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Oddajemy w Państwa ręce czwarty raport 
opisujący sposób, w jaki nasza Spółka 
realizuje w praktyce koncepcję społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Naszym celem 
jest, aby nasze działania przyczyniały się do 
urzeczywistniania idei zrównoważonego 
rozwoju, który oparty jest na równoważeniu 
celów ekonomicznych, społecznych 
i ekologicznych. Jesteśmy przekonani, że 
tego rodzaju postawa jest szczególnie 
ważna w przypadku takiego podmiotu 
jak Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A., który zarządza mieniem publicznym, 
a zatem powinien być przykładem tego, 
jak wyznaczać, wdrażać i promować 
standardy odpowiedzialnego i etycznego 
postępowania w biznesie. Standardy te są dla 
nas istotne tak w odniesieniu do bieżących 
działań, jak i długofalowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, takich jak budowa Portu 
Zewnętrznego.

Realizując nasze zobowiązania, wyrażone w przyjętej w 2017 roku Polityce społecznej 
odpowiedzialności Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., skupialiśmy się na czterech 
kluczowych obszarach:

  odpowiedzialnych praktykach biznesowych, 
  odpowiedzialności środowiskowej,
  dobrych relacjach ze społecznością lokalną, 
  przyjaznym środowisku pracy.

W niniejszym raporcie przedstawiamy Państwu syntetyczny opis najważniejszych 
działań, które były realizowane w wymienionych obszarach w roku 2019. Liczymy na to, 
że opracowanie to będzie dla Państwa interesującą lekturą, przybliżającą specyfikę 
funkcjonowania Portu Gdynia i naszej Spółki. Mamy też nadzieję, że będzie ono świadectwem 
naszego podejścia do budowania relacji z interesariuszami, opartego na otwartości 
i poczuciu odpowiedzialności.
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LIST ZARZĄDU ZMPG S.A.
W 2019 roku, nasze działania 
w dużym stopniu koncentrowały się na 
przedsięwzięciach służących zwiększaniu 
potencjału i unowocześnianiu funkcjonowania 
Portu  Gdynia.

Jest to niezwykle ważne zarówno z punktu 
widzenia podnoszenia konkurencyjności 
portu, jak i w kontekście rozwoju 
gospodarczego regionu i kraju.

Nie zapominaliśmy przy tym o ekologicznym 
wymiarze naszych działań, dbając nie tylko 
o to, by wprowadzane czy przygotowywane 
rozwiązania były nowoczesne i efektywne, 
ale także o to, by przyczyniały się do 
ograniczania ewentualnego negatywnego 
oddziaływania operacji portowych na 
środowisko i społeczność lokalną.



POLITYKA SPOŁECZNEJ
O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I

ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Zarząd 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, dzia-
łania i zachowania możemy kształtować relacje z naszymi 
interesariuszami, w sposób możliwie najkorzystniejszy dla 
wszystkich zainteresowanych stron. 

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

odpowiedzialne praktyki biznesowe

odpowiedzialność środowiskowa

dobre relacje ze społecznością lokalną

przyjazne środowisko pracy
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SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRAKTUJEMY 
JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STRATEGII DZIAŁANIA. 
REALIZUJEMY JĄ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

1

2

3

4

Wiemy, że nasz sukces w dużej mierze 
zależy od dobrych relacji i współpracy 
z partnerami biznesowymi, dlatego 
w codziennych działaniach podejmujemy 
szereg działań służących:

BUDOWANIU  I  ROZWIJANIU  RELACJI 

Z NASZYMI KONTRAHENTAMI, 

OPARTYCH NA ZASADACH 

SZACUNKU, PARTNERSTWA 

I  UCZCIWOŚCI,

REALIZOWANIU NASZYCH ZADAŃ 

Z POSZANOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH 

PRZEPISÓW PRAWA I  OGÓLNIE PRZYJĘTYCH 

NORM ETYCZNYCH ORAZ 

W SPOSÓB RZETELNY, PROFESJONALNY, 

Z ZACHOWANIEM ZASAD POUFNOŚCI,

PROMOWANIU  ORAZ WSPIERANIU 

ODPOWIEDZIALNYCH ZACHOWAŃ 

WŚRÓD WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Z NAMI PODMIOTÓW,

ROZWOJOWI REGIONU I  KRAJU , 

REALIZOWANEMU WE WSPÓŁPRACY 

Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI .
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WSPÓŁPRACY Z NASZYMI PARTNERAMI 

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZNEGO PROWADZENIA 

DZIAŁAŃ NA TERENIE PORTU ,
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Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym konieczności troski o środowisko naturalne, 
które jest ważną wartością dla obecnego i przyszłych pokoleń.

ochrony 
środowiska 
morskiego,

dbania o stan środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
jakości: powietrza, wody i gleby,

zmniejszania, we współpracy 
z przedsiębiorstwami działającymi na 
obszarze administrowanym przez ZMPG 
S.A., uciążliwości operacji portowych dla 
lokalnej społeczności.

oszczędnego 
gospodarowania 
zasobami, w tym 
również energią,

PODEJMUJEMY SZEREG DZIAŁAŃ NA RZECZ:

1 2

3 4

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 PODMIO-

TAMI Z OBSZARU NAUKI,  EDUKACJI, 

KULTURY I  SPORTU ,  TAKŻE POPRZEZ 

WSPIERANIE REALIZOWANYCH 

WSPÓLNIE INICJATYW.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ,  DLA-
TEGO DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY:

CENIMY NASZYCH PRACOWNIKÓW, DLATEGO DOKŁADAMY 
STARAŃ, BY TWORZYĆ ŚRODOWISKO PRACY:

GWARANTUJĄCE GODNE, BEZPIECZNE ORAZ ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA I  NORMAMI 

ETYCZNYMI WARUNKI JEJ WYKONYWANIA,

OPARTE NA ZASADACH WZAJEMNEGO SZACUNKU, UCZCIWOŚCI I  WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI,

SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI ZAWODOWEMU I  POZAZAWODOWEMU,

POZWALAJĄCE NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I  RODZINNYM.
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ZARZĄD MORSKIEGO 
PORTU GDYNIA S.A.
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NASZA MISJA

Konsekwentne działania w celu zapewniania warunków do zrównoważonego rozwoju 
sektora usługowego Portu Gdynia poprzez rozwój infrastruktury, zapewnienie sprawne-
go dostępu transportowego, wspieranie dobrych praktyk rynkowych, dbałość o dobro 
otoczenia społecznego oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska.

CELE STATUTOWE ZMPG S.A.

zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej,
pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług 
telekomunikacyjnych i informatycznych,
zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu 
przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.

ZARZĄD SPÓŁKI

Adam Meller
Prezes Zarządu, 

Dyrektor Naczelny

Jacek Sadaj
Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Infrastruktury 
i Zarządzania Majątkiem

Maciej Bąk
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor ds. Finansów 

i Zarządzania Finansami



RADA NADZORCZA ZMPG S.A.

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W RADZIE NADZORCZEJ

UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W RADZIE NADZORCZEJ

SIEDZIBA ZMPG S.A.

przedstawicieli
Skarbu Państwa

przedstawiciel
Gminy Gdynia

GRUPA KAPITAŁOWA ZMPG

ZMPG S.A. tworzy grupę kapitałową wraz 
z Przedsiębiorstwem Portowym „SIEĆ” Sp. z o.o., w którym 

ZMPG S.A. posiada 100% udziałów, świadczącym usługi 
w zakresie eksploatacji portowej sieci energetycznej 

i wodnej oraz zaopatrzenia.

99,483%
Skarb Państwa

TERENY ADMINISTROWANE PRZEZ ZMPG S.A.

0,0436%
Gmina Gdynia

0,4734% 
akcjonariusze imienni

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ZMPG S.A.

4 4

ul .  Rotterdamska 9
81-337 Gdynia

12 13

1 7

kobiety mężczyzn

W 2019 roku w dyspozycji ZMPG S.A. 
znajdowało się 2 852 347 m² gruntów, 
niemal w całości zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych Portu 
Gdynia. Ponad 60% tych gruntów to 
tereny, które były przeznaczone pod 
najem i dzierżawę, resztę stanowiła 
infrastruktura drogowo – kolejowa. 
Większość gruntów przeznaczonych pod 
najem i dzierżawę była przedmiotem 
umów najmu lub dzierżawy.
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INFRASTRUKTURA PORTOWA ZARZĄDZANA PRZEZ 
ZMPG S.A.

akweny portowe

pirsy, pomosty, dalby

nabrzeża

tory poddźwigowe

drogi kołowe i ulice

parkingi

tory i rozjazdy kolejowe

nawierzchnie kolejowo-drogowe

infrastruktura elektroenergetyczna, 
ciepłownicza, wodociągowa, kana-
lizacyjna, telekomunikacyjna, infor-
matyczna i przeciwpożarowa

budynki (w tym 24 magazyny),174
29 placów składowych.

WYBRANE ELEMENTY MAJĄTKU ZMPG S.A.
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SUPRASTRUKTURA PORTOWA ZARZĄDZANA PRZEZ 
ZMPG S.A.

place składowe magazynyzasobnie kryte 
i otwarte

budynki 
administracyjno-biurowe

koniec 2017 roku

koniec 2018 roku

koniec 2019 roku

1,71 MLD ZŁ

1,77 MLD ZŁ

1,88 MLD ZŁ

MAJĄTEK SPÓŁKI

Przychody z działalności 
gospodarczej w 2019 roku 242,5 MLN ZŁ

WYNIKI FINANSOWE ZMPG S.A.

Zysk netto w 2019 roku 52,5 MLN ZŁ

Wartość bilansowa majątku ZMPG S.A.



GŁÓWNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W 2019 ROKU

PORT GDYNIA
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najem

29,5%opłaty portowe

55,8%

2,0%usługi wodno- 
kanalizacyjne

9,4%usługi dystrybucji energii elek-
trycznej i cieplnej

1,2%usługi 
teleinformatyczne 

2,1%inne

1

to port niezamarzający, w którym nie występują 
pływy. Jego obszar tworzą: akweny (stanowiące 
ponad 1/3 powierzchni portu), obszar lądowy oraz 
falochron.



Karlskrona

W I Z J A

jako uniwersalny port multimodalny, 
logistyczny węzeł transportowy 

korytarza północ – południe, zdolny do 
kreowania przewag rynkowych.

