WSTĘP
INTRODUCTION
Port Gdańsk to największy i najstarszy polski port morski, którego początki
sięgają X wieku. Z kart historii wynika, że najlepszy okres funkcjonowania
portu przypadał na wiek XV-XVIII kiedy gdański port odgrywał ważną
rolę jako pośrednik pomiędzy wschodem i zachodem, będąc jednym
z najpoważniejszych ogniw w ówczesnym handlu międzynarodowym.
Dziś Port Gdańsk przeżywa swój kolejny renesans będąc istotnym
węzłem transportowym zlokalizowanym na południowym wybrzeżu
Bałtyku - w części uchodzącej za jeden z najdynamiczniej rozwijających
się rejonów kontynentu europejskiego.
W niniejszym folderze informacyjnym dotyczącym Portu Gdańsk,
pragniemy przedstawić Państwu najważniejsze i zarazem najciekawsze
informacje dotyczące działalności portu, jego potencjału oraz perspektyw
rozwojowych. Materiał wzbogacony został o najważniejsze dane
statystyczne, które jednocześnie pozwolą zobrazować aktualną sytuację
Portu Gdańsk oraz jego pozycję na mapie basenu Morza Bałtyckiego.
Postaramy się także pokazać Państwu, że Port Gdańsk w dzisiejszej
dobie to nie tylko organizm portowy przystosowany do przeładunku
towarów, ale zarazem ważny ośrodek gospodarczy, którego walory
z roku na rok docenia coraz szersze grono inwestorów tak krajowych, jak
i zagranicznych.
Mamy nadzieję, że zawarty tu materiał, pozwoli w przystępny sposób
zaprezentować gdański organizm portowy, a zebrane dzięki temu
informacje posłużą jako zachęta do nawiązania bliższej współpracy
z Portem Gdańsk oraz pozwolą docenić jego walory ekonomiczne,
biznesowe i logistyczne.
Życzymy miłej lektury.

The Port of Gdansk is the oldest and largest Polish seaport, dating back
to the tenth century. The annals of history show that the golden period of
the port fell between the fifteenth and eighteenth century when the port of
Gdansk played an important role as a key link between the East and West,
being one of the most important transportation chains in international
trade at that time.
Today the Port of Gdansk is experiencing a revival as a major transportation
hub located on the southern coast of the Baltic Sea - in an area believed
to be one of the fastest developing regions of the European continent.
In this brochure on the Port of Gdansk, we would like to introduce you
to the most significant and also the most interesting details of the port’s
activities, along with its potential and prospects for further development.
The material is rich in important statistical data illustrating the current
situation of the Port of Gdansk and its ranking on the map of the Baltic Sea.
We will also reveal that the Port of Gdansk nowadays is not merely a port
organism adapted for handling goods, but also an important economic
centre, increasingly valued from year to year by a growing group of both
domestic and foreign investors.
We hope that this material will provide an accessible presentation of the
dynamics of the Gdansk port, and perhaps this information will be an
incentive to establish closer cooperation with the Port of Gdansk through
an appreciation of its economic, business and logistical value.
We hope you enjoy reading.

LOKALIZACJA
LOCATION

Port Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską, w centralnej części południowego
wybrzeża Morza Bałtyckiego. To wyjątkowo korzystna lokalizacja
zarówno w kontekście geograficznym, logistycznym, a jak potwierdza
rynek, również ekonomicznym.

The Port of Gdansk lies on the Gulf of Gdansk, in the central part of the
southern coast of the Baltic Sea. This is an extremely favourable location
both in terms of geography, logistics and also, as confirmed by the market,
economy.

Unikatowym, jak na tę część akwenu bałtyckiego, atrybutem portu są
jego bardzo dobre warunki hydrograficzne, umożliwiające przyjmowanie
największych statków jakie są w stanie wejść na Bałtyk, przy
batymetrycznych ograniczeniach Cieśnin Duńskich, bowiem maksymalne
dopuszczalne zanurzenie statków sięga tu aż 15 metrów.
Atrakcyjność portu podwyższają także naturalnie ukształtowane
parametry eksploatacyjne. Dzięki położeniu przy ujściu rzeki, port jest
cały rok wolny od zalodzenia oraz zjawiska pływów.

A unique - in this part of the Baltic basin - attribute of the port are its
favourable hydrographic conditions, capable of accommodating the largest
vessels able to enter the Baltic, within the bathymetric limitations of the
Danish Straits, since a draft of up to 15 meters is the maximum allowed
here. The port is even more attractive because of its natural operating
parameters. Due to its location at the mouth of a river, the port remains icefree all year round and does not experience tides.

Walory lokalizacyjne Portu Gdańsk doceniła także Unia Europejska,
czego wyrazem było ustanowienie Gdańska bazowym portem
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, będącej kluczową siecią
połączeń transportowych na kontynencie europejskim. Port Gdańsk
decyzją Unii stał się zatem początkowym ogniwem pierwszego korytarza
TEN-T „Bałtyk-Adriatyk”.
Innym atrybutem lokalizacyjnym Portu Gdańsk jest jego usytuowanie
w jednym z aktualnie najdynamiczniej rozwijających się rejonów
kontynentu europejskiego. Przy tym nie bez znaczenia jest fakt, że
Gdańsk to największy port morski Polski, stanowiącej szósty pod
względem ludności rynek Unii Europejskiej z naturalnym zapleczem
pozostałych rynków, tak wschodniego, jak i południowego obejmującego
ponad 100 milionów osób.
Port Gdańsk to istotny węzeł logistyczny Środkowo-Wschodniej Europy,
którego walory lokalizacyjne od kilkunastu lat plasują go w czołówce
najdynamiczniej rozwijających się portów basenu Morza Bałtyckiego.

Gdansk’s port location is also valued by the European Union, with the
establishment of Gdansk as a core port within the Trans-European
Transport Network TEN-T, which is a key transportation link for the European
continent. The EU decided that the Port of Gdansk would therefore become
the initial link in the TEN-T “Baltic-Adriatic” corridor no.1.
Another attribute of the Port of Gdansk is its location in one of the fastestgrowing regions of the European continent. At the same time, it is significant
that Gdansk is the largest sea port in Poland, whose population is sixth in
terms of the European Union market with a natural hinterland of further
markets to the East and South including more than 100 million people.
The Port of Gdansk is an important logistics hub in Central and Eastern
Europe, whose advantageous location has, over the last several years,
placed it at the forefront of the fastest growing ports on the Baltic Sea.

