonemu	 systemowi	 RTK	 
cumowanie	 statku	 odbywa	 się	 bez	 dodatkowych	 manewrów,	 jest	 
bardzo	 precyzyjne	 i	 raczej	 przewidywalne,	 co	 również	 wpływa	 na	
mniejsze	 zużycie	 paliwa,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 znacznie	 zmniejsza	 się	 
emisji	spalin.

Dzięki	rozwiązaniom	systemu	RTK	znacznie	ograniczamy	możliwość	
kolizji	 z	 inna	 jednostka	 lub	 nabrzeżem	 której	 konsekwencje	 mogą	
stać	się	znacznym	zagrożeniem	dla	środowiska	naturalnego	–	rozlew	
paliw	lub	innych	płynów	mogących	zanieczyścić	akwen.

Cyfrowa Awizacja Kolejowa 
Cyfrowa	 Awizacja	 Kolejowa	 stanowi	 jeden	 z	 czterech	 głównych	
instrumentów	 IT,	 których	 zadaniem	 jest	 w	 jak	 najwydajniejszy	
sposób	 zarządzać	 i	 ewidencjonować	 obrotem	 towarowym.	
Przewoźnik	 kolejowy	 po	 zalogowaniu	 się	 do	 systemu	 awizacji	
kolejowych	 przekazuję	 podstawowe	 informację	 dotyczące	
kierowanych	 z	 kraju	 do	 Portu	 w	 Gdyni	 pociągów	
towarowych.	 Najistotniejsze	 informacje,	
takie	 jak:	 planowany	 przyjazd,	 rodzaj	 
i	 ilość	 ładunku,	 typ	 i	 numer	
poszczególnego	 wagonu	 w	
pociągu,	 pozwalają	 na	
sprawne	 planowanie	 i	
dalsze	 zarządzanie	 obrotu	
wagonowego.	 Agregując	
powyższe	 informację	
w	 połączeniu	 ze	
s t o s o w a n y m i	
środkami	 łączności	
w	 ruchu	 kolejowym,	
można	 dokonywać	
precyzyjnej	ewidencji	 
p r zem i e s zc zan i a	
się	 danego	 pojazdu	
kolejowego	 na	
obszarze	całego	Portu	
Gdynia.	 Prowadząc	
tak	 szczegółową	
ewidencję	 manewrów	
kolejowych,	 Port	
Gdynia	 zapewnia	 równy	
i	 niedyskryminowany	
dostęp	 do	 infrastruktury	
kolejowej	 dla	 każdego	
przewoźnika.	 Posiadanie	
niezależnego	 źródła	 informacji	 do	
wszelakich	 statystyk	 jest	 kolejnym	
benefitem	 i	 już	 wymiernie	 wpływa	 
w	 kreowaniu	 kierunku	 rozwoju	 całego	 
Portu.	 Następnym	 etapem	 Cyfrowej	 Awizacji	
Kolejowej	 jest	 zwrotne	 informowanie	 danego	
przewoźnika,	 który	 dostarczył	 wagony	 w	 konkretny	 rejon	 Portu	
o	 postępach	 przy	 przeładunku,	 tak	 aby	 sprawnie	 zadysponować	
wszystkie	 niezbędne	 procesy	 potrzebne	 do	 dalszego	 kierowania	
wagonów	w	inne	rejony	kraju.

GBAS-RTK
The	 RTK	 system	 makes	 it	 possible	 for	 the	 vessel	 to	 proceed	 with	 
great	 precision;	 thanks	 to	 this	 course	 precision	 vessels	 can	 move	
faster,	 the	 fairway	 occupation	 is	 shorter	 and	 the	 tugboats	 are	 less	
exploited.	 Moreover,	 thanks	 to	 the	 implemented	 RTK	 system,	 
mooring	 of	 a	 vessel	 takes	 place	 without	 additional	 manoeuvres,	 
is	 very	 precise	 and	 rather	 predictable,	 which	 also	 reduces	 fuel	
consumption	and	thus	significantly	decreases	exhaust	emissions.	

Thanks	 to	 the	 RTK	 system	 solutions	 the	 possibility	 of	 a	 collision	 
with	 another	 vessel	 or	 a	 quay	 is	 reduced.	 Consequences	 of	 such	 
a	collision	may	become	a	significant	 threat	 to	 the	natural	environment	 
-	a	spill	of	fuels	or	other	liquids	that	may	contaminate	the	water	area.