PORT GDYNIA

CHARAKTERYSTYKA  P O R T U  G D Y N I A
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2 7 1
kontenerowe dla towarów

masowych
dla ładunków

drobnicowych
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Port Gdynia jest ważnym ogniwem Korytarza (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie) 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Sieć ta obejmuje 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. Port Gdynia jest 
nowoczesnym portem uniwersalnym, pracującym 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie 
zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Na jego terenie 
funkcjonuje dziesięć nowoczesnych terminali, oferujących usługi przeładunkowe, w tym:



 Logistyczna

14

12

11

2120



Afryka 

Petersburg

Ryga

Kłajpeda

Antwerpia

Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby

Australia,
Indie,
Afryka Wschodnia

Afryka 

PORT GDYNIA NALEŻY DO NAJWAŻNIEJSZYCH 
PORTÓW BASENU MORZA BAŁTYCKIEGO.

22 23

ZAWIJAJĄ DO NIEGO JEDNOSTKI 
Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA. 

POŁĄCZENIA REGULARNE / REGULAR SHIPPING CONNECTIONS

Oslo

Kristiansand

Lubeck

Helsingborg

Kiel



Szacowana zdolność 
przeładunkowa ogółem 

Portu Gdynia
35 MLN TON

RUCH STATKÓW W  P O R C I E  G D Y N I A

rok 2017

rok 2018

rok 2019

3540

4332

4037

W lutym 2019 roku, przy Nabrzeżu Helskim na terenie terminalu kontenerowego Baltic 
Container Terminal (BCT), zacumował największy kontenerowiec, jaki kiedykolwiek wpłynął do 
Portu Gdynia. Był to, mierzący 346,98 m długości i 42,8 m szerokości, MV „Charlotte 
Maersk”. Jego maksymalna nośność to 109 657 ton, a pojemność – 9 640 TEU. Wpłynięcie tak 
wielkiego statku było możliwe dzięki modernizacji obrotnicy nr 2.

24 25

78
Średnia tygodniowa liczba 
zawinięć statków do Portu 

Gdynia w 2019 roku

Liczba zawinięć jednostek przewożących towary i statków pasażerskich
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PRZEŁADUNKI W P O R C I E  G D Y N I A

PRZEŁADUNKI OGÓŁEM 
W PORCIE GDYNIA

NAJWAŻNIEJSZE GRUPY 
ŁADUNKÓW W PORCIE 
GDYNIA W 2019 ROKU

rok 2017

rok 2018

rok 2019

21,2 MLN TON

23,5 MLN TON

24 MLN TON

ładunki drobnicowe 59% 
(w tym drobnica skonteneryzowana)

zboże – 13%

węgiel i koks – 12%

ropa i jej przetwory – 8%

pozostałe - 8%

PRZEŁADUNKI KONTENE-
ROWE W PORCIE GDYNIA

rok 2017

rok 2018

rok 2019

710 698 TEU

803 871 TEU

897 125 TEU
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RUCH PASAŻERSKI W P O R C I E  G D Y N I A

rok 2017

rok 2018

rok 2019

990

1221

981

LICZBA ZAWINIĘĆ PROMÓW 
DO PORTU GDYNIA

rok 2017

rok 2018

rok 2019

41

50

54

LICZBA ZAWINIĘĆ STATKÓW 
WYCIECZKOWYCH DO PORTU GDYNIA

LICZBA PASAŻERÓW NA POKŁADACH 
WYCIECZKOWCÓW W  PORCIE GDYNIA

LICZBA PASAŻERÓW NA PROMACH 
W PORCIE GDYNIA

rok 2017

rok 2018

rok 2019

88,6 TYS.

102,4 TYS.

117,9 TYS.

rok 2017

rok 2018

rok 2019

656,2 TYS.

681,5 TYS.

683,3 TYS.
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Na terenie Portu Gdynia, którego obszarem administrujemy, operują niezależne podmioty, 
związane z szeroko rozumianym transportem morskim, w tym w szczególności: 

  terminale portowe
  agenci i armatorzy
  gestorzy ładunków (głównie firmy spedycyjne)

ODPOWIEDZIALNE 
PRAKTYKI 
BIZNESOWE

NASI PARTNERZY BIZNESOWI

TERMINALE OPERUJĄCE NA TERENIE PORTU GDYNIA

Aalborg Portland Polska 
Sp. z o.o. 

ALPETROL 
Sp. z o.o.

Bałtycka Baza 
Masowa Sp. z o.o. 

Bałtycki Terminal 
Zbożowy Sp. z o.o. 

Bałtycki Terminal 
Kontenerowy Sp. z o.o.

Gdynia Container 
Terminal S.A.

HES Gdynia Bulk Terminal 
Sp. z o.o. 

Koole Tankstorage 
Gdynia Sp. z o.o.

OT Port Gdynia 
Sp. z.o.o.

SPEED 
Sp. z.o.o.
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11
Liczba regularnych armatorów 

obsługiwanych w Porcie Gdynia 
w 2019 roku

88
Liczba agentów statkowych 

obsługiwanych w Porcie 
Gdynia w 2019 roku

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI  BIZNESOWYMI 
I  INSTYTUCJONALNYMI

Nasze funkcjonowanie w środowisku biznesowym opieramy na stosowaniu zasad etyki 
i rzetelnej współpracy z partnerami. W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg 
rozwiązań tworzących złożony i efektywny model postępowania dotyczący funkcjonowania 
w biznesie, bazujący na zasadzie obopólnej korzyści. Istotnymi aspektami takiego trybu 
postępowania są: praca zgodnie z obowiązującymi standardami oraz budowanie możliwie 
długofalowych relacji z pozyskiwanymi do współpracy partnerami biznesowymi. 

Rozwiązania służące budowaniu transparentnych relacji z partnerami 
biznesowymi:

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

Elektroniczny system zamówień, którego integralną częścią jest 
Platforma Przetargowa.

Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyjno- 
remontowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz 
cenniki innych usług świadczonych przez Spółkę.

Zapisy w Regulaminie Organizacyjnym a także innych wewnętrznych 
dokumentach Spółki, służące propagowaniu wśród naszych 
pracowników przestrzegania prawa oraz etycznych postaw, 
także w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Konsultacje, głównie dotyczące planowanych, dużych inwestycji na 
terenie Portu Gdynia.
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SPOTKANIA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Ściśle współpracujemy z Radą Interesantów Portu Gdynia, zrzeszającą przedsiębiorców 
działających na obszarze portu.  Do jej podstawowych obszarów działalności należą 
takie aspekty jak pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, biorącymi udział w obrocie portowym, będącymi lub nie członkami 
Rady oraz reprezentowanie interesów członków Rady w kontaktach z instytucjami 
i administracją państwową.

BADANIE ZADOWOLENIA PARTNERÓW 
BIZNESOWYCH

W 2019 roku przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 156 naszych partnerów 
biznesowych (operatorów terminali, armatorów, agentów i spedytorów), którego celem było 
poznanie ich opinii na temat jakości usług oferowanych przez ZMPG S.A. i udostępnianej 
przez nas infrastruktury portowej. Ankietowani armatorzy, agenci i spedytorzy uznali, że Port 
Gdynia wypada dobrze na tle konkurencyjnych portów z rejonu Morza Bałtyckiego 
i Morza Północnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość i dostępność świadczonych usług 
oraz otwartość na wprowadzanie nowych usług.

KRYTERIA DOBORU PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Dla zapewnienia ciągłości i wysokiej jakości funkcjonowania Portu Gdynia współpracujemy                   
z wieloma podmiotami. Dbamy o to, by w gronie tym znajdowały się podmioty spełniające 
nie tylko wysokie wymagania odnośnie kompetencji i jakości świadczonych usług, ale także 
działające w sposób odpowiedzialny, zwłaszcza w takich obszarach, jak: przestrzeganie 
praw pracowniczych, ochrona środowiska i wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych.

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI ZMPG S.A.

Wiele naszych działań, związanych z zapewnieniem rozwoju Portu Gdynia oraz efektywnego, 
bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia operacji portowych, realizowanych 
jest w porozumieniu i przy wsparciu urzędów i instytucji. Wśród nich są: Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta 
w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, Kapitanat Portu Gdynia, Izba Celna w Gdyni, Urząd Celny 
Gdynia, Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Graniczny Inspektorat 
Weterynaryjny w Gdyni, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 
– Oddział Graniczny w Gdyni.

Docenili też funkcjonujący w naszym porcie system odbioru odpadów statkowych. Z kolei, 
operatorzy terminali jako przynajmniej zadowalający uznali stan infrastruktury portowej, 
a współpracę z ZMPG S.A. ocenili wysoko i to zarówno ze względu na poziom fachowości, 
jak i kulturę kontaktów z kontrahentami. 
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W ciągu całego 2019 roku odbywały się różnego rodzaju spotkania z naszymi partnerami 
biznesowymi, zarówno indywidualne, jak i te, w których udział brała większa grupa 
kontrahentów. W lutym 2019 roku zorganizowaliśmy, między innymi, noworoczne  
spotkanie z kontrahentami, podczas którego podsumowaliśmy nasze dokonania w roku 
poprzednim i zaprezentowaliśmy plany na przyszłość.

Istotnym elementem współpracy z naszymi partnerami biznesowymi są konsultacje, 
prowadzone w przypadku planowanych w porcie inwestycji. W 2019 roku zorganizowaliśmy, 
w ramach tzw. dialogu technicznego, szereg spotkań i innych form wymiany informacji, 
gdzie poruszane były kwestie techniczne, związane z budową Portu Zewnętrznego. 
Przedmiotem konsultacji z podmiotami operującymi na terenie Portu Gdynia był też 
Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie 
Gdynia.



NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU 
PORTU GDYNIA

Do najważniejszych zadań ZMPG S.A. należy zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury 
i suprastruktury portowej, dzięki której nasi partnerzy biznesowi mogą świadczyć wysokiej 
jakości usługi. Zadanie to jest realizowane zarówno poprzez bieżące oraz okresowe remonty 
i modernizacje, jak i prorozwojowe, duże projekty inwestycyjne, w tym te współfinansowane 
ze środków publicznych i unijnych.

167,2 mln zł Nakłady inwestycyjne 
ZMPG S.A. w 2019 roku
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Największym i priorytetowym przedsięwzięciem inwestycyjnym, przed 
jakim stoi ZMPG S.A. i Port Gdynia, jest budowa Portu Zewnętrznego, 

w ramach którego ma powstać nowoczesny i ekologiczny terminal 
kontenerowy o zdolności przeładunkowej 2,5 mln TEU i powierzchni 151 ha.