PORT ZEWNĘTRZNY | THE OUTER PORT

DROBNICA
GENERAL CARGO

95 900 000
Średniorocznie w Porcie Gdańsk przeładowywanych jest 95,9 mln sztuk bananów, co odpowiada ponad 2 letniemu
spożyciu tych owoców w województwie pomorskim.

On average the Port of Gdansk handles 95.9
million bananas annually, equivalent to more
than 2 years consumption in Pomerania.

Nowoczesne możliwości przeładunkowe decydują o wielofunkcyjności
gdańskiego portu. Najlepszym tego przykładem są przeładunki
drobnicowe obejmujące szeroką paletę różnorodności towarowej, w tym
m.in. sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, ale również wyroby hutnicze oraz
inne towary skonfekcjonowane w palety, big bagi czy worki.
Drobnica konwencjonalna przeładowywana jest prawie na wszystkich
nabrzeżach Portu Wewnętrznego. Pomimo zróżnicowania ładunków tej
grupy, istnieje jednak możliwość wyodrębnienia pewnych charakterystyk
dla poszczególnych nabrzeży. Dla przykładu nabrzeża Wolnego Obszaru
Celnego specjalizują się w obsłudze głównie owoców cytrusowych
oraz ryb mrożonych. Na Nabrzeżach Oliwskim, Wiślanym oraz Basenie
Górniczym dominują zwłaszcza wyroby hutnicze, w tym slaby, blacha,
czy pręty w wiązkach, ale także obsługiwane są m.in. sztuki ciężkie
i ponadgabarytowe.
Niewątpliwym atutem Portu Gdańsk jest także możliwość kontroli
granicznej produktów pochodzenia zwierzęcego, dzięki zlokalizowanym
na Nabrzeżu Wiślanym i w pobliżu terminalu DCT Gdańsk nowoczesnym
Granicznym Posterunkom Kontroli Weterynaryjnej. Posterunki,
pozostając w ścisłej współpracy z organami celnymi, zapewniają szybką
kontrolę graniczną towarów, zgodną z obowiązującymi standardami Unii
Europejskiej.
Ponadto, Port Gdańsk dysponuje kilkoma nabrzeżami przystosowanymi
do obsługi ładunków ro-ro. W Porcie Wewnętrznym, na terenie Wolnego
Obszaru Celnego zlokalizowana jest baza przeładunku samochodów
osobowych. To wyjątkowo korzystna lokalizacja głównie ze względu na
możliwość składowania tu aut bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła
oraz podatku przez nieograniczony czas, jak również odprawy celnej
ładunku partiami.
W rampy ro-ro wyposażony jest także, dysponujący rozległymi placami
składowymi i manewrowymi, Terminal Promowy Westerplatte, gdzie
obsługiwane jest regularne połączenie promowo-towarowe z Gdańska
do szwedzkiego Nynashamn.
Dodatkowo, w Porcie Zewnętrznym serwis ładunków ro-ro jest możliwy
także na Terminalu Kontenerowym DCT.
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DROBNICA
GENERAL CARGO
Modern handling capabilities have determined the multi-functionality of
the Gdansk port. The best example is the general cargo which includes
a wide range of goods, including oversize and heavy goods, as well as
steel products and other goods shipped in pallets, big bags or sacks.
Conventional general cargo is handled at almost all the quays within the
Inner Port. Despite the diversity of this group of cargo, it is possible to
allocate certain categories of goods to the various quays. For example,
the quays located within the Duty Free Zone mainly deal with citrus fruit
and frozen fish. The Oliwskie Quay, the Wislane Quay and the Gorniczy
Basin are mainly concerned with steel products, including slabs, sheets
or bundled rods, and also support oversized and heavy goods. An
unquestionable advantage of the Port of Gdansk is also the possibility of
conducting border checks on products of animal origin, thanks to the New
Border Veterinary Inspection Posts located at the Wislane Quay and near
the DCT Gdansk terminal. This posts cooperate closely with the customs
authorities to ensure rapid border control of goods, in accordance with
European Union standards.
Furthermore, the Port of Gdansk has several quays capable of handling
Ro-Ro cargo. A handling base for automobiles is located at the Inner Port
in the area of the Duty Free Zone. This is an exceptional location mainly
because of the possibility to store cars here without customs guarantees,
levies, duty or tax for an unlimited period of time, as well as to conduct
the customs clearance of goods in batches. The Westerplatte Ferry
Terminal, which operates a regular ferry and freight service from Gdansk
to Nynashamn in Sweden, is also equipped with Ro-Ro ramps with
extensive storage and manoeuvring areas. Additionally, a Ro-Ro cargo
service is also available at the Container Terminal DCT in the Outer Port.

70%

Roczna liczba samochodów handlowych
obsługiwana w Porcie Gdańsk odpowiada
70. procentom nowych aut rejestrowanych
rocznie w Polsce.
The annual number of commercial vehicles
handled at the Port of Gdansk corresponds
to 70 percent of all new cars registered each
year in Poland.

