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REGULAMIN OBSŁUGI PASAŻERÓW  

KORZYSTAJĄCYCH Z PUBLICZNEGO TERMINALU 

PROMOWEGO PRZY NABRZEŻU POLSKIM 

W PORCIE GDYNIA 

 

§1 

[Postanowienia ogólne] 

1. Obsługa pasażerów korzystajacych z Publicznego Terminalu 

Promowego przy Nabrzeżu Polskim w Gdyni („Terminal”) 

wykonywana jest wyłącznie przez przewoźników promowych 

świadczących na własny rachunek i we własnym imieniu usługi 

armatorskie przy użyciu Infrastruktury Terminalu na podstawie 

odrębnych umów zawartych z Zarządem Morskiego Portu 

Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000082699, REGON: 

191920577, NIP: 9581323524 o kapitale zakładowym  

w wysokości 112 285 300,00 zł opłaconym w całości („ZMPG”) 

z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Terminal przeznaczony jest do użytku publicznego,  

a przebywanie na nim jest równoznaczne z przyjęciem do 

wiadomości niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do 

przestrzegania jego postanowień.  

3. Treść Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej 

https://www.port.gdynia.pl/ 

4. Terminal jest miejscem obsługi podróżnych, którzy jako osoby 

znajdujące się na terenie Terminalu mają obowiązek stosować 

się do poniższych postanowień o charakterze porządkowym  

w celu zapewnienia ogólnego stanu bezpieczeństwa pasażerów 

oraz porządku publicznego bez względu na wewnętrzne 

wytyczne przewoźników promowych. 

 

§2 

[Zakazy obowiązujące na terenie Terminalu] 

1. Na terenie Terminalu w wyznaczonej na obiekcie części  

publicznej mogą przebywać: 

a) osoby dokonujące zakupu biletu oraz osoby im towarzy-

szące, 

b) osoby posiadające ważny bilet oraz osoby im towarzy-

szące, 

c) przewoźnicy promowi lub osoby upoważnione przez prze-

woźników promowych realizujące usługi promowe na 

podstawie umowy zawartej z ZMPG, 

d) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na  

terenie Terminalu na podstawie umów zawartych z ZMPG, 

e) inne osoby upoważnione przez ZMPG oraz osoby, których 

obecność jest uzasadniona na podstawie odrębnych prze-

pisów. 

2. Na terenie Terminalu zakazane jest:  

a) wnoszenie bez stosownego zezwolenia broni oraz innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych 

pasażerów, pracowników oraz infrastruktury Terminalu, 

w szczególności wszelkich materiałów wybuchowych i pi-

rotechnicznych, środków drażniących lub ogłuszających, 

substancji chemicznych palnych i żrących oraz innych ma-

teriałów chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych, 

b) oddalanie się od pozostawionego bez opieki bagażu, 

c) zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie jakichkolwiek obiek-

tów, infrastruktury i urządzeń,  

d) uchylanie się od przeprowadzanej kontroli bezpieczeń-

stwa, forsowanie drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych, w 

tym bezpodstawne używanie wszelkich przycisków awa-

ryjnych, 

e) wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów służbowych, 

psów asystujących osobom niepełnosprawnym, a także 

zwierząt towarzyszących w podróży, 

f) spożywanie alkoholu, 

g) palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektro-

nicznych tytoniu, 

h) wnoszenie oraz zażywanie wszelkich środków odurzają-

cych oraz substancji psychotropowych za wyjątkiem ordy-

nowanych przez lekarza środków medycznych,  

i) wpływanie, przerywanie, powstrzymywanie lub jakiekol-

wiek pośrednie bądź bezpośrednie utrudnianie wykony-

wania przez personel Terminalu lub personel przewoźni-

ków promowych obowiązków służbowych, a także prze-

prowadzanie niedozwolonych zmian w urządzeniach in-

frastruktury Terminalu oraz systemie obsługi pasażerów,  

j) zakłócanie możliwości używania infrastruktury przezna-

czonej dla użytku publicznego, 

k) parkowanie pojazdów osobowych lub pojazdów ciężaro-

wych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

l) naruszanie określonych przez ZMPG Instrukcji ruchu oso-

bowego, kołowego i materiałowego na obszarze Publicz-

nego Terminalu Promowego przy Nabrzeżu Polskim  

w Porcie Gdynia w strefie operacyjnej Terminalu, 

m) przebywanie przez pasażera w strefie niepublicznej Ter-

minalu bez ważnego biletu, 

n) przebywanie w strefie operacyjnej Terminalu bez wyma-

ganej przepustki,  

o) nieprzestrzeganie zasad dostępu do stref zastrzeżonych  

Terminalu określonych przez ZMPG, 

p) pozostawanie poza godzinami otwarcia na terenie Termi-

nalu.  

3. Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem  

Infrastruktury Terminalu polegającej na działalności marketin-

gowej, reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobko-

wej wymaga zgody oraz zawarcia odrębnej umowy z ZMPG.  

4. Organizacja wydarzeń artystycznych, politycznych, zbiórek  

pieniężnych oraz wszelka inna aktywność zakłócająca bądź  

mająca wpływ na porządek na terenie Terminalu bez zgody oraz 

zawarcia odrębnej umowy z ZMPG jest zakazana.  

5. Zabrania się bez wyraźnej pisemnej zgody ZMPG utrwalania  

w formie zdjęć lub wideo akcji ratowniczych prowadzonych na  

terenie Terminalu, czynności z zakresu nadzoru bezpieczeństwa 

pasażerów, kontroli bagażu oraz stanowisk kontroli dokumen-

tów. 

6. Wejście lub wjazd na prom jest możliwe po uzyskaniu odpo-

wiedniego pozwolenia/biletu od przewoźnika promowego  

i zapewnieniu przez niego bezpiecznego przycumowania lub od-

cumowania promu oraz czynności związanych z wyokrętowa-

niem lub zaokrętowaniem oraz przeładunkiem. 
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§3 

[Środki bezpieczeństwa na terenie Terminalu] 

1. Wszystkie przebywające na terenie Terminalu osoby zobowią-

zane są do niezwłocznego informowania ochrony Terminalu lub 

Policji w przypadku zauważenia pozostawionego bez opieki  

bagażu lub zauważenia innego niebezpieczeństwa. 

2. Osoby przebywające na terenie Terminalu zobowiązane są do 

wykonywania poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicz-

nej, Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Służby Ochrony Pań-

stwa, a także Służby Celno-Skarbowej, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego oraz personelu Terminalu. 

 

§4 

[Postępowanie w przypadku zarządzenia ewakuacji] 

1. W przypadku wystąpienia na Terminalu zagrożenia bezpieczeń-

stwa Pasażer jest zobowiązany do powiadomienia pracowni-

ków Terminala. 

2. Zagrożenie bezpieczeństwa może być przyczyną zarządzenia 

ewakuacji Terminalu. Zarządzenie ewakuacji następuje stosow-

nym komunikatem o ewakuacji Dźwiękowym System Ostrze-

gawczym (DSO). 

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji Terminalu, wszystkie 

osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wyko-

nywania poleceń zawartych w komunikacje o ewakuacji oraz 

bezpośrednim poleceniom kierującego ewakuacją   .  

4. Po zarządzeniu ewakuacji, natychmiastowo i bezwzględnie 

przerywa się wszelkie czynności pasażerskie wykonywane na 

terenie Terminalu.  

 

§ 5 

[Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi] 

1. Przewoźnik promowy przekazuje ZMPG rzeczy znalezione na te-

renie Terminalu. ZMPG po upływie 3 dni od dnia otrzymania 

rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym ter-

minie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.  

2. W sprawach rzeczy znalezionych nieuregulowanych w niniej-

szym Regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 20 lutego 

2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908). 

3. W przypadku rzeczy, które zostały przymocowane do trwałego 

wyposażenia Terminalu, ZMPG ma prawo usunąć mocowanie ta-

kiej rzeczy. 

 

 

§ 6 

[Postanowienia końcowe] 

1. Jednostronna zmiana Regulaminu wymaga opublikowania na 

stronie https://www.port.gdynia.pl najpóźniej w terminie 

dwóch tygodni przed datą jego wejścia w życie. 

 

https://www.port.gdynia.pl/