NOWY TERMINAL PROMOWY

Jedną z kluczowych inwestycji jest budowa nowego terminalu promowego, gotowego 
do przyjmowania i szybkiej obsługi promów pasażerskich o długości do 240 metrów, 
zlokalizowanego bezpośrednio przy wejściu wewnętrznym do portu, przy Nabrzeżach 
Polskim i Fińskim. W 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz 
przekazano mu plac budowy,  rozpoczęto też prace budowlane. 
Zakończenie projektu wyznaczono na czerwiec 2021 roku. 
Inwestycja, prowadzona z pomocą środków unijnych, 
ma kosztować ok. 235 mln zł.
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W ramach tego zadania ma zostać wybudowany nowy pirs portowy na wodach Zatoki 
Gdańskiej wraz z nowym połączeniem kolejowym i drogowym.  W 2019 roku kontynuowano 
prace w ramach tzw. procesu przedinwestycyjnego, które, obejmowały działania związane 
z opracowaniem koncepcji I etapu budowy Portu Zewnętrznego oraz prowadzeniem 
różnego rodzaju studiów i analiz, w tym dotyczących wpływu tej inwestycji na funkcjonowanie 
marynarki wojennej i infrastruktury obronnej oraz związanych 
z inwentaryzacją przyrodniczą terenów przeznaczonych pod inwestycję. 
 
W 2019 roku realizowano też zadania związane z przygotowaniem do stworzenia 
partnerstwa publiczno-prywatnego, w której to formule projekt będzie 
realizowany. Planowo całe przedsięwzięcie ma być 
zakończone w 2028 roku.



PUNKTY BUNKROWANIA PALIWA LNG

W odpowiedzi na wymagania dyrektywy unijnej 2014/94/EU, zgodnie z którą do 2025 roku                
w portach należących do sieci TEN-T mają powstać punkty bunkrowania paliwa LNG dla 
statków, w 2019 roku nastąpiło wdrożenie tego rodzaju usługi w Porcie Gdynia. W tym okresie 
realizowaliśmy fazę testów końcowych oraz monitorowania realizacji projektu, w tym 
optymalizacji samego procesu bunkrowania, co przełoży się bezpośrednio na skrócenie 
czasu pobytu statku w porcie. W okresie od marca do grudnia 2019 roku odbyło się 12 
komercyjnych bunkrowań w Porcie Gdynia.

INFRASTRUKTURA DROGOWA  I  KOLEJOWA

Wzorem lat ubiegłych, także w 2019 roku angażowaliśmy się w szereg przedsięwzięć, 
których celem jest  poprawa dostępności kolejowej i drogowej do Portu Gdynia. 
Dodatkowo, projekty służące rozwojowi infrastruktury kolejowej i transportu intermodalnego 
przyczyniają się do ograniczenia uciążliwości dla lokalnej społeczności, wynikającej 
z dużego natężenia ruchu samochodowego w okolicach portu.
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„Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – 
przebudowa i elektryfikacja”

„Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego  w Gdyni” 
(prowadzony przez PKP PLK S.A.)

„Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum 
Logistycznego Portu Gdynia” (prace projektowe)

„Przebudowa nawierzchni kolejowo – drogowej na Nabrzeżu Indyjskim 
w I strefie, wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego na odcinku od 
Nabrzeża Rotterdamskiego do BTZ” 

„Przebudowa nawierzchni drogowo – kolejowej na Nabrzeżu 
Holenderskim” (prace projektowe)

„Przebudowa torów kolejowych nr 657 i 658 w II strefie Nabrzeża Szwedz-
kiego na długości torów w płycie żelbetowej” (prace projektowe) 

Wybrane projekty dotyczące infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu 
intermodalnego, realizowane na terenie Portu Gdynia w 2019 roku

„Budowa drogi technologicznej łączącej  ul. Kontenerową 
z ul. Logistyczną na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”

„Przebudowa nawierzchni parkingu samochodów osobowych BCT 
wraz z uzbrojeniem podziemnym” 

„Przebudowa drogi łączącej plac W2 z drogą asfaltową pod Estakadą 
Kwiatkowskiego”

„Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku A4 – 
ul. Kwiatkowskiego 60” (dokumentacja projektowa)

„Przebudowa parkingu dla samochodów trasowych przy ul. Kontenerowej 
wraz z uzbrojeniem podziemnym” ( dokumentacja projektowa)



WARUNKI ŻEGLUGOWE ,  PRZEŁADUNKOWE 
I  MAGAZYNOWE

Wybrane inwestycje związane z poprawą warunków żeglugowych, nawigacyjnych                                
i przeładunkowych w rejonie Portu Gdynia, realizowane w 2019 roku
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Nowo oddany, w 2019 roku, 
magazyn wysokiego składowania 

w Porcie Zachodnim.

INFORMATYZACJA I  AUTOMATYZACJA PROCESÓW

W ramach II edycji programu Space3ac, nasza Spółka 
podjęła współpracę z firmą Inero Software, polegającą 
na stworzeniu systemu informatycznego INTERO, 
ułatwiającego rozliczanie opłat za usługi wodne.

„Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III 
oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”, nr 3.2-10. – projekt współfinan-
sowany ze środków unijnych, realizowany wspólnie z Urzędem Morskim w Gdyni, którego 
głównym celem jest umożliwienie zawijania do portu jednostek
o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i zanurzeniu do 15 m

przebudowa Nabrzeża Indyjskiego wraz z modernizacją linii cumowniczo – odbojowej

wymiana linii odbojowej na Nabrzeżu Holenderskim

Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP) w Porcie Gdynia
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Od 2018 roku przygotowywany jest projekt, którego celem jest wyposażenie nabrzeży 
w Porcie Gdynia w automatyczne urządzenia cumownicze i stworzenie zarządzającego 
nimi systemu IT. Stworzenie możliwości cumowania statków w sposób zautomatyzowany 
zwiększy zarówno szybkość obsługi jednostek pływających, jak i podniesie poziom 
bezpieczeństwa w Porcie Gdynia.
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BEZPIECZEŃSTWO W PORCIE GDYNIA

Port Gdynia, jako jedna z jednostek o kluczowym znaczeniu dla obronności Polski, 
konsekwentnie przywiązuje dużą wagę zarówno do zapewnienia szeroko pojętego 
bezpieczeństwa portu, jak i jego terminali. Wykonywane w tym zakresie w 2019 roku 
projekty i działania obejmowały nie tylko przestrzenie portowe, ale miały także zasięg: 
lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. W rezultacie stanowiły one ważny element 
ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ze względu na znaczny 
obszar i specyfikę funkcjonowania portu, na terenie którego operuje wiele niezależnych 
przedsiębiorstw i instytucji, kluczowa była współpraca z tymi podmiotami.

Informacja o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm działających na 
terenach i obiektach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy awariach, defektach, katastrofach 
budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
oraz uszkodzeniach statków, powstałych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Instrukcja w sprawie trybu wydawania przepustek dotyczących ruchu osobowego, 
samochodowego oraz materiałowego na obszarze strzeżonym Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów i terenów

Plan ratownictwa na terenie i w obiektach Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Plan ochrony infrastruktury krytycznej

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych dla Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A.

Procedury uzyskania zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenach 
spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W 2019 roku rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem w Porcie Gdynia rozwiązań 
umożliwiających obsługę bezzałogowych jednostek pływających. W ramach tych prac, 
w październiku 2019 roku, przeprowadziliśmy próbne manewry tego rodzaju jednostek 
w naszym porcie. 

W 2019 roku zainicjowaliśmy też prace nad skonstruowaniem zintegrowanego systemu 
informatycznego, który umożliwi monitorowanie i obserwowanie terenów portowych                          
z wykorzystaniem bezzałogowych, mobilnych platform badawczych. System taki, poprzez 
prowadzenie podwodnego i nawodnego monitoringu, umożliwi regularny przegląd stanu 
infrastruktury portowej oraz identyfikację ewentualnych uszkodzeń.

Najważniejsze informacje i instrukcje z zakresu bezpieczeństwa na terenie Portu Gdynia
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NASZE PROJEKTY NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA W PORCIE GDYNIA W 2019 ROKU

Projekt „Drone Traffic Managment”, którego realizację rozpoczęliśmy w kwietniu 2019 roku. 
W ramach projektu powstaje cyfrowy system, powiązany z Państwową Agencją Żeglugi 
Powietrznej, który obsługuje zgłoszenia lotów dronami nad terenami Portu Gdynia. Wszystkie 
tego rodzaju loty wymagają akceptacji przez nasz Dział Bezpieczeństwa, po czym uzyskują 
autoryzację Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i są przez nią również kontrolowane.

Projekt Lotniczego Systemu Monitoringu, opartego na dedykowanym dla Portu Gdynia 
dronie, wyposażonym w kamerę obserwacyjną z zoomem oraz kamerę termowizyjną, który 
będzie realizował zadania związane z monitorowaniem bezpieczeństwa portu. Realizację 
projektu rozpoczęto w czerwcu 2019 roku.

ANTYDRON – rozpoczęty w 2019 roku projekt budowy systemu zarządzania oraz kontroli 
przestrzeni powietrznej, opartego o radary 3D wykrywające drony, którego celem 
jest wykrywanie lotów nieuprawnionych dronów oraz zarządzanie lotami dronów 
autoryzowanych, wykonujących określone zadania w obszarze Portu Gdynia (np. 
monitorowanie bezpieczeństwa, wsparcie z powietrza akcji ratowniczych, filmowanie 
rozładunku lub wodowania statku, transport przesyłek itp.). 

Zakończony w październiku 2019 roku projekt „Nowe Oczy Portu”, którego głównym zadaniem 
była modernizacja i rozbudowa funkcjonującego w porcie systemu monitoringu, usunięcie 
pól dysfunkcyjnych oraz optymalizacja pola pokrycia.

Projekt „Zintegrowanego Stanowiska Bezpieczeństwa Portu”, realizowany od 2018 
roku, którego zadaniem jest stworzenie stanowiska gromadzącego w jednym miejscu 
wszystkie działy i pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Portu. Skupienie służb 
związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pozwoli na sprawne i skoordynowane 
podejmowanie działań w pracy codziennej, jak i w przypadku sytuacji kryzysowych. 

Projekt „Plan Ochrony Portu”, rozpoczęty w 2019 roku, w ramach którego opracowywany jest 
dokument dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa na terenie portu, realnie uwzględniający 
zidentyfikowane zagrożenia dla Portu Gdynia. Realizacja tego projektu jest odpowiedzią na 
wymogi Ustawy o Ochronie Portów Morskich oraz Żeglugi Śródlądowej.