KONTENERY
CONTAINERS

606 027
Roczna ilość kontenerów obsługiwanych
w Porcie Gdańsk w relacji burtowej wymagałaby zaangażowania:
• 15 151 składów pociągów (80 TEU/skład)
• 606 027 trucków (2TEU / truck)
The annual number of containers transported
per year via the Port of Gdansk would require
the involvement of:
• 15,151 trains (80 TEU/train) or
• 606,027 trucks (2 TEU/truck)

15151

W gdańskim porcie zlokalizowane są dwa terminale kontenerowe.
W Porcie Wewnętrznym - Gdański Terminal Kontenerowy (GTK), pełniący
funkcje feederowe w zakresie obsługi kontenerów oraz głębokowodny
terminal kontenerowy DCT Gdańsk, na którym obsługiwane są zarówno
regularne kontenerowe serwisy oceaniczne, jak i dowozowo-odwozowe.
Pierwszy z wymienionych terminali - GTK – przystosowany jest do
obsługi statków o nośności do 20.000 DWT. Dysponuje szerokim
wachlarzem urządzeń do obsługi drobnicy skonteneryzowanej, w tym
posiada 95 stanowisk dla kontenerów chłodniczych. W chwili obecnej
na nabrzeżu Szczecińskim, gdzie działa Gdański Terminal Kontenerowy
prowadzone są prace inwestycyjne mające na celu zwiększenie
możliwości składowych i przeładunkowych terminalu, modernizację
placów składowo-manewrowych oraz budowę parkingu dla samochodów
ciężarowych.
Drugi terminal –DCT Gdańsk - to w chwili obecnej największy
głębokowodny terminal kontenerowy na Bałtyku obsługujący regularne
połączenia interkontynentalne m.in. do Azji, Afryki oraz Ameryki
Środkowej. Przystosowany jest do obsługi największych na świecie
jednostek mogących wejść na Bałtyk, tj. statków o zanurzeniu do 15
metrów.
Innowacyjne wyposażenie terminala zapewnia jego wysoką wydajność
przeładunkową. Dzięki własnej bocznicy kolejowej i bezpośredniej
dostępności do dróg krajowych i autostrad jest doskonale skomunikowany
z całym zapleczem Portu Gdańsk.
Oba terminale kontenerowe oferują zintegrowane usługi terminalowe
i depot-holderskie.
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KONTENERY
CONTAINERS
The Port of Gdansk features two container terminals. At the Inner Port, the
Gdansk Container Terminal (GTK), operates feeder container services
meanwhile the deepwater container terminal DCT Gdansk is designed to
operate both deep-sea and feeder container services.
The first of these terminals - GTK - is designed to handle ships of up
to 20,000 DWT. It boasts a wide range of equipment for handling
containerised cargo, including 95 stations for refrigerated containers.
Currently, the Szczecinskie Quay, where the Gdansk Container Terminal
operates, is the recipient of an investment aimed at increasing the storage
and handling capabilities of the terminal, the modernisation of the storage
and manoeuvring yards and the construction of parking space for trucks.
The second terminal - DCT Gdansk - is currently the largest deepwater
container terminal on the Baltic servicing regular intercontinental routes,
including to Asia, Africa and Central America. It is designed to handle the
world’s largest vessels entering the Baltic Sea - ships with a draft of up to
15 meters. The innovative terminal equipment provides high performance
transhipment. With its own railway siding and direct access to national
roads and highways, it is well-connected with the entire hinterland of the
Port of Gdansk.
Both container terminals offer integrated terminal and depot-holder
services.

Długość ustawionych rzędem jeden za drugim
wszystkich kontenerów przeładowywanych
rocznie w Porcie Gdańsk odpowiada odległości
7 tys. km, tj. dystansowi pomiędzy Gdańskiem
a Pekinem.
If all the containers handled annually at the Port
of Gdansk were placed in a row, they would
stretch 7,000 km, i.e. from Gdansk to Beijing

ZBOŻA
CEREALS
Ważną grupę ładunkową w Porcie Gdańsk stanowią także zboża, a wśród
nich ziarna pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, ale także śruta sojowa
śruta rzepakowa, których przeładunek w porcie realizowany jest zarówno
w relacji importowej, jak i eksportowej.
W Porcie Wewnętrznym oprócz zlokalizowanych tu elewatorów
zbożowych, znajdują się także nowoczesne specjalistyczne terminale
dedykowane kompleksowej obsłudze tej grupy ładunkowej, w tym m.in.
Gdański Terminal Masowy, czy przetwórnia słodu Malteurop. Przeładunek
zbóż ponadto realizowany jest także na nabrzeżu Oliwskim.
Ziarna zbóż przeładowywane są w większości w oparciu o nowoczesne
technologie przeładunku, w tym m.in. przy wykorzystaniu specjalnie
zaprojektowanego przenośnika nabrzeżowego należącego do spółki
Magrol, jedynego tego rodzaju urządzenia w Polsce, zapewniającego
szczelną obsługę ładunku eliminującą ubytki i ewentualne zapylenie.
Ponadto, na terminalu masowym zlokalizowanym na nabrzeżu Bytomskim
wykorzystywane są kompleksowe technologie suszenia ziarna oraz
czyszczalnie do wstępnego czyszczenia zboża. Terminal wyposażony jest
również w nowoczesne i w pełni wyposażone laboratorium analityczne
przystosowane do wykonywania profesjonalnych analiz zbóż.

An important cargo group at the Port of Gdansk are also cereals, including
wheat, barley, maize, along with soybean and rapeseed meal, which are
both imported and exported at the port.
At the Inner Port, in addition to the grain elevators, there are also some
modern specialised terminals dedicated to providing comprehensive
services for this group of cargo, including the Gdansk Bulk Terminal or
the Malteurop malt processing plant. Moreover, the handling of grain is
also conducted at the Oliwskie Quay.
Cereal grains are mostly loaded and unloaded using modern handling
technologies, including a specially designed quay conveyor belonging to
the company Magrol, the only such device in Poland, which ensures tight
load handling, eliminating losses and potential dust contamination.
thous. tonn
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In addition, at the bulk terminal located at the Bytomskie Quay, complex
technologies are used to dry the grain and clean the equipment for
the pre-cleaning of grain. The terminal is also equipped with a modern
and fully equipped analytical laboratory that can carry out professional
analyses of cereals.

ZBOŻA
CEREALS

678 mln
Z pszenicy przeładowywanej rocznie w Porcie
Gdańsk można uzyskać ponad 270 mln
ton mąki i wypiec z tego ponad 678
mln kilogramowych bochenków
chleba.

