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UWAGA: 

Niniejszy plan współpracy z zainteresowanymi stronami został przygotowany dla celów udostępnienia informacji społeczeństwu 

na temat projektu budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.  
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1 WPROWADZENIE 

1.1 ZAKRES, PRZEZNACZENIE I CEL PLANU WSPÓŁPRACY Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI 

Niniejszy dokument opisuje i definiuje Plan Współpracy z Zainteresowanymi Stronami  

(“SEP”) dla realizowanej inwestycji budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) w Świnoujściu (“Inwestycja”).   

SEP opisuje działania informacyjne dotyczące Inwestycji, w której realizację zaangażowane 

są cztery podmioty: Polskie LNG S.A. (“Polskie LNG”), Urząd Morski w Szczecinie (“UMS”), 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (“ZMPSiS”) oraz Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) łącznie zwanymi Sponsorami 

Inwestycji.  

Plan Współpracy z Zainteresowanymi Stronami przygotowano zgodnie z wymogami 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dotyczącymi efektywności realizacji projektów 

oraz zgodnie z wytycznymi polityki informacyjnej EBOiR i standardami Międzynarodowej 

Korporacji Finansowej.  

Plan Współpracy z Zainteresowanymi Stronami obejmuje:  

 Przegląd wymagań prawnych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych 

i udostępniania informacji, w szczególności w odniesieniu do publicznych konsultacji 

prowadzonych w ramach procesu udzielania pozwoleń; 

 Identyfikację zainteresowanych stron w obszarze oddziaływania Inwestycji; 

 Dane o wcześniej prowadzonych konsultacjach i udostępnianiu informacji na temat 

Inwestycji; 

 Opis sposobu postępowania ze zgłaszanymi sprawami i skargami; 

 Plan dalszych działań w zakresie udostępniania informacji w kolejnych fazach Inwestycji;  

 Identyfikację miejsc, gdzie będzie udostępniona odpowiednia dokumentacja na temat 

Inwestycji.   

1.2 SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI 

Inwestycja składa się z czterech zasadniczych elementów: 

  

 

 

  

Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku 

do budowy i eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu, czyli 

instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu 

ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas). 

 
GAZ-SYSTEM S.A.  – koordynacja całego projektu w zakresie 

terminalu LNG; udział w finansowaniu budowy, a następnie 

eksploatacja  gazociągu przyłączeniowego oraz gazociągu 

przesyłowego. 
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Całość Inwestycji stanowi integralny element polskiej Polityki energetycznej do 2030 r.1 i jest 

przedmiotem2 Ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( tzw. Specustawa). 

Terminal LNG w Świnoujściu to pierwszy tego typu projekt w Polsce i całej Europie 

Środkowo-Wschodniej oraz regionie Morza Bałtyckiego. W Europie pracują obecnie 

24 terminale regazyfikacyjne LNG (najwięcej w Hiszpanii). Na świecie działa około 

stu terminali regazyfikacyjnych oraz ponad 30 terminali skraplających gaz ziemny. 

Harmonogramy realizacji poszczególnych elementów Inwestycji są zintegrowane w celu 

umożliwienia przyjęcia pierwszego metanowca LNG i rozpoczęcia działalności terminalu 

LNG.  

Terminal LNG umiejscowiony jest na 48 hektarowej działce zlokalizowanej na wyspie Wolin 

na prawobrzeżu Świny, na terenie, który od dawna przeznaczony jest pod rozwój portu.  

Cała inwestycja jest realizowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla zachowania 

zabytkowych fortów i bunkrów oraz wydm szarych, terminal został odsunięty o ok. 750 

metrów od linii brzegowej oraz ok. 1 km od granicy strefy uzdrowiskowej "C". Lokalizacja ta 

jest korzystna pod względem "róży wiatrów” i zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze będą dotrzymane wszelkie standardy 

jakości powietrza określone obowiązującymi przepisami prawa. 

W ramach Inwestycji zbudowany został nowy falochron  osłonowy  na Morzu Bałtyckim na 

wschód od istniejącego falochronu przy ujściu Świny do morza, rozciągający się od brzegu 

morza (plaży) w kierunku północnym i północno-zachodnim na łączną długość ok. 3 km. 

Nowy port został uformowany przez pogłębienie i zapewnienie miejsca do obrotu statków 

jak również toru wodnego dla  metanowców LNG. Falochron łącznie z nowym nabrzeżem 

(patrz niżej) uformowały nowy port zewnętrzny dla przyjmowania jednostek metanowców 

LNG. Inwestycję pod nazwą falochron osłonowy dla portu zewnętrznego w Świnoujściu 

zrealizował Urząd Morski w Szczecinie. 

                                                      

1 Patrz: http://www.mg.gov.pl/English/Programmes/Polands+Energy+Policy+until+2030.htm 

2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o Terminalu do Regazyfikacji LNG (Dz.U. nr 84, poz. 700)  

Urząd Morski w Szczecinie - budowa i utrzymanie 

infrastruktury portu zewnętrznego, w tym nowego 

falochronu, ostrogi, obrotnicy i toru podejściowego oraz 

nadzór nad bezpieczeństwem ruchu jednostek pływających. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – 

budowa infrastruktury portowej, w tym stanowiska 

statkowego, a także infrastruktury umożliwiającej 

zamontowanie instalacji do przesyłu gazu ze stanowiska 

statkowego do części lądowej terminalu LNG. 
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Nowe nabrzeże, zlokalizowane w obrębie falochronu, służy odpowiedniemu cumowaniu 

i zapewnianiu stabilnego i bezpiecznego postoju metanowców LNG w czasie rozładunku. 

Wyposażone zostało we wszelkie niezbędne urządzenia do obsługi, takie jak sprzęt 

nawigacyjny, urządzenia do cumowania, itp. Za budowę nabrzeża odpowiedzialny był 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Operatorem, na podstawie odrębnego 

porozumienia będzie Polskie LNG.  

 

Fot. Makieta terminalu LNG w Świnoujściu. 

W celu  wprowadzenia skroplonego gazu ziemnego, po procesie regazyfikacji w terminalu 

LNG, do polskiej krajowej sieci przesyłowej gazu, GAZ-SYSTEM zbuduje 

wysokociśnieniowy gazociąg przyłączeniowy (o nominalnej średnicy 800 mm) długości 

około 6 km. W pobliżu miejscowości Łunowo zostanie on połączony z nowobudowanym 

gazociągiem wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej 800 mm Świnoujście - Szczecin 

o długości ok. 74 km, łączący terminal LNG z nową stacją sieciową we wsi Budno w pobliżu 

miejscowości Goleniów. Nowy gazociąg przesyłowy przebiegać będzie na ok. 95% swojej 

długości równolegle do istniejącego już gazociągu przesyłowego. Trasa prowadzi z terminalu 

LNG na wschód poprzecznie przez wyspę Wolin do miasta Wolin, a po przekroczeniu rzeki 

Dziwna na wysokości miasta Wolin, skręci na południe w kierunku Stepnicy, a następnie 

Goleniowa. Trasa gazociągu przesyłowego przebiegnie przez następujące gminy: 

Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Goleniów. 
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Orientacyjną lokalizację elementów Inwestycji i jednostki administracyjne, których będzie 

dotyczyć, przedstawiają rys. 1. oraz  2 

 

 

Fot.  Jednostki administracyjne i osady w rejonie Inwestycji. 
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2 PRZEPISY I WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSULTACJI I UDOSTĘPNIANIA 

INFORMACJI ODNOSZĄCE SIĘ DO INWESTYCJI  

2.1 WYMAGANIA POLSKIE 

2.1.1 Ustawowe i publiczne konsultacje  

Ustawowo wymagane konsultacje w Polsce 

Dla inwestycji o takiej skali w proces planowania i wydawania zezwoleń zaangażowanych 

było  wiele organów administracji państwowej. Oceny Oddziaływania na Środowisko 

(“EIA”) w Polsce dokonał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w tym 

m.inprzeanalizował raport o oddziaływaniu na środowisko (EIA) inwestycji i uzyskał opinię 

w zakresie środowiskowych uwarunkowań ze strony Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego – PWIS;  

 prowadził konsultacje społeczne. 

Ponadto, Polskie LNG i pozostali sponsorzy Inwestycji zobowiązani zostali do  uzyskania 

znacznej  ilości zezwoleń/decyzji dla budowy i eksploatacji terminalu LNG oraz  nowych 

urządzeń portu zewnętrznego, w tym nabrzeża do przyjmowania metanowców LNG. 

Procedury administracyjne z tym związane obejmują w pierwszej kolejności następujące 

instytucje: 

 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  w Szczecinie, 

 Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, 

 Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,  

 Urząd Morski w Szczecinie, 

 Woliński Park Narodowy, 

 Komenda Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego,  

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, 

 Biuro Geologa Wojewódzkiego, 

 Zarząd Dróg (w zależności od kategorii dróg na szczeblu powiatowym/gminnym),  

 Kapitanat Portu Świnoujście, 

 Nadleśnictwo Goleniów i Nadleśnictwo Międzyzdroje (jednostki Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinie),  
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 Regionalny  Inspektorat Ochrony Środowiska  w Szczecinie, 

 Regionalna Inspekcja Pracy w Szczecinie, 

 Biuro Inspekcji Technicznej w Szczecinie, 

 Urząd Celny – Oddział w Świnoujściu. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ustala warunki 

środowiskowe, jakie muszą zostać uwzględnione przez realizatorów Inwestycji. 

Wymagania w zakresie informacji publicznej i konsultacji w Polsce  

Polska jest sygnatariuszem Konwencji z Aarhus3 określającej podstawowy dostęp publiczny 

do informacji o środowisku i udziału społecznego w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących ochrony środowiska. Najważniejszymi aktami prawa polskiego dotyczącymi 

publicznego udostępniania informacji o wpływie inwestycji na środowisko są:  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483), 

która mówi o prawie obywatela do uzyskania informacji o działalności organów 

władzy publicznej, a art. 74 wskazuje, iż „każdy ma prawo do informacji o stanie  

i ochronie środowiska”. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z 2008 r., 

nr  25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ocenach oddziaływania 

na środowisko, (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 

1071, z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem, postępowanie dotyczące ocen 

oddziaływania na środowisko wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany, organizacje pozarządowe 

(NGO’s) oraz inne podmioty. Raport OOŚ jest udostępniany przez właściwy organ 

do publicznego wglądu przez okres 21 dni.  