Dodatkowo, w lipcu 2019 roku, zakupiliśmy defibrylator do budynku Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia.
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PORTOWA STRAŻ POŻARNA

Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Portu Gdynia jest 
Portowa Straż Pożarna. W 2019 roku realizowała ona, między innymi, szereg usług z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, związanych z zabezpieczeniem przeładunków materiałów 
niebezpiecznych, w tym:

1 421 godzin asyst statku pożarniczego podczas przeładunków, 
wprowadzania i wyprowadzania jednostek

2 926 godzin zabezpieczania przeładunków 
zaporą przeciwrozlewową

702 godziny asyst samochodów 
pożarniczych

2 369 godzin zabezpieczania przeładunków 
stałą instalacją gaśniczą
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53 Liczba akcji ratowniczo – gaśniczych 
prowadzonych przez Portową Straż 
Pożarną w 2019 roku

123 Liczba osób przeszkolonych 
z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej w 2019 roku62 Liczba osób zatrudnionych w 

Portowej Straży Pożarnej ZMPG 
S.A. (stan na dzień 31.12.2019 roku)

ĆWICZENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

W lipcu 2019 roku, na terenie Portu Gdynia, były prowadzone ćwiczenia z zakresu działań 
ratunkowych, polegających na podejmowaniu osób poszkodowanych i przekazywaniu ich 
pomiędzy współdziałającymi służbami. W ćwiczeniach tych uczestniczyły: Portowa Straż 
Pożarna ZMPG S.A., Morskie Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej, ratownicy OSP Ratownictwo Wodne Gdynia oraz ratownicy wodni.
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We wrześniu 2019 roku realizowaliśmy 
ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego 
„Port 2019” wspólnie z 3 Flotyllą Obrony 
Wybrzeża, Komendą Portu Wojennego, SAR, 
Urzędem Morskim oraz Stocznią Marynarki 
Wojennej. Ćwiczenia obejmowały wspólne 
zwalczanie wycieku ropy. W listopadzie 2019 
roku, z inicjatywy struktur bezpieczeństwa 
ZMPG S.A., na terenie Portu Gdynia 
zorganizowano ćwiczenia z prowadzenia 
działań ratowniczych w sytuacji katastrofy 
ekologicznej, pod nazwą „Port 2019”. Wzięły w 
nich udział: Portowa Straż Pożarna ZMPG S.A., 
PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o., Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa SAR, 3. Flotylla 
Okrętów, Komenda Portu Wojennego oraz 
DELFIN R.M. Sp. z o.o..

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Wiemy jak wielką wagę należy przykładać do ochrony informacji przed szeroką 
gamą zagrożeń zewnętrznych, aby zapewnić ciągłość biznesu oraz niwelować ryzyko 
ewentualnego przypadkowego, bądź zaplanowanego przez podmiot zewnętrzny, 
wypływu informacji. Stąd jedną z kluczowych z naszego punktu widzenia kwestii 
jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury telekomunikacyjnej 
i informatycznej. Dokładamy starań, aby jego poziom był jak najwyższy. Działania 
te obejmują zarówno dbałość o stan infrastruktury telekomunikacyjnej 
i informatycznej, jak i wprowadzanie stosownych procedur i podnoszenie świadomości 
pracowników w tym zakresie. O skuteczności naszych starań może świadczyć fakt, 
że w 2019 roku nie odnotowaliśmy żadnego przypadku utraty danych klientów Spółki. 
 
Kluczowe regulacje wewnętrzne, dotyczące bezpieczeństwa informacji

1

2

Polityka zarządzania incydentami bezpieczeństwa 
informacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Procedura obsługi incydentu bezpieczeństwa 
informacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

3

4

Instrukcja powiadamiania klientów Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. o ostrzeżeniach Zespołu Reagowania na 
Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV

Instrukcja działania w przypadku ogłoszenia stop-
nia alarmowego CRP
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DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU REGIONU I BRANŻY

Czujemy się współodpowiedzialni za rozwój naszej branży, a także rozwój gospodarczy 
regionu i kraju. Dlatego też podejmujemy szereg działań, zarówno własnych, jak i tych 
realizowanych we współpracy z innymi podmiotami, które temu rozwojowi mają służyć.

UDZIAŁ W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH 
ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH

Baltic Ports Organization (BPO)

Bałtycki Klaster Morski 
i Kosmiczny

Cruise Europe

European Sea Ports 
Organization (ESPO)

Krajowa Izba Gospodarki 
Morskiej (KIGM)

Polska Platforma LNG

Polskie Towarzystwo Logistyczne

Short Sea Shipping – Biuro 
Promocji Żeglugi Morskiej 
Bliskiego Zasięgu

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W Radzie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej od 2017 roku funkcję przewodniczącego pełni 
Prezes Zarządu, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., p. Adam Meller.

UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH NA RZECZ ROZWOJU 
BRANŻY
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Forum Bałtyk – Adriatyk TEN-T 
w Brukseli

Polskie Forum Bałtyk – Adriatyk 
2019

Forum Autostrad Morskich TEN-T 
w Brukseli

spotkania grupy roboczej RFC5 
w Warszawie

projekt CEF Transport 2018: „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną 
inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”

projekt COMODALCE, dotyczący opracowania koncepcji usprawnienia systemu 
zarządzania ruchem kolejowym w Porcie Gdynia

współpraca z samorządami i pozostałymi interesariuszami na rzecz rozwoju obszaru 
„Doliny Logistycznej” dla potrzeb logistyki portowej i miejskiej

alianse z uczestnikami rynku transportowego (Porozumienie o współpracy Opera-
torów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo 
-Wschodniej; Porozumienie o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz 
powstania terminala intermodalnego w Emilianowie k/Bydgoszczy)

prace na rzecz integracji portowych systemów wymiany informacji (PCS) w ramach  
platformy dla wszystkich uczestników obrotu portowo-morskiego w Polsce

Inteligentne Specjalizacje Pomorza: ścieżka ISP 1 „Technologie offshore i portowo 
-logistyczne”

Kluczowe przedsięwzięcia na rzecz rozwoju branży, w które zaangażowana jest ZMPG S.A.
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Działania na rzecz budowania kontaktów międzynarodowych i krajowych

1
l ist intencyjny ws. współ-
pracy pomiędzy Portem 
Gdynia i chińskim portem 
w Weifang

2
l ist intencyjny ws. współ-
pracy między Portem 
Gdynia i Tangshan Port 
w Chinach

3 wizyta studyjna w Manilii 
w terminalach należących 
do grupy ICTSI 4

l ist intencyjny 
ws. współpracy 
między Górnośląsko 
-Zagłębiowską Metropolią 
a Portem Gdynia

5 6
prezentacja oferty Portu 
Gdynia obecnym 
i potencjalnym klientom 
w Katowicach

podpisanie deklaracji 
o współpracy pn. 
Pomorska Dolina 
Wodorowa

7 l ist intencyjny pomiędzy Portem Gdynia, Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miejską Ru-
mia oraz Gminą Kosakowo ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na 
południowym Bałtyku 
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Udział w ważnych wydarzeniach branżowych w 2019 roku

Forum Gospodarki Morskiej – Gdynia 2019

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2019

3rd Conference - Baltic Ports & Shipping

Targi Seatrade Europe w Hamburgu

Targi Seatrade Cruise Global Miami

Targi China Import Expo

II edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Gdyni

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz imprez masowych 
w dobie przełomu technologicznego XXI wieku - konferencja 
w Porcie Gdynia

VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019

VII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki - Trans 
Logisitica

8th International Conference & Exhibition OFFSHORE WIND - 
LOGISTICS & SUPPLIES

konferencja Trans Expo Odessa – International Black Sea 
Transport Forum 2019

Polish LNG Conference

konferencja WindEurope Offshore w Kopenhadze

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny
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NASZ UDZIAŁ, W 2019 ROKU ,  W ORGANIZACJACH 
GOSPODARCZYCH, DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ 
ROZWOJU GOSPODARKI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ

 Business Centre Club
 Gdański Klub Biznesu
 Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
 Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa
 Polsko - Norweska Izba Gospodarcza
 Polsko – Szwedzka Izba Gospodarcza
 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 Pracodawcy Pomorza
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

KORZYŚCI DLA MIASTA GDYNIA, WYNIKAJĄCE 
Z FUNKCJONOWANIA NA JEGO TERENIE PORTU GDYNIA

 podnoszenie atrakcyjności biznesowej miasta i regionu
 przyciąganie potencjalnych inwestorów
 tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Gdyni i pobliskich gmin
 przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta poprzez   
 umożliwianie połączeń promowych ze Szwecją, stworzenie warunków dla zawijania  
 do Portu Gdynia wielkich wycieczkowców oraz innych jednostek pływających
 zapewnianie mieszkańcom możliwości korzystania ze znajdującej się na terenach  
 portowych ulicy Polskiej
 wzmacnianie, również dzięki aktywności ZMPG S.A., pozycji miasta w staraniach 
 o kluczowe dla regionu inwestycje, jak np. budowa Drogi Czerwonej, która ma 
 odciążyć mocno eksploatowaną Estakadę Kwiatkowskiego
 Działania na rzecz budowy Drogi Czerwonej od Obwodnicy Trójmiasta do Terminali 
 Portowych 

NAGRODY ZA WKŁAD ZMPG S.A. I PORTU GDYNIA W ROZWÓJ 
GOSPODARCZY KRAJU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Symbol 2019 - nagroda w IX edycji konkursu, organizowanego przez Monitor 
Biznesu Rzeczpospolitej oraz Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej 
I-sze miejsce w kategorii Perły Duże w XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia Pomorską Firmą 30-lecia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ŚRODOWISKOWA
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WPŁYW OPERACJI PORTOWYCH NA OTOCZENIE

Obszar Portu Gdynia to teren, na którym funkcjonuje szereg podmiotów, świadczących 
różnorodne usługi związane z przewozem towarów, ich magazynowaniem i przeładunkiem. 
Mimo znaczących i bezsprzecznych korzyści, które wynikają z działalności portowej 
Portu Gdynia, tego rodzaju operacje oddziałują na otoczenie, w tym środowisko, 
i mogą potencjalnie generować pewne ryzyka, zwłaszcza w takich obszarach, jak: jakość 
wody, przekształcenia i zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenia 
dla bioróżnorodności. Dodatkowym czynnikiem jest samo zlokalizowanie Portu Gdynia 
w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie gęsto zaludnionych terenów, co może 
skutkować pojawianiem się uciążliwości dla mieszkańców w postaci hałasu związanego 
z pracą urządzeń portowych oraz poruszających się po jego terenie środków transportu, 
czy ewentualnych uciążliwych zapachów, związanych z przewożonymi i magazynowanymi 
ładunkami. 

Mając świadomość powyższych czynników i ponosząc odpowiedzialność za wszelkie 
aspekty swojego funkcjonowania dokładamy starań, aby, dzięki realizowaniu naszej 
działalności biznesowej w myśl idei zrównoważonego rozwoju, w możliwie największym 
stopniu niwelować ewentualne niedogodności wynikające z niego dla środowiska 
naturalnego oraz społeczności lokalnej. 