WĘGIEL
COAL
Przeładunek węgla w Porcie Gdańsk realizowany jest w 2 lokalizacjach:
na nabrzeżach Basenu Górniczego usytuowanego w wewnętrznej
części portu oraz na Terminalu Ładunków Masowych Suchych w Porcie
Zewnętrznym.
Całkowite zmechanizowanie terminala umożliwia obsługę węgla
zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej. Terminal charakteryzuje
nie tylko wysoka wydajność przeładunku, ale także szeroki wachlarz
specjalistycznego sprzętu w tym m.in.: systemy przenośników taśmowych,
dźwigów chwytakowych, zwałowarko-ładowarki. Terminal posiada także
bocznicę kolejową wyposażoną w wywrotnice wagonowe z tunelami
do rozmrażania wagonów zapewniającymi całoroczną dyspozycyjność
terminalu.
Gwarancją zachowania szczególnych warunków ochrony środowiska jest
wysoka technologia obsługi na terminalu.

The handling of coal is carried out in two locations at the Port of Gdansk:
at the Gorniczy Basin quays located in the inner part of the port and the
Dry Bulk Cargo Terminal at the Outer Port. The total mechanisation of
the terminal allows the handling of coal for both import and export. The
terminal is characterised not only by high performance handling, but also
a wide range of specialised equipment including: systems, conveyor belts,
grab cranes, stacker-loaders. The terminal also features a rail siding
wagon equipped with rotary car dumpers with tunnels for defrosting the
cars to ensure the year-round functioning of the terminal. The advanced
level of technology implemented at the terminal guarantees environmental
safety.

thous. tonn

tys. ton
2005-2014

WĘGIEL
COAL

1

Roczna ilość węgla przeładowywanego
w Porcie Gdańsk starczyłaby niemalże
na cały rok funkcjonowania elektrowni.
The annual amount of coal handled at
the Port of Gdansk would be almost
enough to operate a power station for a
whole year.

PALIWA PŁYNNE
LIQUID FUEL
W głębokowodnej, zewnętrznej części portu znajdują się dwa
nowoczesne terminale przystosowane do obsługi paliw płynnych – Baza
Paliw Płynnych oraz Terminal Przeładunku Gazu Płynnego LPG.
Pierwszy z wymienionych, to największy w Polsce terminal
przystosowany do obsługi paliw płynnych w relacji morskiej, posiadający
roczną zdolność przeładunkową na poziomie 40 milionów ton. Jest
jednym z najważniejszych obiektów stanowiących podstawę w zakresie
zabezpieczenia energetycznego kraju.
Baza wyposażona jest w pełni zautomatyzowane stanowiska przeładunku
ropy i produktów ropopochodnych, w tym m.in. benzyny, paliwa lotniczego,
oleju napędowego, czy opałowego.
Niewątpliwym jej atutem jest rozbudowana sieć rurociągów zapewniających
swobodny przesył paliw do rafinerii i zakładów zlokalizowanych w kraju,
jak również do wschodnich landów Niemiec.
Wysokie zaawansowanie technologiczne bazy polegające na przeładunku
paliw w systemie zamkniętym, w pełni skomputeryzowany system
obrony przeciwpożarowej, nowoczesny monitoring stanu urządzeń
przeładunkowych oraz funkcjonującej na terminalu aparatury, jak też
praca w systemie zamkniętych basenów przeładunkowych wyposażonych
w specjalistyczne zapory przeciwrozlewowe, sprawiają, że Baza Paliw
Płynnych jest obiektem bezpiecznym zarówno w kontekście pożarowym,
jak i środowiskowym.
Znajdujący się tuż obok bazy Terminal Przeładunku Gazu Płynnego
LPG to obiekt przystosowany nie tylko do pełnienia funkcji
przeładunkowych w relacji morskiej, ale także składowych dla gazu LPG
w relacjach eksportowych, a to za sprawą 16 zakopcowanych zbiorników
magazynowych o całkowitej pojemności rzędu 13.200 ton.
Terminal nadto wyposażony jest w specjalistyczne pompy wspomagające
wyładunek oraz transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk
załadowczych. Dzięki takiej aparaturze i innowacyjnym technologiom
możliwe jest przyjmowanie, przechowywanie, częściowe mieszanie
i rozsyłanie gazu LPG.
Przeładunek paliw płynnych realizowany jest także w Porcie
Wewnętrznym, przy nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej przystosowanym
do obsługi produktów ropopochodnych takich jak olej napędowy, bazowy,
czy opałowy. Dzięki instalacjom rurociągów przeładunkowych, nabrzeże
połączone jest ze zbiornikami lądowymi oraz bocznicami kolejowymi
i nalewakami tak kolejowymi, jak i samochodowymi.
thous. tonn
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PALIWA PŁYNNE
LIQUID FUEL
At the deepwater, outer part of the port, there are two modern terminals
capable of handling liquid fuels - the Liquid Fuels Base and the Liquefied
Petroleum Gas Terminal LPG. The former is Poland’s largest sea terminal
equipped to handle liquid fuels, with an annual capacity of approximately
40 million tonnes. It is a key element of the nation’s infrastructure,
underpinning the country’s energy needs. The base is equipped with
a fully automated berths for handling oil and petroleum products, including
gasoline, kerosene, diesel or heating oil.
An unquestionable asset is its extensive network of pipelines to ensure
the free-flowing transfer of fuel to refineries and plants located in the
country, as well as to the eastern areas of Germany. The high technology
implemented at the base capable of handling fuel in a closed system,
along with the fully computerised fire security system, modern monitoring
of the condition of the handling equipment and apparatus functioning at
the terminal, as well as the system of sealed handling docks equipped
with specialist spillage protection barriers mean that the Liquid Fuels
Base is safe both in terms of fire risk and the environment.
Located just next to the base, the Liquefied Petroleum Gas Terminal LPG
is designed not only to handle maritime cargo. It also constitutes a storage
base for LPG in export relations, thanks to 16 storage tanks with a total
capacity of 13,200 tonnes. Moreover, the terminal is equipped with special
pumps to facilitate the unloading and transportation of gas from the tanks
to the loading berths. With this apparatus and innovative technologies it is
possible to handle, store, partially mix and distribute the LPG.
The handling of liquid fuels is also carried out at the Inner Port, at the
Obroncow Poczty Polskiej Quay designed to handle petroleum products
such as diesel, base or heating oil. Thanks to the pipeline installations, the
quay is connected with the land tanks and railway sidings as well as rail
and auto fuel funnels.