Digital Railway Advice System 
Digital	 Railway	 Advice	 System	 is	 one	 of	 the	 four	 main	 IT	 
instruments	 designed	 to	manage	 and	 record	 the	 commodity	 traffic	 
in	 the	 most	 efficient	 way.	 After	 logging	 into	 the	 railway	 advice	 
system,	 the	 railway	 operator	 provides	 basic	 information	 about	 

goods	trains	directed	from	the	country	to	the	Port	of	Gdynia.	 
The	 most	 important	 information	 such	 as:	

planned	 arrival,	 type	 and	 quantity	
of	 cargo,	 type	 and	 number	 

of	 individual	 wagons	 in	 the	 train	
allow	 for	 efficient	 planning	 and	
further	 	 management	 of	 wagon	
turnover.	 By	 aggregating	 the	
above	 information	 with	
means	 of	 communication	
applied	 in	 railway	 
traffic,	 it	 is	 possible	
to	 precisely	 record	
the	 movement	 of	 
a	 given	 railway	 
vehicle	 within	 the	
entire	 area	 of	 the	
Port	 of	 Gdynia.	 By	
keeping	such	detailed	
records	 of	 rail	
operations,	 the	 Port	
of	 Gdynia	 ensures	
equal	 and	 non-
discriminatory	 access	
to	 rail	 infrastructure	
for	 any	 carrier.	 Having	

an	 independent	 source	 
of	 information	 for	 all	

kinds	 of	 statistics	 is	 another	 
benefit	 and	 already	

has	 a	 measurable	 impact	
on	 creating	 the	 direction	 of	

development	 of	 the	 entire	 Port.	 
The	 next	 stage	 of	 Digital	 Railway	 Advice	

System	 is	 to	 provide	 feedback	 to	 the	 carrier	 
who	 has	 delivered	 wagons	 to	 a	 particular	 region	 

of	 the	 Port	 on	 the	 progress	 of	 cargo	 handling,	 so	 that	 all	 the	 
necessary	 processes	 needed	 to	 further	 direct	 the	 wagons	 to	 other	
regions	of	the	country	can	be	efficiently	arranged.

Inteligentny System Zarządzania Ruchem
To	 jeden	 ze	 sposobów	dążenia	do	dynamicznego	 rozwoju	portu.	
Projekt	 ten	 doskonale	 wpisuje	 się	 w	 działania	 Zarządu	 Portu	 
zgodne	 z	 ideą	 smartport	 	 oraz	 w	 realizację	 jednego	 
z	podstawowych	priorytetów	działalności	-	dbałości	o	środowisko	
naturalne.	 Usprawnienie	 ruchu	 drogowego	 w	 obszarze	 około	
portowym	 z	 pewnością	 pozwoli	 na	 redukcję	 jego	 negatywnego	
wpływu	na	środowisko,	w	 tym	obniżenie	poziomu	emisji	spalin,	
gazów	cieplarnianych	i	hałasu.

Mając	 na	 uwadze	 planowany	 dwukrotny	 wzrost	 przeładunków	 
w	 ciągu	 najbliższych	 10	 lat,	 zarząd	 ZMPG	 w	 poczuciu	 
odpowiedzialności	angażuje	się	w	tego	typu	koncepcje	i	projekty,	 
gdyż	już	na	chwilę	obecną	ruch	drogowy	w	Porcie	Gdynia	osiąga	
okresowo	stan	nasycenia	w	istniejącej	sieci	dróg.

W	 inicjatywie	 dalszego	 rozwoju	 obrotu	 towarowego,	 kluczowe	
są	 działania	 zmniejszające	 powstawanie	 kolejek	 samochodów	
ciężarowych	 przed	 wjazdami	 na	 terminale	 i	 na	 drogach	
dojazdowych	w	Mieście	Gdynia.

Na	 obecnym	 etapie	 opracowywane	 jest	 wstępne	 studium	
wykonalności,	 a	 w	 niedługim	 czasie	 dokumentacja	 projektowa,	
która	ma	obejmować	integrację	trzech	systemów	informatycznych	
i	 teletechnicznych	 –	 e-awizacji	 przeładunku	 w	 terminalach,	
zarządzania	 wspólną	 przestrzenią	 parkingową	 portu	 oraz	 
inteligentny	system	zarządzania	 ruchem	drogowym	na	drogach	
wewnętrznych	i	dojazdowych	portu.	Co	istotne	ten	ostatni	będzie	
zintegrowany	z	systemem	ITS	Trójmiasta	–	TRISTAR.