MONITOROWANIE STANU ŚRODOWISKA I WPŁYWU 
OPERACJI PORTOWYCH NA OTOCZENIE

MONITORING ŚRODOWISKOWY

Kluczową kwestią, pozwalającą na szybkie 
podejmowanie działań w zakresie minima-
lizacji oddziaływania działalności portowej 
na środowisko, jest prowadzenie stałego 
i systematycznego jego monitoringu. 
Szereg informacji o stanie środowiska na 
terenach portowych jest udostępnianych 
na stronie internetowej Portu Gdynia.
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Pomiary stanu środowiska wykonywane na terenie Portu Gdynia

badania czystości wód 
basenowych

badania czystości osadów dennych na terenie całego kanału portowego

monitorowanie jakości 
wód opadowych

monitorowanie stanu wód 
podziemnych

analiza jakości wody pitnej

analiza ścieków 
sanitarnych

analiza ścieków 
przemysłowych 

badania czystości gleby

pomiary hałasu

W 2019 roku, analogicznie do lat poprzednich, prowadziliśmy monitoring jakości wód 
basenów portowych. We wszystkich 28 punktach, w których dwa razy w ciągu roku 
wykonywane były pomiary parametrów fizykochemicznych tych wód, jakość wody została 
określona jako dobra i zakwalifikowana do II klasy czystości.
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Prowadziliśmy też, w ramach monitoringu stałego, analizę jakości wody pitnej 
z wodociągu portowego. Spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

Dokonywaliśmy też oceny jakości wód podziemnych, z wykorzystaniem wydrążonych 
w ziemi otworów o niewielkiej średnicy, zwanych piezometrami, zlokalizowanych na terenie 
BBM Sp. z o.o., CTL Północ Sp. z o.o. oraz portowego ujęcia wody. Stan jakości wód 
w badanych piezometrach,  pomimo występujących okresowo odchyleń stężeń niektórych 
pierwiastków, określono jako dobry i spełniający normy przewidziane dla tego rodzaju 
wód, znajdujących się na obszarach o charakterze przemysłowym, do których zalicza się 
tereny portowe.

Systematycznie monitorujemy również poziom emisji pyłu PM10 i PM2,5. Robimy to 
w oparciu o system czujników i z wykorzystaniem oprogramowania, które, na podstawie 
przewidywanych warunków meteorologicznych, analizuje ryzyko wystąpienia wzrostu 
zapylenia w rejonach, gdzie port graniczy z terenami miejskimi. Informacje o stanie 
powietrza są dostępne na stronie internetowej Portu Gdynia.

Od maja 2019 rozpoczęliśmy działania związane z rozruchem systemu pomiaru hałasu, 
zlokalizowanego zarówno w zachodniej, jak i wschodniej części Portu Gdynia.
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GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI

Staramy się w sposób odpowiedzialny i racjonalny gospodarować zasobami, zwłaszcza 
energią i wodą. Podejmujemy szereg działań, których celem jest oszczędzanie i racjonalne 
gospodarowanie tymi zasobami. Działania te przyjmują zarówno postać bieżących 
prac, związanych z monitorowaniem stanu, naprawą oraz wymianą wyeksploatowanej 
infrastruktury, jak i rozwiązań wdrażanych przy okazji dużych projektów inwestycyjnych. 
Przykładem tego rodzaju inicjatywy jest nowoczesny, oszczędny system gospodarowania 
wodą, w który zostanie wyposażony, będący jeszcze w budowie, nowy terminal pasażerski.  
 
Dzięki podejmowanym działaniom, w 2019 roku udało się zredukować zużycie wody o blisko 
7% w stosunku do roku 2018, natomiast w przypadku energii cieplnej – o około 8%.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

332 739 m³
Całkowite zużycie wody na potrzeby 

ZMPG S.A. w 2019 roku

3 913,480 MWh
Całkowite zużycie energii elektrycznej na 

potrzeby ZMPG S.A. w 2019 roku 

11 236,51 GJ
Całkowite zużycie energii cieplnej na 

potrzeby ZMPG S.A. w 2019 roku 
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Niezwykle ważną kwestią, z punktu widzenia ochrony środowiska, jest właściwa gospodarka 
ściekowa i odpadowa. ZMPG S.A. odpowiada za zarządzanie odpadami i ściekami 
wytworzonymi przez samą Spółkę, a także za monitorowanie odpadów powstałych 
w związku z realizacją na terenie Portu Gdynia projektów inwestycyjnych. Monitorujemy 
też sytuację w tym zakresie, związaną z działalnością podmiotów operujących na terenie 
przez nas administrowanym. 

GOSPODARKA ODPADOWA I ŚCIEKOWA

1 630 ton
Odpady wytworzone przez 
ZMPG S.A. w 2019 roku

96 190,7 m³
Całkowita objętość odebranych 
ścieków w 2019 roku

Do zadań naszej Spółki należy zapewnienie systemu odbioru odpadów statkowych, 
pochodzących z jednostek zawijających do portu. Na terenie Portu Gdynia obowiązują: 
Portowy plan gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków oraz 
Warunki odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, które zapewniają 
zrównoważony, zgodny z prawem system odbioru i zagospodarowania odpadów ze 
statków.
 
Na terenie Portu Gdynia wprowadzono rozwiązania i procedury, dzięki którym jest on 
dostosowany do odbioru ścieków ze statków pasażerskich i promów do portowych urządzeń 
odbiorczych, których zrzut do wód Bałtyku jest całkowicie zakazany od 1 czerwca 2019 roku. 
Trwały też, i nadal są kontynuowane, prace związane z budową nowej infrastruktury do 
odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia. Zakończenie robót związanych 
z tą inwestycją przewidywane jest na rok 2021.

odpady zaolejone

śmieci

ścieki

8 278 M³ 

7 961 M³

4 495 M³

Odpady statkowe odebrane  w 2019 roku

pozostałości ładunkowe 

popłuczyny po 
czyszczeniu skruberów 

1 427 M³

489 M³
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W 2019 r., po przeanalizowaniu podejmowanych przez ZMPG S.A. działań w zakresie ochrony 
środowiska i w oparciu o standardy międzynarodowe PN-EN ISO 14001:2015, została 
przygotowana propozycja polityki środowiskowej naszej Spółki. Częścią prac nad polityką 
środowiskową była, przeprowadzona w oparciu o dokumentację z lat 2013 – 2018, ocena 
tzw. aspektów środowiskowych. Propozycja polityki środowiskowej wraz z opracowaniami 
towarzyszącymi stanowić będzie w kolejnych latach materiał wstępny do rozpatrzenia 
przez Zarząd naszej Spółki wniosku o wdrożenie normy ISO 14001.

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
NA TERENIE PORTU GDYNIA

POLITYKA ŚRODOWISKOWA ZMPG S.A.

Wzorem lat poprzednich podejmowaliśmy działania, których celem była ochrona wód 
basenów portowych, a w konsekwencji wód Zatoki Gdańskiej, przed zanieczyszczeniami. 
Zapewniliśmy całodobowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia rozlewu olejowego 
czy innego rodzaju zanieczyszczenia w basenach portowych, a w ramach codziennych 
patroli, wykonywanych z wykorzystaniem specjalistycznej jednostki pływającej, sukcesywnie  
oczyszczamy te baseny z różnego rodzaju zanieczyszczeń.

OCHRONA WÓD BASENÓW PORTOWYCH

drewno

inne zanieczyszczenia 
stałe 

substancje 
ropopochodne 

58 m³

19 TON

3,5 m³

Zanieczyszczenia usunięte z basenów portowych w 2019 roku

tkaniny zaolejone 1 m³

W grudniu 2019 roku przeprowadziliśmy ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu 
ratownictwa ekologicznego, których celem było sprawdzenie gotowości i możliwości 
sił oraz środków potrzebnych do zwalczania zanieczyszczeń na wodach i nabrzeżach 
portowych.

W 2019 roku kontynuowaliśmy, rozpoczęte w 2017 roku, prace związane z usuwaniem 
historycznego zanieczyszczenia na terenie terminalu przeładunkowego materiałów 
płynnych Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o., w ramach których prowadzono, między 
innymi, oczyszczanie wód podziemnych. W 2019 roku przystąpiliśmy też do opracowania 
„Projektu planu remediacji” dla dwóch działek zlokalizowanych na terenach dawnej 
Stoczni NAUTA. obecnie wykorzystywanych przez HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. 
jako place składowe na węgiel i koks.

REMEDIACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI 
ZIEMI 

Jednym z kluczowych obszarów działalności ZMPG S.A. jest przygotowywanie i prowadzenie 
projektów inwestycyjnych. Mamy świadomość, że tego rodzaju przedsięwzięcia wpływają 
na otoczenie, dlatego prowadzimy prace związane z oceną oddziaływania na środowisko 
planowanych inwestycji i uzyskiwaniem stosownych zezwoleń na ich prowadzenie. 
Sprawujemy też nadzór nad realizowanymi inwestycjami.

W zależności od charakteru inwestycji i jego wpływu środowiskowego, zarówno do 
katalogu wymogów przedstawianych na etapie poszukiwania wykonawców, jak i do umów                                         
z poszczególnymi wykonawcami włączane są określone zapisy, odnoszące się do kwestii 
środowiskowych i oparte na obowiązujących regulacjach prawnych. Są to, między innymi, 
wymogi dotyczące posiadania stosownych decyzji środowiskowych i dysponowania 
odpowiednim przygotowaniem merytorycznym czy sprzętowym.

Warto nadmienić, że nasze inwestycje, przyczyniające się do zwiększania potencjału 
gdyńskiego portu, wpisują się w europejski i ogólnoświatowy trend, związany z promowaniem 
i rozwijaniem transportu intermodalnego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
morskiego i kolejowego jako tych, które stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska.

OCENY ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWEGO INWESTYCJI
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Mamy świadomość, że zarówno prowadzenie operacji portowych, jak i realizowane na 
terenie Portu Gdynia inwestycje mogą wpływać na stan i poziom zagrożenia bioróżnorodności. 
Jednym z wyzwań jest fakt odziaływania wód balastowych ze statków na wody Zatoki 
Gdańskiej – tą drogą bowiem mogą do nich trafiać obce gatunki fauny morskiej. Nie 
bez znaczenia jest także to, iż Port Gdynia funkcjonuje w bliskim sąsiedztwie obszarów 
przyrodniczo cennych, takich jak, graniczący z falochronem głównym, obszar Natura 
2000 „Zatoka Pucka”.