Organ wiodący jest odpowiedzialny za publikację obwieszczeń oraz ich zamieszczenie 

na stronie internetowej urzędu. Obwieszczenie zawiera także informację, że raport 

środowiskowy (EIA) jest udostępniony publicznie do wglądu.  

Konsultacje publiczne związane z Inwestycją zostały przeprowadzone przez poszczególnych 

Sponsorów Inwestycji zgodnie z wymaganiami polskich przepisów prawa dotyczących 

ochrony środowiska oraz zgodnie z procedurami planowania przestrzennego. 

                                                      

3 Konwencja Aarhus: Konwencja o Dostępie do Informacji, Społecznym Uczestnictwie w Podejmowaniu Decyzji i 

Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Środowiskowych z 1998 roku. http://www.unece.org/env/pp/  

http://www.unece.org/env/pp/
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Z własnej inicjatywy Sponsorzy poszczególnych elementów Inwestycji przekazywali 

do publicznej wiadomości dodatkowe informacje na temat realizowanego przedsięwzięcia. 

Działania te zostały szerzej opisane w rozdziale 4.  

2.1.2 Ramy polsko-niemieckich konsultacji transgranicznych  

Polska jest sygnatariuszem Konwencji UNECE o Ocenie Skutków Środowiskowych 

w kontekście transgranicznym, znanej jako “Konwencja z Espoo”4. Ponadto, Polska 

i Niemcy podpisały dwustronną, rządową Umowę o Wdrażaniu Konwencji Espoo (Umowa 

z Neuhardenberg/Brandenburg, 11 kwietnia 2006 roku)5. Umowa ta bardziej szczegółowo 

definiuje procedury „Konwencji z Espoo” i zapewnia m.in. standardy powiadomień 

drugiego kraju w przypadku inwestycji o potencjalnych skutkach transgranicznych.  

Wykonane przez Sponsorów Raporty Ocen Oddziaływania na Środowisko wykazały, 

że Inwestycja nie będzie miała oddziaływania transgranicznego.  

Niemniej istnieją lokalne porozumienia między sąsiadującym niemieckim landem 

federalnym Mecklenburg-Vorpommern i województwem zachodniopomorskim w Polsce 

dotyczące dobrych stosunków sąsiedzkich, współpracy gospodarczej, kulturalnej i rozwoju 

oraz współpracy w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska6.  

W ramach konsultacji odbyły się spotkania z przedstawicielami strony niemieckiej dotyczące 

kwestii środowiskowych związanych z Inwestycją, a także bezpieczeństwa i funkcjonowania 

Inwestycji po  zakończeniu fazy budowy. Właściwe agendy rządowe (GDOŚ i RDOŚ  

w Szczecinie) i Sponsorzy podjęli stosowne działania, które są opisane w rozdziale 4.  

DOBRE PRAKTYKI MIĘDZYNARODOWE W ZAKRESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Dobre  praktyki międzynarodowe w zakresie konsultacji społecznych opisane zostały w:  

 zasadach „equator” (Equator Principles) (głównie zasada 5 i 6 );  

 standardzie realizacji międzynarodowej korporacji finansowej (IFC – International 

Finance Corporation ) nr 1 odnośnie oceny społecznej i środowiskowej oraz systemu 

zarządzania  (odniesienie do nich znajduje się w zasadach equator); 

 wymaganiu realizacyjnym EBOiR nr 10 (PR 10: Information Disclosure and Stakeholder 

Engagement) odnośnie udostępniania informacji i zaangażowaniu zainteresowanych 

stron; 

                                                      

4 Konwencji o Ocenie Skutków Środowiskowych w Kontekście Transgranicznym (Espoo, 1991):- 'Espoo (EIA) 

Convention'  http://www.unece.org/env/eia/eia.htm  
5Umowa o Wdrażaniu Konwencji o Ocenie Skutków Środowiskowych w Kontekście Transgranicznym z 25 lutego 

1991 roku (Konwencji Espoo), 
http://www.bmu.de/english/europe_and_environment/downloads/doc/39920.php  
6 http://www.regierung-

mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Par
tnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp  

http://www.unece.org/env/eia/eia.htm
http://www.bmu.de/english/europe_and_environment/downloads/doc/39920.php
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
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 wytycznych EBOiR (Stakeholders Engagement Plan) – Plan Współpracy 

z Zainteresowanymi Stronami. 

Wytyczne te stanowią przede wszystkim uznanie prawa społeczeństwa do uzyskania 

informacji o inwestycji, emisyjności do atmosfery, właściwego procesu konsultacji, 

z uwzględnieniem wielkości i kompleksowości inwestycji oraz do regularnego dostępu 

do informacji w toku jej realizacji.  

W sumie wymagają one:  

 zidentyfikowania zainteresowanych stron, które będą występować w akcji informacyjnej  

i konsultacyjnej; 

 Upublicznienia przez Inwestorów właściwych informacji nt. realizowanych  Inwestycji; 

 Opracowania procedur oraz określonych praktyk, aby społeczność  mogła zgłaszać swoje 

uwagi lub skargi (mechanizm rozpatrywania skarg).  

W uzupełnieniu do wymogu konsultacji z zainteresowanymi stronami, dokumentacja 

wynikająca z procesu oceny skutków środowiskowych i społecznych udostępniona zostanie 

opinii publicznej.  

Dodatkowe działania obejmują:  

 przygotowanie i opublikowanie Planu Współpracy z Zainteresowanymi Stronami (SEP) 

w zakresie udostępniania informacji i konsultowania z zainteresowanymi stronami,  

w tym z opinią publiczną; przedstawienie dokumentu NTS (podsumowanie 

nietechniczne) na stronach internetowych Sponsorów inwestycji i w miejscach, na które 

inwestycja potencjalnie oddziaływuje; 

 przygotowanie i przedstawienie informacji o jakichkolwiek sprawach nie objętych 

procesem Ocen Oddziaływania na  Środowisko, niezbędnych dla wypełnienia wymagań 

kredytodawców,  dokonane zostanie w formie uzupełnienia do raportu/procedury EIA;  

 przygotowanie Planu Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP) zawierającego 

działania społeczne jak również środowiskowe mające na celu zarządzanie, łagodzenie  

i monitorowanie zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie przygotowywania raportów 

środowiskowych poszczególnych części inwestycji (procedura Ocen Oddziaływania 

na  Środowisko) i przedstawienie ich w formie tabelarycznego zestawienia zobowiązań 

dotyczących środowiska, kwestii społecznych, bezpieczeństwa zdrowia, bezpieczeństwa, 

zatrudnienia, jak i innych kwestii.  

3 IDENTYFIKACJA INTERSARIUSZY I METODY KOMUNIKACJI 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została wstępna identyfikacja stron/podmiotów  

zainteresowanych Inwestycją. Obejmują one lokalną społeczność, agencje rządowe, 

organizacje, administrację państwową różnych szczebli, jednostki samorządu terytorialnego, 

inne strony włączone w sprawę na mocy prawa oraz różne organizacje pozarządowe (NGO).  
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Zainteresowane strony – identyfikacja  

1. Społeczność lokalna – mieszkańcy gmin, na terenie których zlokalizowane 
są poszczególne elementy Inwestycji; 

2. Właściciele i użytkownicy gruntów, na których zlokalizowana jest Inwestycja; 
3. Organizacje typu „NGO”  i grupy społeczności lokalnych, w tym lokalni rybacy; 
4. Lokalne władze administracji państwowej i samorządowej; 
5. Urzędy administracji państwowej; 
6. Interesariusze zagraniczni; 
7. Służby  publiczne. Środki masowego przekazu. 

W załączniku A przedstawiona została szczegółowa lista wszystkich, na ten moment 
zidentyfikowanych, zainteresowanych stron wraz z danymi kontaktowymi.  

Sponsorzy Inwestycji zapewniają poprzez niniejszy dokument  SEP,  że  wszystkie właściwe 
organy administracji zostały powiadomione o procedurze i otrzymały egzemplarze 
dokumentu, jak również rozumieją mechanizm udostępniania informacji i rozpatrywania 
skarg (opisany w sekcji 4.4).  

 

 

Fot.  Widok terminalu LNG – lipiec 2015 roku  
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3.1 WCZEŚNIEJSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE KONSULTACJI I PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI 

ZAINTERESOWANYM STRONOM 

3.2 WPROWADZENIE 

Udostępnianie informacji wymaganych prawem i konsultacje publiczne odbywały 

się na różnych etapach i poziomach w okresie planowania i uzyskiwania zezwoleń 

na budowę. Odnosiły się one do:  

 Procedury planowania i zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji terminalu LNG 

w gminie Świnoujście (2004 r. i uzupełnienia w 2007 r.); 

 Procedury planowania i zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu 

przyłączeniowego i gazociągu przesyłowego  (od 2009 r.); 

 Odrębnych procedur OOŚ dla czterech części składowych Inwestycji (terminal LNG, 

nowy falochron, nabrzeże , gazociąg przyłączeniowy i przesyłowy przeprowadzone 

w 2009 i 2010 roku).  

Sponsorzy Inwestycji uczestniczyli w spotkaniach publicznych wykraczających ponad proces 

wymagany prawem i przekazywali dodatkowe informacje dotyczące Inwestycji wszystkim 

zainteresowanym.  

Nawiązane zostały kontakty i dokonana wymiana informacji z władzami po niemieckiej 

stronie granicy. Nie zostały wszczęte formalne procedury Espoo dla Inwestycji, gdyż 

wykonane raporty OOŚ nie wykazały oddziaływania trans granicznego, także w ujęciu 

skumulowanym.  

Szczegóły na temat wcześniejszych konsultacji i przedstawiania informacji podane są poniżej. 

Planowane do realizacji dodatkowe działania w zakresie udostępniania informacji na temat 

Inwestycji opisane są w rozdziale 4.  