Bezzałogowe mobilne platformy 
badawcze
System	 monitoringu	 i	 obserwacji	 terenów	 portowych	 
z	 wykorzystaniem	 pływających	 bezzałogowych	 mobilnych	
platform	 badawczych	 to	 przedsięwzięcie	 związane	 z	
obecnymi	 trendami	 w	 zakresie	 rozwoju	 sektora	 platform	
bezzałogowych.	 Na	 podstawie	 danych	 uzyskanych	 w	 trakcie	
realizacji	 projektu,	 powstaną	 modele	 3D	 uwzględniające	
prognozowanie	 przemieszczania	 się	 określonych	 substancji	
takich	 jak	 np.	 rozlewy	 ropopochodne.	 Testy	 dostarczą	 szereg	
praktycznych	spostrzeżeń	oraz	pozwolą	na	szybsze	doskonalenie	 
wdrażanych	proekologicznych	rozwiązań.

Intelligent Traffic Management System
This	is	one	of	the	ways	in	which	the	port	is	striving	for	dynamic	
development.	 This	 project	 is	 perfectly	 in	 line	with	 the	 activities	 
of	the	Port	Authority	in	accordance	with	the	smart	port	idea	and	 
the	 implementation	 of	 one	 of	 its	 basic	 priorities	 -	 care	 for	 the	 
natural	 environment.	 Improving	 road	 traffic	 in	 the	 area	 around	 
the	 port	 will	 certainly	 help	 reduce	 its	 negative	 impact	 on	
the	 environment,	 including	 the	 emission	 of	 exhaust	 fumes,	
greenhouse	gases	and	noise.

Bearing	 in	mind	 the	 planned	 doubling	 of	 cargo	 handling	 in	 the	 
next	 10	 years,	 the	management	 board	 of	 PoGA,	with	 a	 sense	 of	 
responsibility,	 engages	 itself	 in	 such	 concepts	 and	 projects,	 as	 
already	 today	 the	 road	 traffic	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia	 periodically	 
reaches	the	state	of	saturation	in	the	existing	road	network.

The	 key	 in	 the	 initiative	 for	 further	 development	 of	 cargo	 
turnover	 is	 to	 reduce	 the	 queues	 of	 trucks	 in	 front	 of	 terminal	
entrances	and	on	access	roads	in	the	City	of	Gdynia.

At	 the	 current	 stage,	 a	 preliminary	 feasibility	 study	 is	 being	 
prepared,	 and	 project	 documentation	will	 soon	 follow,	 which	 is	
to	 include	 the	 integration	 of	 three	 IT	 and	 telecommunications	 
systems:	 e-advising	 of	 cargo	 handling	 at	 terminals,	 management	
of	 common	 parking	 space	 in	 the	 port	 and	 an	 intelligent	 traffic	
management	 system	 for	 internal	 and	 access	 roads	 in	 the	 port.	
Importantly,	 the	 latter	will	 be	 integrated	with	 the	 ITS	 system	 of	 
the	Tricity	-	TRISTAR.

Unmanned mobile research platforms
The	monitoring	 and	 observation	 system	 of	 port	 areas	 with	 the	 
use	 of	 floating	 unmanned	 mobile	 research	 platforms	 is	 an	
undertaking	 that	 stands	 in-line	 with	 current	 trends	 in	 the	
development	of	the	unmanned	platforms	sector.	Based	on	the	data	
obtained	during	 the	project,	3D	models	will	be	created	 to	predict	
the	movement	of	specific	substances,	such	as	oil	spills.	The	tests	
will	 provide	 a	 number	 of	 practical	 insights	 and	 allow	 for	 faster	
improvement	of	implemented	pro-ecological	solutions.
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Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Pilotażowy	 projekt	 wykorzystania	 oświetlenia	 ulicznego	 jako	
stacji	 ładowania	 został	 zamontowany	 na	 terenie	 Portu	 Gdynia.	
To	 innowacyjne	 rozwiązanie	 pozwala	 ładować	 auta	 elektryczne,	
hulajnogi	czy	rowery	ze	stacji	zainstalowanej	bezpośrednio	na	słupie	
oświetleniowym.