W 2019 roku, w ramach działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, uczestniczyliśmy 
w pracach związanych z monitorowaniem gatunków żyjących w basenach portowych 
oraz wdrażaniem rozwiązań, które mają ograniczać zagrożenie wynikające się z pojawiania 
się gatunków obcych. Z kolei, w ramach przeprowadzanych ocen oddziaływania 
poszczególnych inwestycji na środowisko dokonywaliśmy wnikliwych analiz przyrodniczych.

W 2019 roku prowadziliśmy, między innymi, inwentaryzację przyrodniczą na terenach 
przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Dotyczyła ona zarówno 
obszarów lądowych, jak i wodnych, a prowadzona była we współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim oraz firmą RENATURA.

DBANIE O BIORÓŻNORODNOŚĆ

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH INICJATYWACH 
ZWIĄZANYCH Z  OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Rozwiązywanie problemów środowiskowych, związanych z działalnością portową                                         
i transportem morskim wymaga współpracy oraz wymiany doświadczeń z różnego 

rodzaju partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, zarówno krajowymi jak 
i zagranicznymi. W 2019 roku aktywnie uczestniczyliśmy w różnego rodzaju 

projektach i innych przedsięwzięciach z tego obszaru.

1

2

3

Inicjatywy poświęcone tematyce środowiskowej, w których uczestniczyliśmy w 2019 roku

4

5

grupa korespondencyjna HELCOM Cooperation Platform on Port Reception Facilities (PRF) 
in the Baltic Sea ,  której prace koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: odbiór ścieków ze 
statków, zrzuty ścieków do wód portowych i związane z tym pojawianie się w nich obcych 
gatunków, często stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych 

BPO Environmental Working Group ,  w ramach której monitorowane są zmiany legislacyjne 
z zakresu ochrony środowiska, o charakterze międzynarodowym, mające wpływ na 
funkcjonowanie portów bałtyckich.

projekt SBOIL South Baltic Oil Spil Response Throuhg Clean - Up with Biogenic Oil Binders , 
którego tematyka koncentruje się wokół problemu wykorzystania zielonych technologii 
w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku oraz 
reagowania na wycieki substancji ropopochodnych na obszarach transgranicznych

projekt Completing Management Options in the Baltic Sea Region to Reduce Risk of Invasi-
ve Species Introduction by Shipping-complete ,  który ma na celu opracowanie, spójnych dla 
regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami 
inwazyjnymi wprowadzanymi poprzez transport morski

projekt Water Innovation System Amplifier (WISA) Test-beds for water innovation ,  dedyko-
wany analizie wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzch-
ni m.in. placów przeładunkowych,  odprowadzanych do basenów portowych poprzez wyloty 
kanalizacji deszczowej oraz ich wpływu na gospodarkę wodno – ściekową.



DOBRE RELACJE ZE
SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
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RELACJE Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ
Port Gdynia charakteryzuje się specyficzną lokalizacją – w sercu Gdyni. Relacja ta przynosi 
miastu i gminom sąsiednim wiele korzyści, szczególnie w wymiarze społeczno-ekonomicznym. 
Mamy jednak świadomość, że funkcjonowanie portu, zwłaszcza tak zlokalizowanego, może 
niekiedy powodować ewentualne niedogodności dla lokalnej społeczności. Dlatego też 
podejmujemy działania dla ich niwelowania lub minimalizowania oraz utrzymywania 
dobrych relacji z lokalną społecznością. Podejście to jest istotą realizowanej przez nas 
koncepcji „portu otwartego”.

Wykorzystujemy szereg form komunikacji, umożliwiających nam nie tylko przybliżanie 
realiów funkcjonowania naszej Spółki i tego, co dzieje się na administrowanym przez nią 
obszarze Portu Gdynia, ale i dialog z różnymi grupami interesariuszy, w tym społecznością 
lokalną. Do najważniejszych należą:

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM

strona internetowa ,  na której zamieszczane są zarówno informa-
cje dotyczące takich kwestii, jak usługi świadczone na terenie Por-
tu Gdynia ,  bezpieczeństwo czy ochrona środowiska, jak                  i 
wszelkie aktualności

media społecznościowe ,  wykorzystywane głównie do przekazy-
wania aktualności, ale i dające możliwość dialogu z odbiorcami 
informacji

raporty dotyczące aktywności ZMPG S.A. na polu społecznej 
odpowiedzialności, publikowane od 2017 roku

bieżąca współpraca z lokalnymi i branżowymi mediami ,  w tym 
w formie wywiadów prasowych czy telewizyjnych oraz konferencji 
prasowych

spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności i innych 
interesariuszy w ramach różnego rodzaju konsultacji

skrzynka mailowa ,  poprzez którą można zadać pytania dotyczące 
działań Spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności
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Wiemy jak istotne znaczenie ma pozytywny klimat inwestycyjny, stąd w ramach 
przygotowywania tak dużej inwestycji jak Port Zewnętrzny, od sierpnia 2019 roku prowadzone 
są konsultacje społeczne. Przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych na 
temat planowanego przedsięwzięcia, utworzyliśmy specjalną stronę internetową, gdzie 
zainteresowani znajdą informacje na temat inwestycji oraz mogą wziąć udział w badaniu 
ankietowym. Istnieje też możliwość zadawania pytań na temat Portu Zewnętrznego i procesu 
jego powstawania, między innymi poprzez specjalnie temu celowi dedykowaną skrzynkę 
mailową (konsultacje@portzewnetrzny.pl). Elementem prowadzonych konsultacji 
społecznych były też badania ankietowe wśród organizacji ekologicznych.

W ramach współpracy z mediami zorganizowaliśmy doroczną konferencję prasową, na 
której prezentowano osiągnięcia oraz zamierzenia Spółki i Portu Gdynia. W marcu natomiast 
odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy i blogerów w Porcie Gdynia, wpisująca się w cykliczne 
spotkania „Spotkajmy się w Gdyni”, organizowane przez Gdyńską Radę Turystyki.

„PORT OTWARTY”

Ideę otwartości na mieszkańców Gdyni i sąsiednich gmin, a także na odwiedzających nasz 
region turystów, realizujemy, między innymi, poprzez stworzenie bezpiecznych warunków do 
podziwiania wielkich statków pasażerskich i innych interesujących jednostek, zawijających                  
w sezonie letnim do naszego portu.



W sezonie 2019 do gdyńskiego portu zawinęły wielkie żaglowce, których wizyty od zawsze 
stanowią wielką atrakcję dla mieszkańców i turystów. Wśród odwiedzających Gdynię 
jednostek były: holenderski szkuner „Gulden Leeuw”, niemiecki „Alexander von Humboldt” 
i historyczny żaglowiec „Le Marite”, na pokładzie którego można było oglądać wystawę 
fotograficzną „Exotic Taste of Europe”, prezentującą uprawy owoców i warzyw z tak 
odległych regionów, należących do Unii Europejskiej, jak Gwadelupa, Madera czy Wyspy 
Kanaryjskie.

W marcu 2019 roku zakończył się, trwający 
10 miesięcy, Rejs Niepodległości, w ramach 
którego żaglowiec „Dar Młodzieży” przepłynął 
33 tysiące mil morskich i odwiedził 23 porty 
na całym świecie. Przedsięwzięcie to było 
ważnym elementem obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, które 
świętowaliśmy w 2018 roku. 

Przygotowaliśmy też aplikację mobilną, pn. 
„Port Gdynia”, która jest formą przewodnika 
po naszym porcie, mającą na celu 
przybliżenie mieszkańcom oraz turystom 
jego działalności, a także planowanych oraz 
realizowanych w tym miejscu inwestycji.

66

Chętnie włączamy się w ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. W rezultacie, 
przypadające na 2019 rok, obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
świętowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Gdyni. Na placu zewnętrznym Dworca Głównego 
PKP przygotowaliśmy stoisko, na którym rozdawane były biało-czerwone balony oraz 
okolicznościowe rozety, przygotowane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i członkinie klubu seniora Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA” z Gdyni.

Ważnym elementem innej organizowanej przez nas w 2019 roku inicjatywy, tj. obchodów 97 
rocznicy powstania Portu Gdynia, było uruchomienie ogólnodostępnych interaktywnych 
stanowisk – symulatorów edukacyjnych PortMaster w gdyńskim Centrum Nauki 
Experyment. Dzięki nim, osoby odwiedzające to popularne wśród mieszkańców i turystów 
miejsce, mogły zapoznać się z czynnościami związanymi z pracą terminali przeładunkowych 
i ruchem statków w porcie.
 
Włączaliśmy się także w szereg lokalnych imprez odbywających się w naszym regionie, jak 
choćby Noc Świętojańska „Cuda wianki” na gdyńskiej plaży, czy piknik strażacki dla dzieci 
i młodzieży organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mrzezinie.

Funkcjonujemy w świadomości społeczno-
ści lokalnej również jako właściciel, udostęp-
nianej  na potrzeby organizacji koncertów i 
innych tego typu imprez, sali koncertowej, 
znajdującej się w siedzibie Spółki przy uli-
cy Rotterdamskiej. Spółka wydzierżawiła też, 
na potrzeby popularnego wśród turystów 
Muzeum Emigracji, budynek portowy na 
Nabrzeżu Francuskim - dawną siedzibę Dwor-
ca Morskiego - który w 2019 roku obchodził 
86 urodziny.
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Powrotowi „Daru Młodzieży” do 
macierzystego portu w Gdyni towarzyszył, 
zorganizowany przez nas, festyn morski. 
W 2019 roku gościliśmy też okręty 
wojenne, reprezentujące marynarki 
wojenne krajów członkowskich NATO. 
Wizyty tego rodzaju jednostek to nie tylko 
atrakcja dla mieszkańców i turystów, 
ale też przypomnienie szczególnej 
roli gdyńskiego portu, będącego 
portem podwójnego przeznaczenia, 
czyli zarówno handlowym, jak 
i wojennym.
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WSPIERANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
W 2019 roku, tak jak i w latach poprzednich, ze względu na obowiązujące regulacje prawne, 
mogliśmy wspierać różnego rodzaju ważne społecznie cele głównie poprzez sponsoring. 
Nasze działania w tym zakresie koncentrowały się na czterech obszarach:

4

kultura i sztukasport

nauka 
i szkolnictwo

akcje społeczne 
i proekologiczne

366 685 zł
Wydatki ogółem na sponsoring w 2019 
roku (kwota brutto)

STRUKTURA WYDATKÓW SPONSORINGOWYCH W 2019 ROKU

sport 50%

akcje społeczne i proekologiczne – 21%

kultura i sztuka – 19% 

nauka i szkolnictwo – 10%

WSPIERANIE SPORTU

183 375 zł
Wydatki ogółem na sponsorowanie 
sportu w 2019 roku (kwota brutto)

Nasze działania sponsoringowe 
w obszarze sportu dotyczyły zarówno 
sportu kwalifikowanego, jak 
i amatorskiego. W przypadku sportu 
kwalifikowanego wspieraliśmy lokalne 
drużyny i wydarzenia sportowe. 
Natomiast podmiotami objętymi 
naszym sponsoringiem w zakresie sportu 
amatorskiego były głównie drużyny 
dziecięce i młodzieżowe oraz różnego 
rodzaju wydarzenia i inicjatywy promujące 
uprawianie sportu i zdrowy styl życia.

WSPIERANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO

Przedmiotem naszej wieloletniej współpracy z Basketball Investments S.A. jest 
sponsorowanie działalności żeńskiej drużyny koszykówki Arka Gdynia, uczestniczącej 
w krajowych rozgrywkach Energa Basket Liga Kobiet. Wsparcia tego udzielaliśmy również 
w roku 2019. 

Nasza Spółka wsparła też organizację młodzieżowych rozgrywek turniejowych koszykówki                    
w ramach „Turnieju 3x3 o Puchar Portu Gdynia”. To jedno z działań wpisujących się 
w projekt Sharks Port Gdynia, którego celem jest rozwój koszykówki męskiej 
w kategoriach U16, U18 i U20.
 
Jako podmiot silnie związany z morzem wspieraliśmy także inicjatywy związane 
ze sportami wodnymi. Dlatego też zostaliśmy Oficjalnym Partnerem Ekologicznym 
i sponsorowaliśmy Młodzieżowe Mistrzostwa Świata „World Sailing 2019”, które odbyły się 
w lipcu 2019 roku. W tej widowiskowej imprezie sportowej udział wzięło 409 żeglarzy z 66 
państw, którzy rywalizowali w 9 klasach. Mistrzostwa zakończyły się przyznaniem w sumie 
42 medali, w tym jednego dla reprezentacji Polski.

W ramach promocji sportów wodnych wsparliśmy też start Michała Weselaka 
w oceanicznych regatach żeglarzy – samotników „Mini Transat 2019”. To czwarty 
Polak w historii tych regat, zakwalifikowany do startu.
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Wśród przedsięwzięć promujących amatorski sport masowy i zdrowy styl życia wśró 
członków lokalnej społeczności, sponsorowanych przez naszą Spółkę, znalazł się, organizowany 
przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, cykl szosowy „Energa Cyklo Cup”. Obejmował 
on 6 wyścigów kolarskich organizowanych od kwietnia do września 2019 roku na Pomorzu.  
 
W 2019 roku wspieraliśmy też Uczniowski Klub Sportowy Gdyńska Akademia Siatkówki 
oraz szkolne turnieje koszykówki, organizowane przez Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki. 
 
W ramach promowania sportów wodnych wsparliśmy organizację 68 edycji Błękitnej 
Wstęgi Zatoki Gdańskiej – zaliczanej do najstarszych, cyklicznie rozgrywanych, 
masowych imprez żeglarskich w Polsce. W 2019 roku wzięło w niej udział 90 jednostek, 
a wiek uczestników zawierał się w przedziale od 8 do 90 lat.

WSPIERANIE SPORTU AMATORSKIEGO

WSPIERANIE KULTURY I SZTUKI

69 810  zł Wydatki ogółem na sponsorowanie kultury 
i sztuki w 2019 roku (kwota brutto)

W 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. sponsorował 14. Festiwal Polskich 
Sztuk Współczesnych - R@Port, organizowany przez Teatr Miejski im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni. Wydarzenie to uważane jest za najważniejszy polski festiwal, 
prezentujący spektakle powstałe na bazie polskiej literatury współczesnej. Imprezie 
towarzyszył plebiscyt na Nagrodę Publiczności, której fundatorem była nasza Spółka. 
 
Nasza Spółka wsparła finansowo wystawienie sztuki, pt. „Dziady”, przygotowanej przez Teatr 
Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia tej 
ważnej dla miasta i regionu placówki kulturalnej.
 
Innym wydarzeniem teatralnym, które zostało wsparte przez ZMPG S.A. w 2019 roku, było 
Lato Teatralne Sopot, organizowane przez Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, 
świętujący w tym czasie swoje 30 urodziny. To cykliczna, popularna wśród mieszkańców 
Trójmiasta i turystów impreza, w ramach której wiele osób miało okazję uczestniczyć                             
w spektaklach, koncertach oraz recitalach.

W 2019 roku wsparliśmy organizację wyjątkowego wydarzenia, łączącego wymiar kulturalny  
z charytatywnym - VI Koncert z cyklu Muzyka Czyni Cuda, którego gwiazdą była sopranistka 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku - Sandra Radvanowsky. Wydarzenie to, organizowane 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym, miało na celu pozyskanie środków 
na potrzeby Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
i jej małych pacjentów.

Nasza Spółka sponsorowała też koncert pasyjny „Życie z wielkiej miłości”, łączący sztukę słowa, 
muzykę w wykonaniu Krzesimir Dębski i Kamil Radzimowski – Band oraz malowanie piaskiem, 
który odbył w Parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Brata Alberta w Gdyni.

Częścią naszego społecznego zaangażowania jest też wspieranie amatorskich przedsięwzięć 
kulturalnych, takich jak sponsorowana przez nas w 2019 roku Gala Finałowa IV Przeglądu Teatrów 
Amatorskich „Kurtyna”.

WSPIERANIE NAUKI I SZKOLNICTWA

37 060  zł Wydatki ogółem na sponsorowanie nauki 
i szkolnictwa w 2019 roku (kwota brutto)

Szczególne miejsce w działaniach sponsoringowych w 2019 roku zajmowało wspieranie 
wydarzeń naukowych, zwłaszcza związanych z szeroko rozumianą tematyką morską: 
gospodarką morską, działalnością portową czy ochroną środowiska morskiego. 
Wśród nich można wymienić:

konferencję pn. Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni, zorganizowaną 
przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” w sali  koncertowej ZMPG S.A.
VIII Międzynarodową Konferencję z cyklu Biznes Administracja Bezpieczeństwo – Ekono-
miczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, zorganizowaną 
przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
IV Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży zorganizowany 
przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
II Międzynarodowy Kongres – Rynek Sportu w XXI wieku, zorganizowany przez Akademię 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
XVIII Krajową Konferencję Elektroniki, której organizatorem był Uniwersytet Morski w 
Gdyni
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Niezwykle prestiżowym wydarzeniem o charakterze naukowym, w którym Spółka wystąpiła                
w roli sponsora, było Global Law Deans Forum, podczas którego goście z ponad 30 
krajów i przedstawiciele najlepszych uczelni na świecie dyskutowali na temat 
strategicznych wizji i standardów dla globalnej edukacji prawniczej.
 
W 2019 roku wsparliśmy także bardziej kameralne, lokalne wydarzenia o charakterze 
edukacyjnym, jakimi były:

IV Konkurs wiedzy o historii Wejherowa im. Reginy Osowickiej, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie”

zorganizowany wspólnie z regionalną telewizją TVP3 Konkurs 
wiedzy o Porcie Gdynia

IV edycja Konkursu Wiedzy o Gdyni, organizowana przez Urząd 
Miasta Gdyni

Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna, zorganizowana w  III 
Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

WSPIERANIE AKCJI SPOŁECZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

76 440 zł
Wydatki ogółem na sponso-
rowanie akcji społecznych 
i proekologicznych w 2019 
roku (kwota brutto)

W obszarze tym nasze wsparcie dotyczyło różnorodnych, często lokalnych i niewielkich 
inicjatyw, ważnych dla lokalnej społeczności. Były to wydarzenia o charakterze historyczno-
patriotycznym, charytatywnym, społeczno-kulturowym oraz społeczno-edukacyjnym.

Wydarzeniami o charakterze historyczno-patriotycznym, wspartymi przez ZMPG S.A., były:

1 inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ,  w tym obchody 
77. rocznicy powołania Armii Krajowej, 80. rocznicy powstania Państwa 
Podziemnego czy 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2 organizowany przez Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks  Bieg 
Pamięci Tropem Wyklętych – Maks i Aldona

3 II Motocyklowy Rajd Piaśnicki ,  organizowany przez Stowarzyszenie 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie”

4 przygotowanie przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
czasopisma społeczno-historycznego Piłsudczyk

5
projekt Polska Morska Niepodległa ,  realizowany przy współudziale 
Fundacji Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego, Caritas i Gminy 
Sztutowo, w ramach którego uczniowie zgłębiali tajniki żeglarstwa 
i poznawali historię różnych miejsc wokół Zatoki Gdańskiej

Koncert Festiwal Serc, organizowany przez Stowarzyszenie 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie”

Wojewódzki Festiwal Śpiewaj z Nami, organizowany przez Gdyńską 
Fundację „Dom Marzeń”

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 55+, organizowana przez Sto-
warzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”

Nasze zaangażowanie w działania o charakterze charytatywnym, obejmowało wsparcie 
takich inicjatyw, jak:



Wsparte przez naszą Spółkę w 2019 roku inicjatywy o charakterze społeczno-kulturowym, 
służące zachowaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego regionu oraz poznaniu 
innych kultur to:

XV edycja GLOBALTICA World Cultures Festival

Orszak Trzech Króli, współorganizowany przez Stowarzyszenie 
Misternicy Kaszubscy, pielęgnujące kaszubskie tradycje religijne

działalność Yacht Klubu Polskiego Gdynia, świętującego w 2019 roku 
95-lecie istnienia, zasłużonego dla popularyzacji sportu żeglarskiego

Nasze zaangażowanie w inicjatywy, wpisujące się w szeroko rozumianą promocję i edukację 
w zakresie ważnych dla lokalnej społeczności kwestii dotyczyło takich wydarzeń, jak:

Święto Morza ,  służące promocji gospodarki morskiej i ogólnie 
tematyki związanej z morzem

Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, w ramach którego promowany 
jest zarówno zdrowy i aktywny styl życia, jak i walory turystyczne 
Półwyspu Helskiego

współorganizowane przez Gdyńskie Centrum Kultury, uroczystości 
związane ze świętowaniem 90-lecia szkolnictwa muzycznego 
w Gdyni, które odbyły się w Teatrze Muzycznym w Gdyni

organizowana przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., łącząca wsparcie 
dla osób dotkniętych chorobą nowotworową z upowszechnianiem 
profilaktyki antyrakowej, Gala Onkokobieta

W 2019 roku zorganizowaliśmy też klika rejsów pirackim galeonem po gdyńskim porcie dla 
podopiecznych Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni.
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PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKO PRACY
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NASI PRACOWNICY

Sprawne funkcjonowanie ZMPG S.A. i właściwe realizowanie przez nią zadań nie byłoby 
możliwe bez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, których liczba jest 
pochodną obowiązków i wyzwań stojących przed naszą Spółką. W 2019 roku zwiększyliśmy 
zatrudnienie, którego stan na dzień 31.12.2019 roku był o 14 osób większy w stosunku do 
stanu na koniec poprzedniego roku.