3.3 PRZEPROWADZONE USTAWOWE KONSULTACJE I  UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI  

3.3.1 Konsultacje z zainteresowanymi stronami w czasie poprzednich procedur dotyczących 

planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów przewidzianych pod terminal 

LNG. 

W zakresie procedury zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terminalu LNG, 

w 2007 roku, Rada Gminy Świnoujście zorganizowała konsultacje publiczne, zgodnie 

z wymogami Ustawy o Planowaniu Przestrzennym i Zagospodarowaniu. Spotkanie 

ze społecznością lokalną odbyło się w dniu 30 sierpnia 2007 roku. Zgodnie z zapisami 

protokołu, w spotkaniu wzięło udział kilka osób z Warszowa oraz przedstawiciele  lokalnej 

Rady gminy. Omawiane kwestie dotyczyły dostępu do plaży i do ulicy Ku Morzu, niszczenia 

siedlisk, przenoszenia własności gruntów, ilości przewidywanych statków z LNG 

(metanowców), przesunięcia linii elektroenergetycznej.  
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3.3.2 Konsultacje z zainteresowanymi stronami w czasie poprzednich procedur EIA 

dla elementów Inwestycji 

W czasie czterech odrębnych procedur OOŚ dla poszczególnych elementów Inwestycji 

terminal LNG ,falochron, nabrzeże i gazociąg - konsultacje zostały zorganizowane zgodnie 

z wymogami prawa.   

Ustawowe konsultacje z zainteresowanymi stronami 

Organami odpowiedzialnymi za proces OOŚ i za wydawanie Decyzji o  Środowiskowych 

Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Inwestycji (zwanej decyzją środowiskową)  

dla poszczególnych elementów składowych Inwestycji były: Wójt Gminy Świnoujście 

dla raportu OOŚ związanych z częścią lądową terminalu LNG i falochronu, a Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) za morską  część terminalu LNG, nowy 

falochron i nabrzeże oraz gazociąg.  

Instytucje prowadzące postępowanie włączały wskazane w ustawie organy administracji 

do procesu wydawania decyzji m.in.: RDOŚ zasięgał opinii Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego (PWIS) w Szczecinie na etapie ustalania obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko (dla części Inwestycji – bez gazociągu) i na etapie 

konsultacji z organami (opinii nt.  środowiskowych uwarunkowań). W przypadkach, 

gdy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane były przez gminę Świnoujście, 

konsultowano się z RDOŚ na etapie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i występowano o uzgodnienie środowiskowych 

uwarunkowań przed wydaniem decyzji. Żadne inne ustawowo określone zainteresowane 

strony/władze nie były angażowane w ustawowe procedury Decyzji o Uwarunkowaniach 

Środowiskowych. 

Inne ustawowo określone organy, takie jak Inspektorat Leśny, czy Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej angażowane były na etapie pozostałych procedur i decyzji, 

prowadzonych przed lub po procedurach OOŚ (procedury planowania przestrzennego, 

specjalne zezwolenia/zwolnienia, pozwolenie na budowę) zgodnie z wymogami 

odpowiednich przepisów prawa.  

Udostępnianie informacji i konsultacje społeczne 

Zgodnie z przepisami prawa raporty środowiskowe stanowiły podstawę 

do przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgłoszenia do nich uwag i wniosków) 

trwających przez okres 21 dni. We właściwych siedzibach odpowiedzialnych instytucji  

(RDOŚ/Urząd Miasta i Gminy Świnoujście), zainteresowane strony mogły zapoznać 

się z raportami EIA i zgłosić uwagi zgodnie ze stosownymi przepisami. O możliwości 

zapoznania się z Raportami EIA informowano na tablicy ogłoszeń instytucji wydającej 

decyzję (Urząd Miasta i Gminy Świnoujście/RDOŚ), stronie internetowej instytucji wydającej 

decyzję. W odniesieniu do falochronu i nabrzeża, dodatkowe ogłoszenia zostały wywieszone 

w siedzibach UMS i ZMPSiŚ w Szczecinie. Dla EIA dotyczącego gazociągu, powiadomienia 

wywieszone zostały również  na tablicach ogłoszeń starostw i urzędów gmin, przez które 

przebiegać ma gazociąg przyłączeniowy.  
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Zgodnie z polską Ustawą o Ocenie Oddziaływania na Środowisko, rozprawy 

administracyjne otwarte dla społeczeństwa nie są obowiązkowe, ale odpowiedni urząd  

może zadecydować o potrzebie takiej rozprawy. W związku z otrzymaniem przez urzędy  

bardzo niewielkiej liczby  uwag, nie przeprowadzono rozpraw administracyjnych otwartych 

dla społeczeństwa  dla elementów Inwestycji. Jedynie organizacja pozarządowa pod nazwą 

„Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej” - ZTEP złożyła uwagi 

w wyznaczonym terminie 21 dni do EIA dotyczące części morskiej terminalu.7  

Konsultacje społeczne toczyły się także w czasie trwającego procesu wprowadzania 

przebiegu gazociągu do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  

Począwszy od 2008 roku prowadzone są procedury zmiany Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w pięciu gminach, przez które przebiegać będzie 

trasa gazociągu. Zmiany MPZP muszą być poprzedzone zmianami Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Gmin. Zmiany SUiKZP i MPZP 

wymagają ustawowo przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

oraz konsultacji z udziałem społeczeństwa.  Konsultacje społeczne zgodnie z polskim 

prawem przeprowadzone zostały na całej trasie gazociągu. 

Na terenie gminy Świnoujście, gdzie zlokalizowany jest gazociąg przyłączeniowy 

zakończono procedurę zmiany SUiKZP, natomiast  Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) oczekuje na uchwalenie przez  Radę Gminy. Dokumenty MPZP 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  zostały wyłożone do publicznego wglądu 

przez okres 21 dni. W tym czasie gmina zorganizowała dyskusję publiczną nad przyjętymi 

w projekcie planu poprawkami, jako element ustawowo wymaganego procesu. Dostępność 

wszystkich dokumentów i zebrania ogłaszane były w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń. 

W pozostałych czterech gminach na trasie gazociągu przesyłowego  procedura zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie została zakończona; planowany 

jest program informowania społeczeństwa oraz konsultacji społecznych. Dotychczas 

uzyskane protokoły z zebrań nie zawierają negatywnych uwag lub protestów.  

 

3.4 PRZEPROWADZONE DOBROWOLNE KONSULTACJE I UDOSTĘPNIONE  INFORMACJE  

W uzupełnieniu ustawowo wymaganych konsultacji i przekazania informacji opisanych 

powyżej, Sponsorzy poszczególnych elementów Inwestycji zaangażowali się w dobrowolne 

spotkania i konsultacje ze społeczeństwem dotyczące terminalu LNG 

i nowego portu z nabrzeżem8. Działania te miały miejsce w Świnoujściu w okresie 

od września 2007 roku do marca 2010 roku, w celu poinformowania społeczeństwa 

o szczegółach Inwestycji i zapewnienia możliwości zadawania pytań oraz zgłaszania  uwag.  

Od września 2007 roku do kwietnia 2009 roku organizowane były spotkania 

w Punktach Informacyjnych w Warszowie. Obecni na nich byli przedstawiciele Inwestorów, 

odpowiadając na pytania lokalnych społeczności.  

                                                      

7 uwagi dotyczyły m.in. alternatyw i studiów wyjściowych. 

8 Dla gazociągu nie zorganizowano zebrań innych niż ustawowo wymagane dla zmiany planu przestrzennego.  



ERM Polska Sp. z o.o. 
 

 

PROJEKT   LUTY 2015 R. 
TERMINALU  LNG W ŚWINOUJŚCIU, POLSKA                                     STRONA 15                                          SEP – PLAN WSPÓŁPRACY Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI 

Ponadto 20 lutego 2009 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Szczecinie odbyło się Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. budowy terminalu 

LNG w Świnoujściu. Na posiedzeniu przedstawiono aktualny stan realizacji planowanej 

Inwestycji, obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska oraz stan 

zaawansowania procedur administracyjnych dotyczących inwestycji.  

W spotkaniu, które poprowadził wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz udział 

wzięli przedstawiciele Polskiego LNG, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zarządu Morskich 

Portów Szczecin i Świnoujście, miasta Świnoujścia oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie. 

Odbyły się także publiczne spotkania z mieszkańcami Świnoujścia:  
 

 Pierwsze spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu z mieszkańcami odbyło 

się w styczniu 2007 roku.  

 9 października 2009 roku: Spotkanie ze społecznością lokalną w Domu Kultury 

w Warszowie, zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Warszów, z obecnością wójta 

gminy Świnoujście,  przedstawicieli lokalnej policji, straży pożarnej mediów lokalnych 

i ok. 120 mieszkańców, a Polskie LNG zaproszone zostało do prezentacji założeń projektu 

i odpowiedzi na pytania.   

 15 stycznia 2010 roku: Spotkanie z interesariuszami w Domu Kultury w Warszowie, 

zorganizowane przez lokalną grupę obywatelską Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Prawobrzeża Świnoujścia, z obecnością Prezydenta, Rady Miasta  Świnoujście i około 

200 mieszkańców. Zaproszeni zostali Polskie LNG, Urząd Morski w Szczecinie oraz 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście celem zaprezentowania założeń projektu 

i odpowiedzi na pytania.  

 10 marca 2010 roku: Seminarium w Miejskim Domu Kultury filia nr 1 w Świnoujściu, 

zainicjowane przez Polskie LNG i zorganizowane przez Radę Miejską Świnoujścia. 

Obecni bylim.in. Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście, członkowie Rady Miasta 

i ok. 80 mieszkańców. Inwestycja zaprezentowana została przez Polskie LNG. 

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz  eksperci z zakresu środowiska 

i bezpieczeństwa przemysłowego. Spotkanie  było relacjonowane w mediach lokalnych.9  

Wszystkie z powyższych imprez były ogłaszane lokalnie przez rozwieszane zaproszenia 

na tablicach informacyjnych.  

Spotkanie w dniu 10 marca 2010 roku trwało ok. 6 godzin i omówiono na nim ok. 100 pytań. 