Electric vehicle charging station 
A	 pilot	 project	 of	 using	 street	 lighting	 as	 a	 charging	 station	 has	
been	 implemented	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia.	 This	 innovative	 solution	
allows	 to	 charge	 electric	 cars,	 scooters	 and	 bicycles	 from	 a	 station	 
installed	directly	on	a	lighting	pole.

Port Community System 
W	 Porcie	 Gdynia	 trwają	 prace	 nad	 systemem	 optymalizacji,	
automatyzacji	 oraz	 sterowania	 procesami	 transportowymi,	 Port	
Community	System	(PCS).

Jego	 celem	 jest	 obniżenie	 kosztów	 oraz	 skrócenie	 czasu	 obsługi	
ładunków,	 poprzez	 zbieranie	 i	 łączenie	 informacji	 dotyczących	
łańcuchów	 logistycznych,	 pomiędzy	 różnymi	 uczestnikami	 obrotu	
towarów.	

Wdrożony	 program	 usprawni	 koordynację	 odpraw	 celnych,	
bezzwłoczne	 zwalnianie	 towarów	 oraz	 terminowe	 dostawy	 do	
klientów,	 co	 wpisuje	 się	 w	 założenia	 Programu	 Rozwoju	 Polskich	
Portów	 Morskich	 do	 2030r.	 Rządowy	 program	 zakłada	 poprawę	
konkurencyjności,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 digitalizacji	
terminali,	 rozumianej	 jako	 proces	 polegający	 na	 implementacji	 
przez	porty	nowoczesnych	technologii	informatycznych.	

Port Community System 
Work	 is	 underway	 on	 a	 system	 to	 optimise,	 automate	 and	 control	
transport	 processes	 in	 the	 Port	 of	 Gdynia,	 i.e.	 the	 Port	 Community	
System	(PCS).

It	 aims	 to	 reduce	 costs	 and	 shorten	 the	 time	 of	 cargo	 handling	 by	
collecting	 and	 combining	 information	 on	 logistics	 chains	 between	
various	participants	of	the	goods	turnover.

The	 implemented	 programme	 will	 improve	 the	 coordination	
of	 customs	 clearance,	 immediate	 release	 of	 goods	 and	 timely	
delivery	 to	 customers,	 which	 is	 in	 line	 with	 the	 Polish	 Sea	 Ports	 
Development	 Programme	 until	 2030.	 The	 government	 programme	
aims	 to	 improve	 competitiveness,	 with	 particular	 emphasis	 on	 
the	 digitalisation	 of	 terminals,	 understood	 as	 a	 process	 involving	 
the	implementation	of	modern	IT	technologies	by	ports.

Elektryfikacja
Jedną	 z	 inwestycji	 w	 obszarze	 rozwoju	 transportu	 
intermodalnego	 w	 Porcie	 Gdynia	 jest	 „Rozbudowa	 dostępu	
kolejowego	 do	 zachodniej	 części	 Portu	 Gdynia	 –	 przebudowa	
i	 elektryfikacja”	 współfinansowana	 ze	 Środków	 Funduszu	
Spójności	w	ramach	POIiŚ.

Zgodnie	 z	 założeniami	 zapisanymi	 w	 Strategii	 Rozwoju	
Portu	Gdynia	do	2027	 r.	nie	mniej	niż	40%	 towarów	w	naszym	
porcie	 obsługiwana	 będzie	 koleją.	 Elektryfikacja	 bocznicy	
Intermodalnego	 Terminalu	 Kolejowego	 wraz	 z	 jej	 przebudową,	
budową	 nowego	 toru	 oraz	 rozjazdów	 na	 grupie	 przyjazdowo-
odjazdowej,	 a	 także	 montaż	 nowego	 systemu	 sterowania	 
ruchem	 kolejowym	 (SRK)	 ma	 na	 celu	 zwiększenie	 ruchu	
kolejowego	 i	 bezpieczeństwa	 jego	 prowadzenia	 oraz	 
ograniczenie	 emisji	 spalin,	 a	 także	 poprawę	 konkurencyjności	
transportu	kolejowego	w	obsłudze	ładunkowej	Portu	Gdynia.