500 000
Wywóz całego tonażu ropy i produktów ropopochodnych obsługiwanych rocznie w Porcie
Gdańsk wymagałby zaangażowania blisko pół
miliona cystern samochodowych.
The entire tonnage of oil and oil products
transported per year via the Port of Gdansk
would require the involvement of nearly half a
million tanker trucks.

POZOSTAŁE MASOWE
OTHER BULK
Najbardziej różnorodną pod względem gatunkowym grupę towarową
w porcie stanowią pozostałe ładunki masowe. Obejmują one takie towary
jak: kruszywa, siarka granulowana, biomasa, fosforyty, czy melasa oraz
wiele innych.
W Porcie Zewnętrznym ładunki tej grupy mogą być obsługiwane
w Terminalu Ładunków Masowych Suchych, który zaprojektowany został
z myślą o przeładunkach nie tylko wspomnianego wcześniej węgla, ale
także innych ładunków suchych, w tym np. rudy żelaza.
Parametry hydrotechniczne panujące przy nabrzeżach terminalu
pozwalają na obsługiwanie w tej części portu największych statków jakie
mogą wchodzić na Bałtyk, tj. jednostek typu Baltmax o zanurzeniu do 15
metrów.
Towary z grupy „pozostałe ładunki masowe” obsługiwane są także przy
nabrzeżach Portu Wewnętrznego, w tym m.in. w nowoczesnym Gdańskim
Terminalu Masowym zlokalizowanym przy nabrzeżu Bytomskim, jak
również na nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej, gdzie realizowane są
usługi z zakresu przeładunku towarów takich jak: siarka granulowana,
czy kruszywa.
Znakomitą część przeładunków masowych realizuje się w porcie także
na nabrzeżach Przemysłowym i Chemików, gdzie o ile przy pierwszym
z wymienionych, zwłaszcza w ostatnim okresie dominują kruszywa, o tyle
przy nabrzeżu Chemików większość stanowią towary takie jak: fosforyty,
soda, melasa, czy skaleń.
Niebagatelne znaczenie dla obsługi ładunków masowych mają również
nabrzeża Basenu Górniczego, czy nabrzeże Wiślane, gdzie oprócz
wspomnianego wcześniej kruszywa obsługiwana jest także biomasa,
bentonit, wapno, skaleń oraz boksyty.

163 km

W ciągu ostatnich 3 lat w Porcie Gdańsk przeładowano kruszywa w ilości wystarczającej
na budowę 163 km autostrady,
czyli długości odpowiadającej ca.
trasie Gdańsk – Toruń.
Over the past 3 years, the Port of
Gdansk has handled an amount of
aggregates sufficient to build 163
km of motorway, a length equivalent to the Gdansk - Torun route.

POZOSTAŁE MASOWE
OTHER BULK
The most diverse group of goods at the port is other cargo bulk. This
includes goods such as: aggregates, granulated sulphur, biomass,
phosphates, molasses and many others. At the Outer Port such loads
can be handled at the Dry Bulk Cargo Terminal, which has not only been
designed for the handling of the aforementioned coal, but also other dry
cargoes including, for example, iron ore. The hydro-technical parameters
at the quays allow the terminal in this part of the port to service the largest
vessels that can enter the Baltic Sea, i.e. Baltmax-type units with a draft
of up to 15 meters.
Goods from the „other bulk” group are also handled at the quays of the
Inner Port, including the modern Gdansk Bulk Terminal located at the
Bytomskie Quay, as well as at the Obroncow Poczty Polskiej Quay, where
cargo such as granulated sulphur or aggregates is handled.
A major portion of the bulk cargo is also handled at the Przemyslowe
and Chemikow Quays, where the former, especially in the recent period,
mainly deals with aggregates, whereas the Chemikow Quay mainly
handles goods such as phosphates, soda, molasses, or feldspar. Other
quays of considerable importance for handling bulk cargoes also include
the Gorniczy Basin as well as the Wislane Quay where, in addition to
the aforementioned aggregate, biomass, bentonite, lime, feldspar and
bauxite are also serviced.

thous. tonn

tys. ton
2005-2014

RUCH PASAŻERSKI
PASSENGER TRAFFIC
Ruch pasażerski obsługiwany jest w Porcie Gdańsk głównie na Terminalu
Promowym Westerplatte, gdzie przez cały rok realizowane są regularne
zawinięcia promowe Polskiej Żeglugi Bałtyckiej na trasie Gdańsk –
Nynashamn (Szwecja).
Dodatkowo, w okresie letnim terminal wykorzystywany jest do obsługi
statków wycieczkowych, które okazjonalnie zawijają także do nabrzeża
Ziółkowskiego, czy zlokalizowanych tuż u wejścia do portu nabrzeży
Wolnego Obszaru Celnego.
Gdańsk coraz liczniej doceniany jest przez turystów morskich nie tylko
za sprawą uroków ponad 1000-letniego miasta, ale także z uwagi na
doskonałe skomunikowanie portu z centrum Gdańska oddalonego
zaledwie 15 minut drogi od Terminalu Promowego Westerplatte.
Innym walorem turystycznym Portu Gdańsk jest świetne zlokalizowanie
terminalu i pozostałych nabrzeży, przy których obsługiwane są statki
wycieczkowe, względem atrakcji turystycznych takich jak: Pomnik
Obrońców Westerplatte, gdzie rozpoczęła się II Wojna Światowa,
Twierdza Wisłoujście, czy zabytkowa latarnia morska usytuowana tuż
u wejścia do portu.
Ponadto, w trosce o turystów, każdego lata Port Gdańsk zapewnia
przybywającym tu pasażerom luksusowych jednostek wycieczkowych
profesjonalną obsługę w zakresie informacji turystycznej, jak również
obsługi taksówkowej na nabrzeżu.