Kluczowe kwestie podnoszone przez lokalnych mieszkańców dotyczyły  

m.in. bezpieczeństwa terminalu LNG, zatrudnienia na budowie i szans dla lokalnego 

biznesu, w tym kwaterowanie pracowników, obaw o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne 

w Warszowie z uwagi na dużą liczbę robotników, dokuczliwości budowy, przyszłego 

korzystania z plaży i lokalnego rybołówstwa. Również w marcu 2010 roku 

                                                      

9 TV Świnoujście pod http://www.tvswinoujscie.pl/20100310759/gazowe-seminarium.html  
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Polskie LNG wydało broszurę opisującą kluczowe aspekty Inwestycji. Dodatkowo, Polskie 

LNG i ZMPSiS przedstawiły wykaz często zadawanych pytań (FAQ).  

Po zakończeniu procedury „due dilligence” dla projektu budowy Terminalu 

LNG w Świnoujściu w 2010 roku intencją Sponsorów Inwestycji było transparentne 

informowanie o jej wynikach i prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. 

W związku z tym przeprowadzono akcję udostepnienia i zakomunikowania 

zainteresowanym stornom tzw. Pakietu Informacyjnego (więcej na stronie 27) będącego 

produktem końcowym procedury, a następnie zorganizowano drugą rundę otwartych 

spotkań z mieszkańcami Świnoujścia i innymi interesariuszami inwestycji. 

Przedstawiciele czterech inwestorów - Polskiego LNG S.A., Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. – byli do dyspozycji zainteresowanych osób podczas dyżurów 

w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, filia nr 2 Warszów, ul. Sosnowa 18, 

w następujących dniach: 

 25 listopada 2010 (czwartek) - w godz. 12:00 - 14:00; 

 9 grudnia 2010 (czwartek) - w godz. 12:00 - 14:00; 

 4 stycznia 2011 (wtorek) - w godz. 16:00 - 18:00; 

 18 stycznia 2011 (wtorek) - w godz. 16:00 - 18:00. 

Blisko 70 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu z przedstawicielami 

inwestorów terminalu, które odbyło się 17 lutego 2011 r. w Świnoujściu. Organizatorem 

tego wydarzenia był Prezydent Miasta Świnoujście i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Szczecina i Pomorza Zachodniego "Business Club Szczecin”. Spotkanie upłynęło pod hasłem 

„Budowa gazoportu szansą rozwoju regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości”, a jego celem 

było omówienie harmonogramu prac i przebiegu realizacji największej inwestycji w regionie. 

Z lokalnym biznesem spotkali się przedstawiciele wszystkich czterech inwestorów 

zaangażowanych w budowę terminalu, a więc Polskie LNG S.A., Zarząd Morskich Portów 

Szczecin–Świnoujście S.A., Urząd Morski w Szczecinie oraz Gaz-System S.A. Spotkanie, 

adresowane do lokalnego biznesu, zarówno ze Świnoujścia jak i okolic, było przede 

wszystkim okazją do zaprezentowania korzyści biznesowych, jakie wynikają z budowy 

terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu. Wykonawcy inwestycji przedstawili 

szereg informacji dotyczących aktualnego zapotrzebowania na poszczególne 

usługi/dostawy, zarówno na etapie budowy, jak i po uruchomieniu terminalu. 

Spotkanie relacjonowały lokalne media. 

Ponadto na zaproszenie Lokalnej Grupy Rybackiej, w dniu 21 listopada 2012 roku odbyło 

się spotkanie poświęcone skutkom budowy portu zewnętrznego i terminalu LNG 

w Świnoujściu na rybołówstwo w Zatoce Pomorskiej i na Zalewie Szczecińskim. W spotkaniu 

Sponsorów inwestycji reprezentował Pan Andrzej Borowiec Dyrektor Urzędu Morskiego 

w Szczecinie. 

Ważnym elementem dobrowolnych konsultacji i budowania relacji z interesariuszami 
inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu jest projekt „Dialog Społeczny”, w ramach 
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którego w okresie od października 2012 roku do listopada 2013 zorganizowano dwie sesje 
dialogowe z kluczowymi dla inwestycji w terminal LNG interesariuszami. 
 

Projekt „DIALOG SPOŁECZNY”- pierwsza edycja. 

Budowa terminalu LNG jako złożony projekt infrastrukturalny w naturalny sposób wpływa 

na jakość życia społeczności lokalnej Świnoujścia, co rodzi oczekiwania zaangażowania 

partnerów inwestycji w rozwój miasta i jego mieszkańców.  

Polskie LNG chcąc budować dobrosąsiedzkie relacje z otoczeniem (szczególnie w kontekście 

analizowanych nowych funkcjonalności inwestycji) w dniu 1 października 2012 roku 

rozpoczęła cykliczny  projekt pn. „Dialog Społeczny”, polegający na przeprowadzeniu sesji 

dialogowych z najważniejszymi partnerami budowy terminalu LNG w Świnoujściu.  

„Dialog Społeczny” to nowatorskie i strategiczne narzędzie pozwalające w transparentny  

i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR – Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie tego 

narzędzia pozwoli Spółce na zbudowanie trwałych relacji z otoczeniem zewnętrznym,  

w szczególności ze społecznością lokalną dzielnicy Warszów miasta Świnoujście, gdzie 

budowany jest terminal LNG, a także na zidentyfikowanie i wdrożenie odpowiednich 

programów, działań i metod angażowania kluczowych interesariuszy. Celem procesu jest 

działanie w sposób przejrzysty, podejmowanie decyzji lepiej dostosowanych  

do zmieniających się oczekiwań społecznych, a społeczności lokalnej  pozwoli na  lepsze 

zrozumienie procesu realizacji budowy terminalu LNG. 

Projekt jest realizowany w oparciu o międzynarodowy „Standard AA1000 Zaangażowanie 

interesariuszy” (ang. Accountability Stakeholder Engagement Standard), który w formie 

konkretnych wytycznych wskazuje w jaki sposób angażować kluczowych partnerów  

w rozwój inwestycji. Standard ten może być wykorzystywany samodzielnie bądź jako 

wsparcie zapisów określonych w innych normach jak GRI czy ISO 26000. Zarówno 

Standardy AA1000 jak i prowadzone wg. nich projekty dialogu społecznego  

są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na całym świecie, jako elementy strategicznego 

zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z zasadami społecznej 

odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W europejskim sektorze 

energetycznym podobny projekt dialogu wprowadziła w 2008 roku hiszpańska spółka 

„Enagas”, właściciel terminali LNG w Barcelonie, Catargenie i Huelva oraz współwłaściciel 

terminalu w Bilbao oraz Altamira w Meksyku. 
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Realizacja projektu została podzielona na pięć etapów: 

Etap 1 zakończony w 2012 roku, obejmował wykonany przez wyspecjalizowaną firmę 
doradczą audyt prowadzonej przez Spółkę komunikacji. Na tym etapie odbyła się również 
identyfikacja interesariuszy inwestycji oraz określenie stopnia ich zaangażowania 
w jej realizację. 

Etap 2 to zaangażowanie kluczowych interesariuszy w dialog społeczny, co wyraziło 
się zwłaszcza w formie przeprowadzonej w marcu 2013 roku pierwszej sesji dialogowej. 
Interesariusze mogli podczas niej zgłosić wszelkie oczekiwania wobec Spółki.  

Etap 3 polegał na przeanalizowaniu zgłoszonych przez interesariuszy oczekiwań wobec 
Spółki.  

Etap 4 to przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania oraz opracowanie planu 
przyszłych działań.  

Etap 5 komunikacja odpowiedzi Spółki podczas drugiej sesji dialogowej we wrześniu 2013 
roku oraz prezentacja planu działań przyszłych – w tym zwłaszcza utworzenia Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG zarządzanego przez wyłonioną przez interesariuszy Radę; 
podsumowanie i ocena przebiegu projektu. 

 

Cel: Dialog społeczny umożliwił PLNG działanie w sposób przejrzysty, podejmowanie 
decyzji lepiej dostosowanych do zmieniających się oczekiwań społecznych, a społeczności 
lokalnej pozwoli na lepsze zrozumienie intencji Spółki oraz procesu budowy terminalu 
LNG.  
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Realizacja projektu przyniesie obopólne korzyści zarówno dla Spółki, jak jej otoczenia 
społecznego.  

Korzyści dla PLNG:  

 pełna identyfikacja kluczowych dla projektu interesariuszy oraz nawiązanie z nimi 
otwartej, proaktywnej komunikacji na zasadach partnerskich;  

 zbudowanie konsensusu wokół działań Spółki, wprowadzenie 
współodpowiedzialności społeczności lokalnej za wypracowane w drodze sesji 
dialogowych wspólnych rozwiązań;  

 zbudowanie pozycji PLNG S.A. jako ważnego dla Świnoujścia partnera i uczestnika 
życia lokalnego;  

 możliwość doskonalenia strategii rozwoju firmy, z uwzględnieniem wartości 
etycznych;  

 podejmowanie realnych zobowiązań w odpowiedzi na wspólne oczekiwania lokalnej 
społeczności;  

 stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla 
pracowników i lokalnej społeczności.  

Korzyści dla partnerów społecznych:   

 ciągła, ujęta w konkretne ramy interakcja z ważnym przedsiębiorstwem działającym 
w lokalnej społeczności;  

 realny wpływ na sposób działania Polskiego LNG; 

  równy dostęp do informacji, w tym zobowiązań podejmowanych przez Polskie LNG; 

  możliwość monitorowania stopnia realizacji zobowiązań podjętych przez Polskie 
LNG.  

 

Dialog Społeczny to zasadnicza zmiana filozofii komunikacji Spółki z interesariuszami, 
w której decyzje o działaniach podejmowane są po uwzględnieniu oczekiwań partnerów 
społecznych wobec firmy.  
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Przebieg poszczególnych etapów projektu: 

ETAP I – Wywiady z pracownikami PLNG zrealizowany w okresie od października 

do końca grudnia  2012 r. 