Poprzez	 elektryfikację	 dostępu	 kolejowego	 inwestycja	
usprawni	 funkcjonowanie	 transportu	 Intermodalnego	
Terminalu	 Kontenerowego	 od	 strony	 lądu.	 W	 efekcie	
realizacji	 projektu	 nie	 będzie	 konieczności	 zmiany	
obsługi	 trakcji	 z	 elektrycznej	 na	 spalinową	 na	 stacji	 
rozrządowej	 Portu	 Gdynia,	 a	 sterowanie	 ruchem	 zostanie	
zautomatyzowane.	 Tym	 samym	 Port	 Gdynia	 stanie	 się	 
portem	 jeszcze	 bardziej	 przyjaznym	 dla	 środowiska	 
naturalnego.

Electrification 
One	 of	 the	 investments	 in	 the	 area	 of	 intermodal	 transport	 
in	 the	 Port	 of	 Gdynia	 is	 the	 „Expansion	 of	 railroad	 access	 to	
the	 western	 part	 of	 the	 Port	 of	 Gdynia	 -	 reconstruction	 and	
electrification”,	 co-financed	 by	 the	 Cohesion	 Fund	 under	 the	
OPI&E.

According	 to	 the	 Strategy	 for	 Development	 of	 the	 Port	 
of	 Gdynia	 until	 2027,	 no	 less	 than	 40%	 of	 goods	 in	 our	 port	 
will	 be	 handled	 by	 rail.	 Electrification	 of	 the	 Intermodal	 Rail	
Terminal	 siding	 along	 with	 its	 reconstruction,	 construction	 
of	 a	 new	 track	 and	 turnouts	 on	 the	 arrival	 and	 departure	 
group,	 as	 well	 as	 installation	 of	 a	 new	 rail	 traffic	 control	 
system	(SRK)	are	 intended	to	 increase	rail	 traffic	and	 its	safety,	
reduce	 exhaust	 emissions	 and	 improve	 the	 competitiveness	 
of	rail	transport	in	cargo	handling	at	the	Port	of	Gdynia.

The	 electrification	 of	 rail	 access	 will	 improve	 the	 operation	 
of	 the	 Intermodal	 Container	 Terminal	 transport	 from	 the	 land.	 
As	 a	 result	 of	 the	 project,	 there	will	 be	 no	 need	 to	 change	 the	
traction	 service	 from	 electric	 to	 diesel	 at	 the	marshalling	 yard	
of	 the	 Port	 of	 Gdynia,	 and	 traffic	 control	 will	 be	 automated.	
Thanks	 to	 this	 the	 Port	 of	 Gdynia	 will	 become	 an	 even	 more	
environmentally	friendly	port.
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Bezpieczeństwo
Security

Port	 Gdynia,	 jako	 port	 podwójnego	 przeznaczenia,	 o	 kluczowym	
znaczeniu	dla	gospodarki	i	obronności	państwa	oraz	gospodarz	HNS,	
bezpieczeństwo	 traktuje	 jako	 sprawę	 priorytetową.	 Dostrzegając	
szanse	 i	 zagrożenia,	 które	 są	 determinowane	 przez	 dynamiczny	
rozwój	 bezzałogowych	 statków	 powietrznych	 Zarząd	 Morskiego	 
Portu	 Gdynia	 S.A.	 zdecydował	 się	 wdrożyć	 długofalową	 strategię	
dotyczącą	 dronów.	 Pierwszym	 jej	 etapem	 było	 wprowadzenie	 
regulacji	 organizacyjnych,	 które	 polegały	 na	 oznakowaniu	 terenu	
Portu	 Gdynia	 oraz	 wprowadzeniu	 procedur	 uzyskania	 zgody	 na	 lot	
BSP	nad	terenem	Portu	Gdynia.	Następnie	przystąpiono	do	testowania	
systemu	 PANSA	 UTM,	 który	 został	 wdrożony	 przez	 Polska	 Agencję	
Żeglugi	 Powietrznej	 na	 początku	 2020	 roku	 i	 obecnie	 jest	 główną	
platformą	 planowania	 i	 zgłaszania	 operacji	 dronowych	 w	 Polsce.	
Dzięki	 tej	 współpracy,	 proces	 wydawania	 zgód	 na	 lot	 dronem	 nad	
terenem	 Portu	 Gdynia	 został	 zdigitalizowany.	 Obecnie	wdrażane	 są	
kolejne	etapy	strategii,	która	ma	na	celu	stworzenie	w	Porcie	Gdynia	
kompletnego,	zintegrowanego	środowiska	testowego	dla	dronów.