Passenger traffic at the Port of Gdansk is mainly located at the
Westerplatte Ferry Terminal, with a year-round Polferries ferry service on
the Gdansk - Nynashamn (Sweden) route.
Additionally, during the summer the terminal is used for docking cruise
ships which occasionally also call at the Ziolkowski Quay or the berths
located within the Duty Free Zone at the entrance to the port.
Gdansk is growing in popularity among offshore tourists not only because
of the charms of this city with its 1000 year old history, but also because of
the excellent transport connections from the port to the centre of Gdansk,
which is only 15 minutes from the Westerplatte Ferry Terminal. Another
advantage of the port of Gdansk is the marvellous location of the terminal
and the other quays, where cruise ships dock alongside tourist attractions
such as the Monument to the Defenders of Westerplatte, where World
War II started, the Wisloujscie Fortress, and the historic lighthouse
situated right at the entrance to the port.
Furthermore, each summer the Port of Gdansk provides a tourist
information and taxi service at the quay for passengers arriving here on
luxury cruise liners.

RUCH PASAŻERSKI
PASSENGER TRAFFIC

thous. passengers

4

Roczna liczba pasażerów odwiedzających Port Gdańsk zmieściłaby się
jednorazowo na 4 światowej klasy
stadionach piłkarskich
The annual number of passengers
visiting Port of Gdansk would fit into
4 world-class football stadiums at the
same time.

tys. pasażerów
2005-2014

ZAMIERZENIA ROZWOJOWE
DEVELOPMENT PLANS
Dynamiczne ożywienie światowej gospodarki morskiej ma ogromny
wpływ na intensyfikację działań w obszarze zamierzeń rozwojowych
gdańskiego portu. Światowy postęp technologiczny powodujący zmiany
w strukturze popytu na surowce i wyroby gotowe, globalizacja światowa,
wzrost gospodarczy przekładający się na zmiany w strukturze wymiany
handlowej krajów, wydłużanie się łańcuchów dostaw oraz zmiany
w zakresie floty handlowej na świecie, nieustannie implikują konieczność
dostosowywania infrastruktury portowej do zmieniającego się otoczenia.
W aspekcie nowych wyzwań stawianych portom morskim przez
rynek, w 2014 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zakończył
opracowywanie „Strategii rozwoju Portu Gdańsk do 2027 roku”, będącej
dokumentem w pełni kompatybilnym z europejskimi oraz krajowymi
strategiami dotyczącymi transportu i portów morskich.
W dzisiejszej dobie porty to nie tylko węzły komunikacyjne łączące
transport morski z lądowym, ale kluczowe ogniwa w globalnych
łańcuchach dostaw generujące wartość dodaną. To katalizatory rozwoju
gospodarczego tak regionalnego, jak i ogólnokrajowego, wokół których
tworzone są rozbudowane ośrodki przemysłowe i hurtowo-dystrybucyjne.
Z myślą o takich funkcjach docelowych ośrodka portowego, Zarząd
Morskiego Portu Gdańsk S.A. od lat skupia swoje wysiłki ukierunkowane
na rozbudowie cennej infrastruktury portowej, której zadaniem jest
sprostanie oczekiwaniom rynkowym oraz umożliwienie wszystkim
użytkownikom tejże infrastruktury aktywizację gospodarczą, rozwój funkcji
logistycznych ośrodka, a przez to zbudowanie przewagi konkurencyjnej
całego kompleksu portowego.
W Porcie Gdańsk, poza samym zarządem portu wyróżnić można kilka
grup podmiotów, których inwestycje przyczyniają się do rozbudowy
i wzrostu znaczenia gdańskiego kompleksu portowego. Są nimi Urząd
Morski, Gmina Miasta Gdańsk, krajowi zarządcy infrastruktury drogowej
i kolejowej oraz inwestorzy prywatni. Szacowana wartość inwestycji
zaplanowanych w Porcie Gdańsk i przewidzianych na okres kolejnych
5 lat, tj. do roku 2020 wynosi blisko 2 miliardy EUR.
Do najważniejszych inwestycji, które realizowane będą w Porcie Gdańsk
w najbliższych latach zaliczyć można m.in. rozwój infrastruktury
dostępowej do Portu Zewnętrznego od strony wody, który obejmować
będzie poszerzenie dotychczasowego toru wodnego w tej części
portu, budowę nowych falochronów i obrotnic, które pozwolą sprostać
przewidywanemu na kolejne lata wzmożonemu ruchowi statków w Porcie
Zewnętrznym. Ta niebagatelna i niezwykle kosztochłonna inwestycja
zrealizowana zostanie przez Urząd Morski, przy wsparciu środków
unijnych.
Niezwykle istotnym przedsięwzięciem inwestycyjnym będzie również
rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w Porcie
Wewnętrznym. Inwestycja przewidziana na lata 2016-2020 realizowana
będzie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy współudziale
środków unijnych i obejmie swoim zakresem m.in. takie nabrzeża jak:
Przemysłowe, Obrońców Westerplatte, Obrońców Poczty Polskiej,
nabrzeże Oliwskie, Wisłoujście, nabrzeże Mew, Zbożowe i Dworzec
Drzewny oraz cały tor wodny Portu Wewnętrznego.
Przygotowywane przedsięwzięcia podporządkowane są celowi
strategicznemu jakim jest osiągniecie docelowego kształtu toru
wodnego wewnątrzportowego o szerokości 90 m i głębokości 12 m,
umożliwiającego sprawną i bezpieczną żeglugę na odcinku od wejścia
portowego do obrotnicy zlokalizowanej na wysokości wyspy Ostrów oraz

toru wodnego w Kanale Kaszubskim o szerokości 75 m.
Niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju portu będzie miała
także inwestycja spółki PKP PLK, znajdująca się aktualnie na etapie
realizacyjnym, obejmująca m.in. modernizację linii kolejowej od stacji
Gdańsk Port Północny do stacji Pruszcz Gdański oraz budowę mostu

Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem
toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Inwestycja przewidziana na lata 2016-2020
realizowana będzie przez Zarząd Morskiego
Portu Gdańsk S.A. przy współudziale środków unijnych
The expansion of the quays along with the
deepening of the fairway at the Inner Port.
The investment planned for the years 20162020 will be implemented by the Port of
Gdansk Authority SA with the help of EU
funding.