 Prace projektowe w ramach pierwszego etapu zrealizowane zostały w okresie 

od października do grudnia 2012 i polegały na: analizie informacji na temat terminalu 

LNG na podstawie źródeł zewnętrznych; 

 Wywiadach przeprowadzonych z pracownikami Spółki Polskie LNG i jej partnerami  

biznesowymi; 

 Praktycznych zadaniach ukierunkowanych na identyfikację i mapowanie interesariuszy 

Spółki, przeprowadzonych zamiast warsztatu zorganizowanego z udziałem 

przedstawicieli Spółki. 

Wynikiem pierwszego etapu był Raport „Mapowanie interesariuszy spółki Polskie LNG 

S.A.” z grudnia 2012 roku, w którym zaprezentowano wyniki serii wywiadów bezpośrednich 

przeprowadzonych z przedstawicielami Spółki oraz weryfikacji i aktualizacji załącznika  

A do SEP, których celem było: 

 Zidentyfikowanie wszystkich grup interesariuszy projektu; 

 Ocena dotychczas wykorzystywanych form angażowania interesariuszy; 

W efekcie przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2012 roku wywiadów oraz 

analizy dokumentów (wewnętrznych jak i zewnętrznych) przygotowano listę 

100 reprezentantów grup interesariuszy zewnętrznych, zaproszonych następnie na sesję 

dialogową w drodze indywidualnych pisemnych zaproszeń do przedstawicieli 

interesariuszy. 

ETAP II – Pierwsza  sesja dialogowa – 13 marca 2013 roku  

Sesja dialogowa w ramach Etapu Słuchania odbyła się w Miejskim Domu Kultury  

w Świnoujściu, Filia nr 2 – Warszów, przy ul. Sosnowej 18, w dniu 13 marca 2013 roku  

o godz. 13:00. 

Głównym jej celem było: 

 zapoznanie uczestników spotkania z projektem i harmonogramem prac; 

 zidentyfikowanie oczekiwań i istotnych kwestii zgłoszonych przez interesariuszy; 

 omówienie dalszych kroków i sposobu włączenia interesariuszy w dalsze prace. 
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W spotkaniu brało udział 62 reprezentantów interesariuszy zewnętrznych. Zaproszenia 

na sesję były kierowane indywidualnie pismami do przedstawicieli interesariuszy 

na podstawie listy przygotowanej podczas etapu 1 „identyfikowanie i mapowanie 

interesariuszy”. 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych reprezentowali takie grupy jak: środowiska 

naukowe i akademickie, społeczności lokalne, NGO/grupy nacisku, władze i regulatorzy, 

media, partnerzy biznesowi oraz dostawcy: 

Interesariusz Grupa interesariuszy Podgrupa 

interesariuszy 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. 

Staszica w Krakowie 

Środowiska naukowe i 

akademickie 

Uczelnie wyższe 

Akademia Morska w Szczecinie Środowiska naukowe i 

akademickie 

Uczelnie wyższe 

Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego 

w Świnoujściu 

Społeczności lokalne Oświata 

Grupa Morska "Cała Naprzód" NGO Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Hotel Gala Społeczności lokalne Lokalni liderzy 

opinii 

Izba Gospodarcza Gazownictwa  Władze i regulatorzy Instytucje publiczne 

Jacht Klub Marynarki Wojennej "Kotwica" NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Świnoujściu  

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Komenda Miejska Policji w Świnoujściu Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Pożarnej w Szczecinie 

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Kurier Szczeciński Media Prasa 

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 
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społeczne 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu - filia 

nr 2 Warszów 

NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Mieszkańcy Warszowa Społeczności lokalne Sąsiedzi 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej 

Władze i regulatorzy Ministerstwa 

MKS "Flota Świnoujście" NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu 

(Fort Gerharda) 

NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Nadleśnictwo Międzyzdroje Społeczności lokalne Sąsiedzi 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świnoujściu-

Przytorze 

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

OGP Gaz-System S.A. Partnerzy biznesowi Sponsorzy 

Projektów 

Składowych 

Portal: eswinoujscie.pl Media Media internetowe 

Portal: iswinoujscie.pl Media Media internetowe 

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie 

o/Świnoujście 

NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu Społeczności lokalne Oświata 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Szczecinie 

Społeczności lokalne Sąsiedzi 

Spółka Terminal Promowy Świnoujście Sp. 

z o.o.   

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Stowarzyszenie Miłośników Latarń NGO  Organizacje 

kulturalne/ 
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Morskich oddział Świnoujście wolontariackie/ 

społeczne 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. majora 

Henryka Sucharskiego w Świnoujściu 

Społeczności lokalne Oświata 

Szpital Miejski im. Jana Garduły w 

Świnoujściu  

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 3 w 

Świnoujściu  

Społeczności lokalne Oświata 

Uczniowski Klub Sportowy Prawobrzeże 

Świnoujście 

NGO  Organizacje 

kulturalne/ 

wolontariackie/ 

społeczne 

Uniwersytet Szczeciński Środowiska naukowe i 

akademickie 

Uczelnie wyższe 

Urząd Miasta Świnoujście Społeczności lokalne Władze lokalne 

Urząd Morski w Szczecinie Partnerzy biznesowi Sponsorzy 

Projektów 

Składowych 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

Woliński Park Narodowy Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

WOPR Świnoujście Społeczności lokalne Lokalne instytucje 

WS Atkins - Polska Sp. z o.o. Dostawcy Dostawcy 

materiałów i usług 

Wyspiarz Niebieski Media Prasa 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście S.A. 

Partnerzy biznesowi Sponsorzy 

Projektów 

Składowych 

Zarząd Osiedla "Przytór-Łunowo" Społeczności lokalne Sąsiedzi 

Zarząd Osiedla "Warszów" Społeczności lokalne Sąsiedzi 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących, ul. 

Wincentego Witosa  w Świnoujściu   

Społeczności lokalne Oświata 
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Zespól Szkół Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu   

Społeczności lokalne Oświata 

Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego  

w Świnoujściu 

Społeczności lokalne Oświata 

 

Sesja dialogowa, składała się z trzech części, a mianowicie:  

 CZĘŚĆ I: Wprowadzenie do dialogu; 

 CZĘŚĆ II: Sesje warsztatowe; 

 CZĘŚĆ III: Podsumowanie i zakończenie,  

W ramach Części I sesji dialogowej uczestnicy spotkania zostali zapoznani z definicją 

dialogu, celami sesji dialogowej, z przebiegiem procesu, przyjętymi zasadami sesji 

dialogowej, a także uzyskali szereg informacji na temat funkcjonowania terminalu LNG  

w Świnoujściu oraz dotychczasowego zaangażowania Polskiego LNG w budowanie relacji ze 

społecznością lokalną. W tej części spotkania, przeprowadzonego w sali głównej Miejskiego 

Ośrodka Kultury, uczestniczyli zarówno przedstawiciele Spółki, jak i moderatorzy oraz 

zaproszeni goście. Spotkanie prowadzone było przez niezależnego moderatora. 

Część II sesji dialogowej polegała na pracy w grupach. Zaproszeni reprezentanci 

interesariuszy poproszeni zostali o podzielenie się na 3 grupy, zgodnie z własnymi 

preferencjami i włączenie się w prace warsztatowe prowadzone w odrębnych salach.  

Do każdej z grup przydzielony został niezależny moderator, do którego zadań należało m.in. 

zapewnienie, że prace przebiegając zgodnie z przyjętymi zasadami oraz rejestrowanie 

wszystkich zgłoszonych przez uczestników kwestii, problemów i oczekiwań. Dodatkowo  

w każdej grupie obecni byli przedstawiciele Polskiego LNG S.A., odpowiedzialni za dany 

obszar tematyczny, których rolą było dostarczanie informacji oraz wyjaśnianiem kwestii 

będących przedmiotem dyskusji. 

Zgodnie z procesem mapowania kwestii istotnych dla Spółki i jej interesariuszy w obszarze 

CSR, przeprowadzonym w ramach pierwszego etapu projektu, prace w grupach 

koncentrowały się na 3 tematach, a mianowicie: 

 Ochrona środowiska, 

 Bezpieczeństwo i edukacja, 

 Polityka lokalna. 

W III Części sesji dialogowej uczestnicy spotkali się ponownie w sali głównej, gdzie 

moderatorzy przedstawili efekty prac każdej z grup. Ponadto uczestnicy spotkania zostali 

poinformowani o dalszym przebiegu prac projektowych i planach Spółki na najbliższe 

miesiące. Przebieg spotkania był na bieżąco kontrolowany przez dwóch niezależnych 

audytorów z zespołu BusinessWatch. Jednym z elementów ewaluacji spotkania była ankieta, 
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którą uczestnicy otrzymali w ramach udostępnionych materiałów. Pozwoliła ona ocenić 

zarówno kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne spotkania, a także podzielić się uwagami. 

W trakcie prac w grupach reprezentanci interesariuszy zgłosili łącznie 75 kwestii 

i oczekiwań:  

 18 w obszarze Ochrona środowiska; 

 18 w obszarze Bezpieczeństwo i edukacja; 

 39 w obszarze Polityka lokalna. 

Relacja: http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/9425,1,dialog-spoleczny-polskiego-lng.html   

       

       

Fot. Zdjęcia z pierwszej sesji dialogowej z marca 2013 roku. 

ETAP III – Identyfikacja oczekiwań interesariuszy. Raport podsumowujący sesje 

dialogowe – marzec/kwiecień 2013 

Po zakończonej sesji dialogowej, każdy z uczestników obecnych na spotkaniu, 
jak i zaproszonych, którym nieudało się dotrzeć na miejsce w dniu 13 marca, został 
przedstawiony raport z sesji. Dokument został wysłany imiennym listem do każdego 
z interesariuszy- przykład pisma w załączniku nr 5. Interesariusze mieli czas na ponowne 
prześledzenie zgłoszonych postulatów oraz przedstawienie nowych oczekiwań. 
W odpowiedzi listę oczekiwań uzupełniono o 8 pozycji. Ostatecznie więc spółka odnotowała 
i uwzględniła 83 oczekiwania wyjściowe, które następnie poddane zostały procesowi 
agregacji. Proces ten przebiegał pod nadzorem audytora, którego zadaniem było 
zweryfikowanie, czy żadne z oczekiwań nie zostanie pominięte. Z uwagi na to, że część 
oczekiwań wyjściowych była zbieżna lub dotyczyła analogicznych tematów, wiele z nich 
zostało zagregowanych. W efekcie powstała lista 56 zagregowanych oczekiwań, 
zweryfikowanych przez audytora. 

http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/9425,1,dialog-spoleczny-polskiego-lng.html
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Finalna lista zagregowanych oczekiwań była punktem wyjścia do opracowania przez Spółkę 
odpowiedzi (z terminem realizacji i miernikami wykonania poszczególnych projektów) oraz 
zorganizowania drugiej sesji dialogowej. 