Nowatorski	 „system	 dronowy”	 składa	 się	 z	 dwóch	 projektów	 
badawczo	 –	 rozwojowych:	 Lotniczego	 Systemu	 Monitoringu	
wykorzystującego	drony	oraz	systemu	do	kontroli	i	współzarządzania	
ruchem	BSP	w	przestrzeni	powietrznej	nad	Portem	Gdynia.

Projekt	 LSM,	 który	 zrealizowany	 został	 w	 porozumieniu	 
z	 gdyńską	 firmą	 Pelixar,	 polegał	 na	 budowie	 bezzałogowego	 statku	 
powietrznego	 dedykowanego	 potrzebom	 portu,	 mogącemu	
wykonywać	 skutecznie	 działania	 w	 specyficznych	 warunkach	
portowych.	 Ma	 on	 wspierać	 działania	 Portowej	 Straży	 Pożarnej	
oraz	 monitorowć	 tereny	 portu.	 Uzupełnieniem	 LSM	 jest	 „Projekt	
AntyDron”,	 w	 ramach	 którego	 zostanie	 zbudowany	 system	 kontroli	
i	 współzarządzania	 ruchem	 BSP	 w	 przestrzeni	 powietrznej	 Portu	
Gdynia.

The	Port	of	Gdynia,	as	a	dual-purpose	port	of	key	importance	for	the	
economy	 and	 national	 defence	 and	 the	 Host	 Nation	 Support,	 treats	
security	as	a	priority.	Recognizing	the	opportunities	and	threats	that	
are	 determined	 by	 the	 dynamic	 development	 of	 unmanned	 aerial	
vehicles,	 the	 Port	 of	 Gdynia	 Authority	 S.A.	 decided	 to	 implement	 
a	 long-term	 drone	 strategy.	 Its	 first	 stage	 was	 to	 introduce	
organizational	 regulations	 that	 consisted	 in	 marking	 the	 area	
of	 the	 Port	 of	 Gdynia	 and	 introducing	 procedures	 for	 obtaining	 
permission	 to	 fly	 UAVs	 over	 the	 area	 of	 the	 Port	 of	 Gdynia.	 This	
was	 followed	 by	 the	 testing	 of	 the	 PANSA	UTM	 system,	which	was	
implemented	 by	 the	 Polish	Air	Navigation	 Services	Agency	 in	 early	
2020	 and	 is	 currently	 the	main	 platform	 for	 planning	 and	 reporting	
drone	 operations	 in	Poland.	 Thanks	 to	 this	 cooperation,	 the	 process	
of	 issuing	 approvals	 for	 drone	 flight	 over	 the	 Port	 of	 Gdynia	 area	 
has	 been	 digitalized.	 The	 next	 stages	 of	 the	 strategy,	 which	 aims	 
to	 create	 a	 complete,	 integrated	 drone	 testing	 environment	 at	 the	 
Port	of	Gdynia,	are	currently	being	implemented.

The	 innovative	 „drone	 system”	 consists	 of	 two	 research	 and	
development	 projects:	 Aerial	 Monitoring	 System	 using	 drones	 and	 
a	 system	 for	 control	 and	 co-management	 of	 UAV	 traffic	 in	 the	 
airspace	over	the	Port	of	Gdynia.

The	LSM	project,	which	was	carried	out	 in	cooperation	with	Pelixar,	 
a	 Gdynia-based	 company,	 consisted	 in	 the	 construction	 of	 an	
unmanned	aerial	vehicle	dedicated	 to	 the	needs	of	 the	port,	 capable	 
to	 perform	 in	 specific	 port	 conditions.	 It	 is	 to	 support	 the	 activities	 
of	 the	 Port	 Fire	 Brigade	 and	 monitor	 the	 port	 area.	 The	 LSM	 is	
complemented	by	the	„Anti-Drone	Project”,	as	part	of	which	a	system	
for	 the	control	and	co-management	of	UAV	 traffic	 in	 the	airspace	of	 
the	Port	of	Gdynia	will	be	built.
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