kolejowego będącego najważniejszym elementem infrastruktury
kolejowej obecnie wyprowadzającym i doprowadzającym ruch kolejowy
do prawobrzeżnej części portu, w tym do Portu Zewnętrznego. Inwestycja
ta zwiększy przepustowość węzła aż sześciokrotnie dając tym samym
bazę do stworzenia realnych możliwości obsługi dowozowo-odwozowego
ruchu kolejowego w tej części portu.
W najbliższym czasookresie, tj. do roku 2020, Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk S.A. wraz z Gminą Miasta Gdańsk planuje także modernizację
i rozbudowę sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym

doprowadzającej ruch lądowy do terminali zlokalizowanych w tej części
portu. Projekt stanowić będzie dopełnienie względem inwestycji PKP
PLK w dostępową infrastrukturę kolejową do portu oraz przedsięwzięć
Gdańskiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie rozwoju
dostępowej infrastruktury drogowej do portu.
Nie bez znaczenia dla przyszłości kompleksu portowego pozostają także
inwestycje realizowane przez kapitał prywatny, w tym kluczowa dla funkcji
hubowych portu inwestycja głębokowodnego terminalu kontenerowego
DCT Gdańsk S.A., czy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów

Rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego o docelowej powierzchni
magazynów rzędu 500.000 m2
The expansion of the Pomeranian
Logistics Centre, with a target warehouse area of 500,000 m2

Rozbudowa DCT obejmować będzie
budowę drugiego nabrzeża terminalu
o długości 650 m wraz z całkowitym
zapleczem
przeładunkowym
do
obsługi kontenerów.
The expansion of the DCT will include
the construction of a second quay
with a length of 650 m along with
comprehensive loading facilities for
handling containers.

Budowa terminalu naftowego - bazy
PERN o łącznej docelowej pojemności
rzędu 700 tys. m³.
The construction of an oil terminal - the
PERN base with a total target capacity
of 700 thousand m³.

Naftowych PERN Przyjaźń S.A.
Pierwsza z wymienionych, zainaugurowana na początku 2015 roku,
polegająca na rozbudowie największego w chwili obecnej na Bałtyku
głębokowodnego terminalu kontenerowego, przyczyni się do podwojenia
aktualnych zdolności przeładunkowych portu w zakresie obsługi
kontenerów do 3 – 4 mln TEU już na koniec 2016 roku. Inwestycja
obejmować będzie budowę drugiego nabrzeża terminalu o długości
650 m wraz z całkowitym zapleczem przeładunkowym do obsługi
kontenerów. Przewiduje się, że inwestycja ta zaspokoi spodziewany wzrost
popytu na przeładunki kontenerów w relacji morskiej w tej części Europy
i wzmocni znaczenie Gdańska jako najważniejszego i największego hubu
kontenerowego na Bałtyku.
Druga inwestycja, będąca obecnie w trakcie realizacji, to dwuetapowe
przedsięwzięcie jakim jest budowa terminalu naftowego - bazy PERN
o łącznej docelowej pojemności rzędu 700 tys. m³. To jedno z kluczowych
przedsięwzięć infrastrukturalnych, które zapewni bezpieczeństwo
energetyczne kraju. Terminal obejmować będzie 6 zbiorników na ropę
naftową oraz w kolejnym etapie, powierzchnię składową z docelowym
przeznaczeniem na magazynowanie produktów naftowych i chemikaliów.
Nie bez znaczenia dla przyszłości gdańskiego kompleksu portowego
oraz dla rozwoju jego funkcji przemysłowych, jest także dalsza
rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu DCT Gdańsk. Inwestycja
o docelowej powierzchni magazynów rzędu 500.000 m2 stanowić będzie
obszerny, bo zlokalizowany na obszarze przeszło 100 ha kompleks
doskonale skomunikowany zarówno od strony lądu, jak i wody, a to za
pośrednictwem terminalu DCT, zapewniający możliwość ulokowania na
przylegających do portu terenach, działalności logistycznej generującej
w porcie wartość dodaną.
Z uwagi na to, że wyżej opisane projekty wyczerpują lądowe możliwości
przestrzennego rozwoju infrastruktury nabrzeżowej wzdłuż linii
brzegowej w granicach administracyjnych portu, Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk S.A. w najbliższych latach koncentrować się będzie także nad
opracowaniem koncepcji rozwoju kolejnej głębokowodnej części portu
w kierunku wód Zatoki Gdańskiej. Prace koncepcyjne zaplanowane na
lata 2015-2018, służyć będą zweryfikowaniu założeń strategicznych
w zakresie możliwości przestrzennego zagospodarowania wód zatoki
poprzez jej zalądowienie i budowę pirsów oraz zbadaniu zawartych
w strategii prognoz rynkowych. Realizacja projektu poprzedzona
stosowną fazą dokumentacyjną przewidziana jest po 2020 roku.
Koncepcja budowy nowej głębokowodnej części portu zwana roboczo
budową Portu Zewnętrznego, alternatywnie Portu Centralnego to projekt,
który docelowo zapewni dalszy rozwój potencjału przeładunkowego
Portu Gdańsk i stworzy realne możliwości przeobrażenia go w jeden
z kluczowych nowoczesnych portów V generacji.
Wszystkie opisane inwestycje to projekty infrastrukturalne wpisujące się
w działalność portową przyjętą w planach strategicznych na kolejne lata.
To przedsięwzięcia obejmujące niezwykle szeroki zakres prac i bogate
spektrum projektów, w które zaangażowanych jest szereg podmiotów
zarówno prywatnych, jak i publicznych. To plan działania, który pozwoli
w przyszłości przeobrazić Port Gdańsk w jeden z najważniejszych
i najbardziej perspektywicznych kompleksów portowych tej części Europy.
Przyjęte zamierzenia rozwojowe stanowić będą również realny krok
w kierunku ustanowienia Portu Gdańsk efektywnym węzłem logistycznym
obsługującym nie tylko krajowy rynek towarowy, ale także pełniącym
rolę skutecznego ogniwa w zakresie obsługi tranzytowej względem
naturalnego zaplecza portu.

The dynamic recovery in the global maritime economy has had a huge
impact on the intensification of development plans for the Gdansk port.
Global technological progress has meant changes in the structure of
demand for raw materials and finished products, with globalisation and
economic growth translating into changes in the structure of national
trade, lengthening supply chains and bringing changes in terms of the
merchant fleets of the world, which in turn implies the need to adapt the
port infrastructure to the changing environment.