ETAP IV– Opracowanie odpowiedzi na postulaty i plan działań. 

W okresie od kwietnia do września 2014 roku trwał etap przygotowania odpowiedzi 
na wszystkie zgłoszone pytania przedstawicieli społeczności lokalnej. Powstał pierwszy draft 
odpowiedzi na całość zgłoszonych oczekiwań. 

ETAP V – Komunikacja odpowiedzi. Druga sesja dialogowa- wrzesień 2013. 

Druga sesja dialogowa w ramach Etapu Odpowiadania odbyła się również w Miejskim 
Domu Kultury w Świnoujściu, Filia nr 2 – Warszów, przy ul. Sosnowej 18  w dniu 
30 września 2013 roku. Jej główne cele to:  

• Zapoznanie uczestników spotkania z projektem i harmonogramem prac; 

• Prezentacja działań podejmowanych przez PLNG w ostatnich miesiącach; 

• Przedstawienie odpowiedzi do zagregowanych oczekiwań, zgłoszonych przez  
interesariuszy w trakcie pierwszej sesji dialogowej; 

W ramach pierwszej części sesji moderator przypomniał uczestnikom spotkania definicję 
dialogu, cele sesji dialogowej, przebieg procesu oraz przyjęte zasady sesji dialogowej. 
W części drugiej i trzeciej spotkania reprezentant Spółki przedstawił stanowisko 
i odpowiedzi Spółki na oczekiwania, zgłoszone przez interesariuszy w obszarach: Ochrona 
Środowiska (7 pozycji), Bezpieczeństwo i Edukacja (11 pozycji), Polityka Lokalna (38 pozycji). 

Szczegółowe odpowiedzi udzielone przez Spółkę podczas drugiej sesji dialogowej dostępne 
są w Raporcie końcowym z projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG pod linkiem: 
http://www.polskielng.pl/fileadmin/pliki/obrazki/Dialog_Spoleczny/RAPORT_DIALOG
_SPOLECZNY.pdf  

 

    

Fot.  Zdjęcia z drugiej sesji dialogowej z września 2013 roku. 

Po zakończeniu drugiej sesji dialogowej został opracowany raport podsumowujący 

spotkanie, który analogicznie do etapu III, został rozesłany pocztą tradycyjną i elektroniczną 

do wszystkich zaangażowanych w proces interesariuszy Spółki (około 200 podmiotów). 

http://www.polskielng.pl/fileadmin/pliki/obrazki/Dialog_Spoleczny/RAPORT_DIALOG_SPOLECZNY.pdf
http://www.polskielng.pl/fileadmin/pliki/obrazki/Dialog_Spoleczny/RAPORT_DIALOG_SPOLECZNY.pdf
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Termin przesyłania uwag do raportu został ustalony na 25 października 2013 roku, niemniej 

został przedłużony do końca listopada 2013 roku na wniosek Urzędu Miasta Świnoujście. 

Audyt procesu 

Po zakończeniu sesji dialogowych oraz przygotowaniu raportu podsumowującego wszystkie 

działania został przeprowadzony audyt procesu w celu ustalenia jego efektywności. Opinia 

niezależnego audytora została sformułowana w oparciu o standardy AccountAbility 1000. 

Standard AA 1000 Zaangażowanie Interesariuszy (Accountability Stakeholder Engagement 

Standard) wskazuje, jak powinien wyglądać proces angażowania interesariuszy.  Skuteczne 

zaangażowanie interesariuszy powinno opierać się na zobowiązaniu do przestrzegania 

standardu AA 1000 Zasady Odpowiedzialności (Accountability Principles Standard), który 

określa trzy podstawowe zasady związane z zarządzaniem relacjami z interesariuszami: 

zasadę włączania, istotności i odpowiadania. W toku prac audytor potwierdził, że działania 

PLNG w ramach Dialogu Społecznego odbywały się z uwzględnieniem ww. standardów 

określających zachowania organizacji społecznie odpowiedzialnych. 

Status realizacji projektów w ramach Dialogu Społecznego 

Wszystkie informacje nt. przebiegu projektu Dialog Społeczny oraz aktualnego stanu 

realizacji postulatów dostępne są na dedykowanej procesowi zakładce na stronie 

internetowej Spółki: http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/. 

Zaangażowanie związków rybackich w Proces Dialogu Społecznego 

W czasie mapowania interesariuszy projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu zostały 

zidentyfikowane i zaproszone do udziału w sesji dialogowej 13 marca 2013 roku następujące 

organizacje: 

 Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński – Lokalna Grupa Rybacka działająca 

na terenie gmin: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica, której celem jest m.in. 

poprawa walorów turystyczno – rekreacyjnych małych miejscowości, aktywizacja 

lokalnego środowiska rybackiego i społecznego oraz poprawa warunków 

funkcjonowania sektora rybackiego. 

 Polska Fundacja Morska Świnoujście - niezależna organizacja pozarządowa, której 

celem jest popularyzowanie walorów żeglarstwa i rybołówstwa, jego kultury 

materialnej, jaki duchowej. Poszerzanie wiedzy historycznej o związkach Polski 

z Morzem, ich znaczeniu w Europie i na Świecie oraz upowszechnianie polskich 

osiągnięć w tej dziedzinie. 

 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie o/Świnoujście- 

Jednostka zajmująca się m.in. przyjmowaniem wniosków, w tym o wydanie licencji 

i specjalnych zezwoleń połowowych, obsługą administracyjną podmiotów 

wykonujących rybołówstwo w celach komercyjnych i sportowo-rekreacyjnych oraz 

prowadzeniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim 

oraz przepisów o organizacji rynku rybnego. 

Przedstawiciele powyższych organizacji zostali zaangażowani w projekt Dialogu 

Społecznego, dzięki czemu mają możliwość zgłaszania oczekiwań i pytań w stosunku 

do spółki dot. inwestycji, na zasadach określonych w procesie. 

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
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Zaangażowanie służb medycznych w  Proces Dialogu Społecznego 

W czasie mapowania interesariuszy projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu zostały 

zidentyfikowane i zaproszone do udziału w sesji dialogowej 13 marca 2013 roku następujące 

organizacje: 

 Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu; 

 WOPR Świnoujście- Odział Grodzki WOPR działający w granicach  powiatu Świnoujście. 

Włączony do Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa PLNG (wsparcie w działaniach 

ochrony ludności przez organizacje trzeciego sektora). 

Przedstawiciele powyższych organizacji zostali zaangażowani w projekt Dialogu 

Społecznego, dzięki czemu mieli możliwość zgłaszania oczekiwań i pytań w stosunku 

do spółki dot. inwestycji, na zasadach określonych w procesie. Dodatkowo zarówno 

ze Szpitalem, jak i WOPR została nawiązana współpraca przy projektach edukacyjnych . W 

2014 roku przeprowadzono szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz 

bezpieczeństwa terminalu LNG dla personelu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w 

ramach programu „Bezpieczne Miasto”. 

 

Polskie LNG liderem dialogu z Interesariuszami 

Polskie LNG zostało docenione w ogólnopolskim konkursie na najlepsze dobre praktyki CSR 

w zakresie prowadzenia dialogu z interesariuszami, organizowanym przez Konfederację 

Lewiatan oraz firmę doradczą Deloitte. Spółce przyznano pierwsze miejsce w kategorii 

średnie firmy za realizację w Świnoujściu innowacyjnego projektu „Dialog Społeczny 

Polskiego LNG”. 

 

Ponadto projekt Dialogu Społecznego otrzymał następujące nagrody: 

5 grudnia 2014– 2 Złote Spinacze za w 2 kategoriach „PR korporacyjny” oraz „Przemysł, 

motoryzacja, transport, logistyka”. Nagroda przyznawana przez Związek Firm Public 

Relations. 

24 września 2014 - wyróżnienie w IV edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” 

Forbes i PwC. 

6 października 2014- nagroda w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2014 

odbywającym się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. 
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Spółka dołączyła także do grona finalistów w kategorii „Zaangażowanie Społeczne” 

w prestiżowym międzynarodowym konkursie PR News CSR Awards. 

Bezpośrednie efekty projektu dialogu z interesariuszami 

 Bezpośredni kontakt z ponad 100 przedstawicielami różnych grup interesariuszy. 

 30 postulatów zrealizowanych w okresie od listopada 2013 do grudnia 2014 roku. 

 Kluczowe projekty angażujące duże grupy interesariuszy Polskiego LNG: 

o Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG; 

o Bezpieczne Miasto. 

Dialog społeczny jest z założenia projektem cyklicznym, w związku z tym Polskie LNG 

planuje przeprowadzić drugą edycję sesji dialogowych pod koniec 2015 roku. 

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG 

 

W 2013 roku zakończono pierwszą edycję projektu „Dialog Społeczny Polskiego LNG S.A.” 

w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). 

Projekt miał na celu zbudowanie trwałych relacji Spółki z otoczeniem zewnętrznym, 

w szczególności ze społecznością lokalną dzielnicy Warszów miasta Świnoujście, 

gdzie budowany jest terminal LNG, a także zidentyfikowanie i wdrożenie odpowiednich 

programów angażowania kluczowych zainteresowanych stron.  