STAN ZATRUDNIENIA

345 Liczba osób zatrudnionych w ZMPG 
S.A. (stan na 31.12.2019 roku) 

335,3 Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2019 
roku w przeliczeniu na pełne etaty

W 2019 roku nastąpiły zmiany w zatrudnieniu, które wiązały się z jednej strony z odejściem 
z pracy 26 osób i przejściem jednej na bezpłatny urlop, a z drugiej strony - z przyjęciem 
do pracy 41 nowych pracowników. W tym samym czasie na urlopach macierzyńskich 
przebywały 4 osoby, a 7 korzystało z urlopu ojcowskiego.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Specyfika zadań ZMPG S.A. powoduje, że największą grupę pracowników, według sta-
nu na koniec roku 2019, stanowili ci zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 293 
osoby, a więc 85% zatrudnionych. Na stanowiskach robotniczych, głównie w Portowej Straży 
Pożarnej, zatrudnione były 52 osoby, co stanowiło 15% wszystkich pracowników Spółki.

Udział mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnio-

nych osób (stan na 31.12.2019 roku) - 57,7%

Udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych 

osób (stan na 31.12.2019 roku) – 42,3%

Ze względu na charakter zadań, realizowanych przez naszą Spółkę, przywiązujemy dużą 
wagę do posiadanych przez pracowników kwalifikacji i kompetencji. Istotnym czynnikiem 
jest posiadane przez nich wykształcenie. Wśród osób zatrudnionych w ZMPG S.A. (wg sta-
nu na dzień 31.12.2019 roku) dominowały te legitymujące się wykształceniem wyższym, sta-
nowiąc 65,2% wszystkich pracowników. Pozostali zatrudnieni posiadali wykształcenie poli-
cealne (5,8%), średnie (23,5%), zawodowe (4,6%) i podstawowe (0,9%).

65,2% Udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej 
liczbie pracowników (stan na 31.12.2019 roku)

94,5% Udział pracowników z wykształceniem 
minimum średnim (stan na 31.12.2019 roku)
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Zdecydowana większość osób pracujących w naszej Spółce zatrudniona była na umowy 
o pracę, na czas nieokreślony. Mamy świadomość, że taka forma zatrudnienia  
postrzegana jest przez pracowników jako bardziej przyjazna i dająca poczucie 
bezpieczeństwa. 
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Jeżeli chodzi o wiek naszych pracowników, to, według stanu na 31.12.2019 roku, zdecydowaną 
większość stanowili ci, którzy mieścili się w dwóch przedziałach: od 31 do 50 lat (40,6%) 
oraz od 51 do 60 lat (36,5%). Z kolei, nieco wzrósł odsetek osób w wieku do lat 30 (z 8,8% 
na koniec 2018 roku do 9,3% na koniec 2019 roku). Odsetek pracowników zaliczanych do 
najstarszej grupy wiekowej, powyżej 60 lat, pozostał na podobnym poziomie – 13,6%.

 47,7 Średnia wieku pracowników 
(stan na 31.12.2019 roku)

NASZE RELACJE Z PRACOWNIKAMI

Doceniamy rolę, jaką w funkcjonowaniu i rozwoju naszej Spółki i Portu Gdynia odgrywają 
nasi pracownicy. Wiemy też, że niezbędnym elementem budowania dobrych relacji 
z naszymi pracownikami jest komunikacja, dlatego staramy się na bieżąco przekazywać 
im informacje na temat istotnych decyzji i wydarzeń w życiu naszej Spółki. Wykorzystujemy 
w tym celu głównie wewnętrzną sieć informatyczną, spotkania członków Zarządu 
z kierownikami i pracownikami poszczególnych komórek, a także spotkania kierowników 
jednostek z pracownikami. W październiku 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie 
integracyjno–informacyjne dla naszych pracowników, a w grudniu – Spotkanie Wigilijne.

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI

Prowadzimy dialog i współpracujemy z Radą Pracowników, w skład której wchodzi 
5 przedstawicieli załogi, oraz działającymi na terenie ZMPG S.A. związkami zawodowymi: 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI REPREZENTUJĄCYMI 
PRACOWNIKÓW

Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia

Zarządem Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawodowego 
Pracowników Gospodarki Morskiej Portu Gdynia

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy - 
Przedstawicielstwem Międzyzakładowym Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A.

W 2019 roku, w naszej Spółce,  nie 
odnotowano żadnych przypadków 
naruszenia prawa pracy przez 
pracodawcę, nie prowadzono też żadnych 
sporów zbiorowych.

W ramach przeciwdziałania takim 
zjawiskom jak mobbing czy dyskryminacja 
w miejscu pracy, od 2017 roku funkcjonuje 
w naszej Spółce Komisja wyjaśniająca ds. 
mobbingu i dyskryminacji. W 2019 roku 
nie odnotowano żadnego zgłoszenia 
dotyczącego wymienionych zjawisk.

PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

BEZPIECZEŃSTWO I  ROZWÓJ  PRACOWNIKÓW

Wiemy, że bezpieczne miejsce pracy i codzienne przestrzeganie zasad higieny pracy 
stanowią podstawę do tego aby móc właściwie realizować swoje codzienne obowiązki. 
W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników przywiązujemy dużą wagę zarówno do 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i przestrzegania procedur oraz 
odpowiedniego zabezpieczania osób zatrudnionych w naszej Spółce.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW

191 Liczba osób objętych szkoleniami BHP 
(wstępnymi i okresowymi)  w 2019 roku

Na bieżąco monitorowaliśmy i analizowaliśmy informacje na temat poziomu 
bezpieczeństwa naszych pracowników, aby wdrażać rozwiązania, które niwelują ryzyko 
wystąpienia wypadków przy pracy. 
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Realizacja złożonych zadań naszej Spółki wymaga od naszych pracowników wysokich 
kwalifikacji,  dlatego dokładamy starań, by umożliwić naszym pracownikom ich sukcesywne 
podnoszenie. Odbywa się to głównie poprzez delegowanie pracowników na różnego 
rodzaju szkolenia. W 2019 roku nasi pracownicy wzięli udział w 507 szkoleniach, innych 
niż szkolenia z zakresu BHP.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

2 385 Całkowita liczba godzin szkoleniowych odby-
tych przez pracowników Spółki w 2019 roku 

404,9 tys. zł
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji 
pracowników w 2019 roku 

NASZE WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW

Mając świadomość, jak istotne dla naszych pracowników jest bezpieczeństwo socjalne, 
staramy się zapewniać im różnego rodzaju formy wsparcia. Głównym źródłem 
finansowania tego wsparcia w 2019 roku był, tak jak i w poprzednich latach, Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych.

BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE NASZYCH PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

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

dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników 
(skorzystało 28 osób)

dofinansowanie wczasów wypoczynkowych, leczniczych, 
agroturystycznych oraz pobytów w sanatoriach (skorzystały 124 osoby)

dofinansowanie wycieczek turystycznych (skorzystało 48 osób)

dofinansowanie korzystania z wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych (skorzystały 254 osoby)

dofinansowanie korzystania ze żłobków i przedszkoli 
(skorzystało 40 osób) 

udzielanie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe 
(skorzystało 20 osób)

udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej (skorzystało 15 osób)

bony dla pracowników (skorzystały 344 osoby)

914,86 tys. zł

Koszt świadczeń na rzecz 
pracowników z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w 2019 roku 

Pracownicy naszej Spółki, a także kilkanaście 
innych podmiotów działających na 
terenie Portu Gdynia, będący członkami 
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej Portu 
Gdynia, mogli korzystać z udzielanej w niej 
pomocy materialnej w formie pożyczek.
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W naszej Spółce istnieje też 
możl iwość przystąpienia do 
programu pn.  „Zapomoga Pośmiertna ” ,   w ramach którego pracownicy, 
w zamian za opłacane składki ,  mogą zapewnić zapomogę w formie 
jednorazowego świadczenia pieniężnego, przysługującego członkom 
rodziny zmarłych pracowników, emerytów i  rencistów .



Wspieramy naszych pracowników w działaniach związanych z dbaniem o zdrowie 
i kondycję, dlatego w 2019 roku oferowaliśmy im dofinansowanie do kart Multisport Plus, 
umożliwiających korzystanie z różnych form aktywności sportowej, z czego skorzystały 
w sumie 152 osoby. Ze względu na powodzenie programu wśród pracowników, został on 
przedłużony na kolejny rok.

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Naszym emerytowanym pracownikom oferujemy wsparcie finansowane z Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2019 roku dofinansowaliśmy z niego wycieczki 
i wczasy wypoczynkowe dla emerytów, a także przyznaliśmy zapomogi. Wspomagamy też 
finansowo i organizacyjnie organizację spotkań dla naszych emerytowanych pracowników.

EMERYTOWANI PRACOWNICY
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Chętnie wspieramy prospołeczne 
inicjatywy naszych pracowników, 
takie jak, organizowane już od kilku lat, 
zbieranie i przekazywanie, w ramach 
wolontariatu pracowniczego, darów 
dla podopiecznych gdyńskiego 
Hospicjum św. Wawrzyńca. W 2019 
roku dodatkowo nasi pracownicy 
włączyli się w akcję Fabryki Kultury 
w Redzie, w ramach której zbierano 
przybory szkolne i zabawki dla dzieci 
z uboższych rodzin. 

WSPIERANIE SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA NASZYCH 
PRACOWNIKÓW

83

Od 2017 roku funkcjonuje Port Gdynia Sport Team. Członkowie tej drużyny, obecni i byli 
pracownicy ZMPG S.A., uczestniczą w masowych imprezach sportowych, reprezentując 
naszą Spółkę i Port Gdynia.
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O RAPORCIE
Niniejszy raport jest efektem dobrowolnych działań Spółki na rzecz wdrażania i promo-
wania idei społecznej odpowiedzialności, jako że ZMPG S.A. nie podlega obowiązkowi 
raportowania informacji niefinansowych, wynikającemu z Dyrektywy 2014/95/UE oraz 
znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. 
 

Raport powstał w oparciu o wewnętrzny system informacji i dotyczy działań podejmo-
wanych przez podmiot zarządzający Portem Gdynia - Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A. Tam, gdzie uznano to za niezbędne, odwołano się do działalności całego Portu. 

Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej.

P O R T . G D Y N I A . P L

RAPORT 2019