Planowany obszar zalądowienia
pod budowę Portu Centralnego
The planned siltation area for the
construction of the Central Port.

In terms of new market challenges facing seaports, in 2014 the Port of
Gdansk Authority SA completed work on its “Development Strategy of
the Port of Gdansk until 2027”, a document which is fully compatible with
European and national policies relating to transport and seaports.
In today’s world, ports are not only hubs connecting the maritime and land
transportation, but are a key link in the global supply chain that generate
added value. They are catalysts for regional and national economic
development, around which powerful industrial and wholesale-distribution
centres are created.
With these goals in mind, the Port of Gdansk Authority SA has, over
recent years, focused its efforts on the development of a valuable port
infrastructure aimed at meeting market expectations and allowing all
users of this infrastructure the opportunity to conduct their business more
effectively, as well as on the development of logistical capabilities, thereby
building the competitive advantage of the port complex.
At the Port of Gdansk, in addition to the port authority, several different
groups can be distinguished whose investments contribute to the
expansion and the growing importance of the Gdansk port complex.
These include the Maritime Office, the Municipality of Gdansk, the national
road and rail infrastructure management as well as private investors. The
estimated value of the investments planned at the Port of Gdansk to be
carried out for a further period of 5 years - i.e. until 2020 - amounts to
almost 2 billion euros.
The most important investments to be undertaken at the Port of Gdansk
over the coming years include the development of access infrastructure at
the Outer Port from the open water, which will include widening the existing
fairway in this part of the port, the construction of new breakwaters and
turntables that will meet the increasing movement of ships in the Outer
Port that is projected for the coming years. This undoubtedly useful yet
prohibitively costly investment will be undertaken by the Maritime Office,
with the support of EU funds.
A further highly significant investment project is aimed at extending the
quays along with the deepening of the fairway in the Inner Port. This
investment to be carried out from 2016 until 2020 will be implemented by
the Port of Gdansk Authority SA with the help of EU funding and will cover,
among others, quays such as: Przemyslowe, Obroncow Westerplatte,
Obroncow Poczty Polskiej, Oliwskie, Wisloujscie, Mew, Zbozowe and the
Dworzec Drewny as well as the whole of the Inner Port fairway. These
projects are in conjunction with the strategic goal which is to achieve the
target shape of the Inner Port fairway with a width of 90 m and a depth of
12 m, enabling efficient and safe navigation throughout the section from
the port entrance to the turntable located near Ostrow Island and the
fairway in the Kaszubian Channel with a width of 75 m.
Of considerable importance for the further development of the port will
also be the investment undertaken by PKP PLK, currently at the realisation
stage, including the modernisation of the railway line from the Gdansk
Northern Port station to the Pruszcz Gdanski station and the construction
of a railway bridge which is the most important element of the railway
infrastructure providing a rail access to the right bank of the port, including
the Outer Port. This investment will increase capacity by a factor of six

thus creating real possibilities to provide a high efficient rail accessibility
to this part of the port.
In the upcoming period, i.e until 2020, the Port of Gdansk Authority SA
together with the Municipality of the City of Gdansk is also planning to
modernise and expand the road and rail network in the Outer Port bringing
overland traffic to the terminals located in this part of the port. The project
will complement the PKP PLK investment in the rail access infrastructure
as well as the projects undertaken by the Directorate for National Roads
and Motorways, in terms of the development of road access infrastructure
to the port.
Further investments significant for the future of the port complex are those
funded by private capital, including projects vital for the port’s function
as hub - an investment made by the deepwater container terminal DCT
Gdansk SA, and another one made by the leader of petroleum logistics PERN Przyjazn SA.
The first of these, launched in early 2015 and involving the expansion of
the current largest deepwater container terminal on the Baltic Sea, will
contribute to a doubling of the current capacity of the port in order to
handle containers up to 3 - 4 million TEU by the end of 2016. The project
will include the construction of a second quay within DCT terminal with
a length of 656 m with comprehensive transshipment facilities for handling
containers. It is expected that this investment will meet the expected
increase in demand for maritime container handling in this part of Europe
and will reinforce the importance of Gdansk as the most important and
largest container hub on the Baltic.
The second investment, which is currently in progress, is a two-stage
project involving the construction of an oil terminal - a PERN base
with a total target capacity of 700 thousand m³. This is one of the key
infrastructure projects that will ensure a secure national energy supply.
The terminal will include 6 tanks for crude oil, while the second stage
will see the construction of a storage area for petroleum products and
chemicals.
Of further significance for the future of the Gdansk port complex and

the development of its industrial functions is the further expansion of
the Pomeranian Logistics Centre located in the immediate vicinity of
the DCT Gdansk. The investment, aimed at providing a storage area of
approximately 500,000 m2, located over an extensive area of over 100 ha
- is well connected both by land and sea, and along with the DCT terminal
in areas adjacent to the port it can host logistics businesses generating
added value for the port.
Due to the fact that these projects will use up all the land available for
onshore infrastructure development along the shoreline within the
administrative boundaries of the port, the Port of Gdansk Authority
SA in the coming years will also focus on developing a concept for the
development of another area of the port in the deep waters of the Gulf of
Gdansk. The conceptual work planned for the years 2015-2018, will serve
to verify the strategic assumptions regarding the possibility to spatially
manage the waters of the gulf by siltation and the construction of piers
and will also examine the market forecasts included in the strategy. The
project implementation phase, preceded by the documentation stage, is
planned for after 2020.
The concept of building a new deep-water area of the port under the
working title of “Outer Port construction”, alternatively called the Central
Port, is a project that will ultimately ensure the continued development
of the cargo handling capacity at the Port of Gdansk and create real
opportunities for transforming it into a major modern V generation port.
All these investments amount to infrastructure projects directly relating to
the port’s operational strategy for the coming years. These undertakings
cover an extensive range of works and a rich spectrum of projects involving
a number of organisations, both private and public. This constitutes an
action plan that will further transform the Port of Gdansk into one of the
most important and most promising port complexes in this part of Europe.
The development plans adopted will also be a real step towards the
establishment of the Port of Gdansk as an efficient logistics hub serving
not only the domestic commodity market, but also acting as an effective
link in terms of transit services for the natural hinterland of the port.