Większość zgłoszonych w trakcie sesji dialogowych oczekiwań wobec PLNG dotyczyło 

finansowania różnego typu lokalnych inicjatyw. Zgodnie ze zmianą filozofii komunikacji 

Spółki z interesariuszami, w której decyzje o działaniach podejmowane są po uwzględnieniu 

oczekiwań partnerów społecznych wobec firmy, uzasadnione jest przyjęcie takiego modelu 

współpracy, w którym  angażuje się najważniejszych interesariuszy w proces decyzyjny 

dotyczący finansowania projektów na rzecz rozwoju społeczności Świnoujścia. Włączenie 

przedstawicieli interesariuszy w proces decyzyjny nastąpiło poprzez powołanie Funduszu 

Wspierania Inicjatyw Lokalnych PLNG. 

Fundusz jest utworzonym przez Polskie LNG S.A zespołem osób, zajmującym się wsparciem 

PLNG przy realizacji działań nakierowanych na udzielenie różnego rodzaju pomocy 

w zakresie budowania dobrosąsiedzkich relacji PLNG z otoczeniem oraz pozycji Spółki, jako 

ważnego dla Świnoujścia uczestnika życia lokalnego w perspektywie długoterminowej 
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poprzez prowadzenie proaktywnej komunikacji z kluczowymi interesariuszami projektu 

budowy Terminalu LNG. 

Fundusz dysponuje budżetem, przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących 

rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa i całego Świnoujścia. Katalog obszarów 

uprawnionych do otrzymania potencjalnego wsparcia obejmuje projekty dot.: kultury 

i sztuki, sportu, ekologii, bezpieczeństwa i edukacji.  

 

 

Do zadań i obowiązków Funduszu należy w szczególności: 

 przyjmowanie Wniosków, weryfikacja i ocena Wniosków, 

 ustalenie ostatecznej listy podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy zgodnie 

z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG 

S.A.”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku informacyjnego, 

 rekomendacja Zarządowi PLNG beneficjentów pomocy, wysokości maksymalnej 

kwoty pomocy realizowanej przez PLNG w ramach działań na podstawie wybranego 

Wniosku oraz co do formy prawnej pomocy tj. rodzaju umowy. 

Podział środków w ramach Funduszu będzie odbywał się na podstawie decyzji Rady 

Funduszu, składającej się z 5-ciu członków reprezentujących odpowiednio: 

1. władze Miasta Świnoujście, 

2. władze Dzielnicy Warszów, 

3. lokalną instytucję zajmującą się pomocą potrzebującym, 

4. Polskie LNG S.A., 

5. uczestników Dialogu Społecznego- wybrany w drodze głosowania, 

przeprowadzonego na przełomie  kwietnia i maja br wśród osób zaangażowanych 

w sesje dialogowe PLNG 

Szczegółowe informacje nt. zasad działania Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

PLNG zostały opisane w „Regulaminie Organizacyjnym Funduszu Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych Polskiego LNG S.A.” oraz „Regulaminie udzielania pomocy finansowej przez 

Polskie LNG S.A.”, które są dostępne na stronie internetowej PLNG pod linkiem: 

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/fundusz-wspierania-inicjatyw-

lokalnych/  

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/
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Zgodnie z deklaracją Spółki złożoną podczas drugiej sesji dialogowej w dniu 30 września 

2013 roku Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych został powołany do dnia 30 czerwca 

2014 roku. W dniu 25 czerwca 2014 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady 

Funduszu. Spotkanie miało na celu ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Rady 

poprzez wybór jej Przewodniczącego i Sekretarza. Kolejnym ważnym ustaleniem było 

określenie warunków formalnych finansowania lokalnych projektów oraz zaakceptowanie 

harmonogramu funkcjonowania Funduszu przez najbliższe miesiące. Ustalono, że budżet 

całościowy Funduszu w pierwszym etapie jego funkcjonowania pozwala na przyznawanie 

jednorazowych grantów o maksymalnej wysokość 5.000 zł. Nabór pierwszych wniosków 

trwał od 9 lipca do 30 czerwca 2014 roku. 

Ostatecznie do Funduszu wpłynęło 114 wniosków o dofinansowanie Wyboru 

rekomendowanych najlepszych inicjatyw lokalnych spośród nadesłanych wniosków 

o dofinansowanie dokonała Rada Funduszu podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 

26.11.2014 r. w godz. 12.00 – 16.00, w Miejskim Domu Kultury  w Świnoujściu – filia nr 2 

Warszów, przy ul. ul: Sosnowej 18. 

Rada Funduszu zgodziła się na przyjęcie 

następującej formy głosowania – przyznawanie 

głosów na arkuszach do głosowania w oparciu 

o system punktacyjny, gdzie każdy projekt 

może otrzymać od 0-25 punktów, czyli po 

maksymalnie 5 punktów w poniższych 

kategoriach: 

 Zgodność ze strategią FWIL Czy projekt 
jest zgodny ze strategią FWIL? 

 Użyteczność społeczna Czy projekt jest 
obliczony na długofalowy efekt czy jest to 
jednorazowa inicjatywa? 

 Zasięg i grupa docelowa  Ile osób ma 
szansę skorzystać/wziąć udział 
w projekcie? 

  Unikalność projektu Czy projekt jest 
wyjątkowy pod jakimś względem?  

 W skali 1 do 5 gdzie 1 oznacza duże 
możliwości finansowania, a 5 – bardzo małe 
możliwości: Możliwość finansowania z innych 
źródeł. 

 

 

Fot. Ulotka ws. FWIL 
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Zgodnie z powyższym Rada Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych przedstawia 

rekomendację dla Zarządu Polskiego LNG wyboru następujących 22 projektów, na 

podstawie których Spółka zawarła umowy darowizny: 

Numer 

wniosku 

Podmiot Projekt Wnioskowana 

Kwota 

106A/2014 Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy BERSERKER’S 

TEAM ŚWINOUJŚCIE 

Organizacja ZAJĘĆ w Brazylijskim 

JIU-JITSU DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY. 

5 000 zł 

49/2014 Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym koło w 

Świnoujściu 

Zajęcia otwarte dla rodziców "Podróż 

do miasteczka zmysłów". Integracja 

podopiecznych, ich rodziców i kadry. 

W planie wielozmysłowe poznanie 

żywiołów powietrza, wody, ognia, 

chodzenie boso po trawie, ziemi, 

kamieniach, ognisko i wspólne 

pieczenie kiełbasek, aktywna 

integracja. 

1 050 zł 

9/2014 Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Świnoujściu 

Montaż urządzeń rekreacyjnych na 

powietrzu tworzących tzw. ścieżkę 

zdrowia przy ul. Holenderskiej 2 i 2a 

oraz Węgierskiej 3 w Świnoujściu z 

przeznaczeniem dla młodzieży i 

dorosłych zamieszkujących 

świnoujskie prawobrzeże 

5 000 zł  

2/2014 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Świnoujściu- Karsiborzu 

Inicjatywa społeczna i informacyjna 

„Uwaga- cichy zabójca” 

poprawiająca bezpieczeństwo ludzi w 

ich własnych domach, zakończona 

rozdawaniem czujek czadu do 

mieszkań. 

5 000 zł 

30/2014 Komenda Miejska 

Pańtwowej Straży 

Pożarnej w Świnoujściu 

Czujki czadu dla Warszowa. 

Inicjatywa użyteczna społecznie, 

podnosząca poziom świadomości i co 

za tym idzie bezpieczeństwa 

obywateli.  

5 000 zł 

99/2014 Stowarzyszenie 

Miłośników Latarń 

Morskich Oddział 

Świnoujściu. 

Organizacja wydarzenia pn. Dzień 

flagi na latarni morskiej w 

Świnoujściu. 

5 000 zł 

101/2014 Przedszkole Miejskie nr 9 

przy ul. Sosnowej  

Doposażenie Sali do stymulacji 

rozwoju dziecka. Zjawisko 

występowania wad wymowy u 

małych dzieci oraz zaburzenia funkcji 

systemu percepcyjno-motorycznego 

potęgują się, także w efekcie braku 

5 000 zł 
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dostępu do bezpłatnej terapii 

logopedycznej i pedagogicznej. 

96/2014 Miejski  Dom Kultury filia 

nr 1  

„KAPELIADA  NADMORSKA”. 

Wydarzenie skierowane do dużej 

liczby osób (200-250 osób). Celem jest 

rozwijanie zainteresowania   

tradycyjną  sztuką  ludową , 

poznawanie obyczajów różnych  

regionów oraz  prezentacja  dawnego  

i  współczesnego  folkloru. 

Kształtowanie tożsamości regionalnej 

mieszkańców. 

5 000 zł  

85/2014 Przedszkole Miejskie nr 1 

"Perełki Bałtyku" 

Sprzęt rekreacyjny. Inwestycja 

długotrwała, wpływająca na poprawę 

bezpieczeństwa i komfortu 

najmłodszych. Ponadto z zakupu 

skorzysta 200 dzieci, będących 

podopiecznymi tego przedszkola. 

5 000 zł 

87/2014 ZACHODNIOPOMORSKI

E STOWARZYSZENIE 

DZIEDZICTWO MORZA’ 

Wyłowienie zabytkowego wraku 

żaglowca w Świnoujściu. 

5 000 zł 

28/2014 Zespół Szkół Publicznych 

nr 4 z oddziałami 

integracyjnymi 

Modernizacja salki rehabilitacyjnej. 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 

dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, posiadające orzeczenia, 

szczególnie niepełnosprawne 

ruchowo. 

5 000 zł  

42/2014 Miejski Dom Kultury w 

Świnoujściu 

Majówka z Piratami. Impreza 

kulturalno-rekreacyjna  na powitanie 

maja to wydarzenie,  którego celem 

jest spędzenie całymi rodzinami dnia 

na wspaniałej zabawie z piratami , 

sprawienie wiele radości wszystkim 

dzieciom, młodzieży i dorosłym na 

Warszowie. 

5 000 zł  

32/2014 Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Marynarki Wojennej 

R.P. w Świnoujściu 

Poznajmy świat nauki i techniki!- 

interaktywna pracownia i Festiwal 

Nauki. 

4665,00 zł 

61/2014 MDK filia nr 3 Karsibór Organizacja Dni Karsiborza rocznica 

135 lat. 

5 000 zł 

62/2014 Gimnazjum Publicznego 

nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Przedstawienie Muzyczne. W 

projekcie muzycznym zaangażowana 

będzie grupa około 40 osób ze szkoły. 

Przedstawienie wystawione zostanie 

5 000 zł 
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Świnoujściu  przed szkołą i mieszkańcami 

Świnoujścia. Przygotowania trwają 

cały rok szkolny. 

93/2014 Stowarzyszenie Teatr 

Krzyk 

I SPOTKANIA TEATRALNE 

UJŚCIE. Jednym z głównych 

punktów spotkania będzie 

happening, który odbędzie się na 

Placu Wolności. Wydarzeniami 

towarzyszącymi będą: koncert oraz 

wystawa zdjęć i plakatów ze spektakli 

ZOT. 

5 000 zł 

77/2014 Towarzystwo 

Wszechstronnego Rozwoju 

Collegium Świnoujście 

Otwarte Zawody Pływackie 

Świnoujścia o Puchar PLNG z 

Okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka.  

5 000 zł 

60/2014 MDK filia nr 3 Karsibór Otwarcie pracowni plastycznej.  4 950 zł 

98/2014 Stowarzyszenie 

Miłośników Latarń 

Morskich Oddział 

Świnoujscie 

Mikołaj na latarni morskiej w 

Świnoujściu 2015. 

5 000 zł 

22/2014 Uczniowski Klub 

Sportowy „Keja” przy 

Szkole Podstawowej nr 9 

im. Jana Pawła II w 

Świnoujściu 

„Sami zbudujemy łódź”. Projekt o 

zasięgu miejskim, który ma na celu 

zainteresowanie dzieci i młodzieży 

szkutnictwem .Będą to wspaniałe 

zajęcia techniczne, gdzie uczestnik 

nauczy się posługiwać narzędziami, 

wykona pracę od podstaw i będzie 

miał wielką satysfakcję gdy zobaczy i 

przepłynie się łódką do której dołożył 

cząstkę  przez siebie wykonanej 

pracy. 

5 000 zł  

44/2014 Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym koło w 

Świnoujściu 

Hipoterapia. 4 888 zł 

64/2014 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wyspy Karsibór i 

Wspierania Jej 

Mieszkańców  

Imprezy sportowe na 135 lat 

Karsiborza:  zawody kajakarskie 

rodzinne 

- zawody kajakarskie zaawansowane 

- wyścigi kajaków dwuosobowych na 

1000 m. 

5 000 zł 
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Łącznie: 

 

105 553 zł 

 

Drugi nabór wniosków do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych planowany jest w 2015 

roku.  

W maju 2015 roku PLNG rozpoczęło przygotowania formalne do uruchomienia drugiej 

edycji FWIL. Do lipca 2014 roku dokonano podsumowania doświadczeń z pierwszego 

naboru wniosków, zaktualizowano Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Udzielania 

Pomocy Finansowej w ramach Funduszu, jak również opracowano plan komunikacji dot. 

drugiej edycji, planowanej do uruchomienia w sierpniu 2015 roku. 

 

PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO” 

 Fundacja Zawsze Bezpieczni wraz z Polskim LNG stworzyły koncepcję programu 

„Bezpieczne Miasto”, który jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad 

udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” 

oraz szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji służb medycznych i mundurowych w ramach 

akcji „Kompetentne służby”. Priorytetem inicjatorów „Bezpiecznego Miasta” jest realizacja 

w Świnoujściu kompleksowego programu o parasolowym charakterze w celu podniesienia 

standardu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów odwiedzających województwo 

zachodniopomorskie, jak również stworzenie nowego standardu edukacyjnego mającego 

na celu wychowanie nowego pokolenia, świadomego potrzeby niesienia pomocy innym 

i potrafiącego w sposób kompetentny udzielać pierwszej pomocy. Projekt był realizowany 

w okresie od marca  do listopada 2014 roku.  

 

Koncepcja projektu „Bezpieczne Miasto” powstała po zakończeniu w 2013 roku „Dialogu 
Społecznego Polskiego LNG”, czyli sesji dialogowych z kluczowymi interesariuszami 
inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu, podczas których Spółka poznała, zagregowała 
a następnie odpowiedziała na oczekiwania partnerów społecznych. Kwestiami zgłoszonymi 
przez interesariuszy były m.in.: potrzeba dodatkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
technologii LNG dla służb mundurowych, opracowanie systemu informowania 
mieszkańców miasta o potencjalnych zagrożeniach, doposażenie w specjalistyczny sprzęt 
Komendy Miejskiej Policji oraz Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, prowadzenie 
ogólnodostępnych akcji edukacyjnych dla mieszkańców Świnoujścia oraz udostepnienie 
informacji nt bezpieczeństwa inwestycji oraz reagowania na wypadek ewentualnego 
zagrożenia ze strony LNG. 
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W wyniku analizy postulatów zgłoszonych przez partnerów społecznych Polskie LNG 
podjęło decyzję o potrzebie wdrożenia kompleksowego programu, który obejmowałby 
zarówno działania edukacyjne i prewencyjne w świnoujskich szkołach, a w sezonie letnim 
na kąpieliskach i plażach oraz szkolenia kompetencyjne dla służb mundurowych. W tym celu 
program „Bezpieczne Miasto” w 2014 roku został  zrealizowany w trzech etapach: 

  „Bezpieczna Szkoła” skierowany był  do nauczycieli oraz uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie Świnoujścia. Uczestnictwo w projekcie jest 
bezpłatne. Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem systemowym, które ma na celu 
podniesienie świadomości wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży w zakresie 
odpowiedzialności, profilaktyki, udzielania oraz nauczania pierwszej pomocy. 
W ramach modułu zrealizowane zostały następujące działania: 

 wyposażenie 10 placówek oświatowych w sprzęt do udzielania pierwszej 
pomocy oraz zestawy sprzętu do nauczania pierwszej pomocy (manekinów 
szkoleniowych oraz apteczek treningowych); 

 przeprowadzenie zajęć lekcyjnych dla ok. 3000 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów mających na celu uzyskanie przez nich wiedzy teoretycznej 
i umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy; 

 realizacja wewnątrzszkolnych zawodów z zakresu pierwszej pomocy 
mających na celu wdrożenie elementu rywalizacji do procesu edukacyjnego 
z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy; 

 realizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Świnoujściu o puchar PLNG. 
Impreza zwieńczająca część projektu dotyczącą Bezpiecznej Szkoły.  

 

  „Kompetentne Służby” skierowany jest do pielęgniarek, ratowników medycznych 
ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły oraz strażaków ze świnoujskiej jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej. Celem modułu jest podniesienie skuteczności 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych poprzez nabycie umiejętności 
współpracy w zespole medycznym, naukę podstawowych oraz zaawansowanych 
czynności ratujących życie, zwiększenie skuteczności działań ratunkowych 
i podniesienie świadomości na temat zagrożeń, związanych z poszczególnymi 
etapami budowy jak również eksploatacji terminalu skroplonego LNG. W ramach 
tego segmentu nastąpiła: 

 realizacja szkoleń dla personelu Szpitala w Świnoujściu. W ramach dwóch 
rodzajów profesjonalnych szkoleń (Basic Life Support Healthcare Provider 
oraz Advanced Cardiovascular Life Support) 60 osób otrzyma 
międzynarodowy certyfikat American Heart Association. 

 realizacja profesjonalnych kursów dla ratowników medycznych oraz 
strażaków z terenu  Miasta Świnoujścia i okolic.  

 W ramach dwóch rodzajów szkoleń (seminaria dla ratowników medycznych 
oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz szkolenia dla strażaków 
OSP z zakresu pierwszej pomocy) zostanie przeszkolonych 200 osób. 

 

 „Bezpieczna plaża”-  moduł zakładał realizację cyklu pokazów ratownictwa 
wodnego wraz z pokazami pierwszej pomocy mających na celu promocję 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Każdy z pokazów składa się z kilku 
symulowanych akcji ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Podczas 
pokazów ratownicy oraz instruktorzy WOPR  zachęcali turystów do czynnego 
włączenia się do akcji ratowniczej oraz  udzielali instruktażu pierwszej pomocy. 
W ramach pokazów  zorganizowano konkursy z zakresu bezpieczeństwa oraz akcję 
promującą bezpieczny Terminal LNG. 
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ATUTY PROJEKTU BEZPIECZNE MIASTO 
 

 Kompleksowość: szeroka grupa docelowa: dzieci, młodzież, nauczyciele, turyści, 
strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, pielęgniarki. 
 

 Merytoryka: programy nauczania dla dzieci i młodzieży opracowane przez zespół 
ekspertów (lekarze, ratownicy medyczni), kursy certyfikowane przez American Heart 
Association. 

 
 Wiedza i umiejętności dostosowane do wieku odbiorców: treści edukacyjne 

przygotowane dla dzieci z klas 1-3 treści edukacyjne przygotowane dla dzieci z klas 
4-6, treści edukacyjne przygotowane dla młodzieży gimnazjalnej oraz 
ponadgimnazjalnej. 

 
 Wiedza i umiejętności dostosowane do grup zawodowych: dla strażaków 

zawodowych, dla ratowników medycznych, dla pielęgniarek. 
 

 Kompetentna kadra dydaktyczna: zawodowi ratownicy medyczni i lekarze 
instruktorzy  American Heart Association, zawodowi lekarze instruktorzy  American 
Heart. Każda osoba z kadry dydaktycznej zaangażowana w realizację segmentów: 
Bezpieczna Szkoła oraz Kompetentne Służby posiada aktualny certyfikat 
BLS,ACLS,PALS. 

 
 Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych: metody oglądam i ćwiczę, 

wykorzystanie podczas edukacji manekinów szkoleniowych w ilości umożliwiającej 
ćwiczenia indywidualne (1 manekin = 1 uczeń), wykorzystanie treningowych 
apteczek pierwszej pomocy, wykorzystanie metody „Mass Training CPR” – masowy 
trening resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednoczesne ćwiczenia kilkudziesięciu 
osób (możliwości treningu 80 osób w jednym czasie). 

 
Dzięki kompleksowości oraz szerokiej grupie odbiorców, projekt Bezpieczne Miasto wpłynął 
na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Ukształtuje dzieci i młodzież 
jako nowe pokolenie, świadome potrzeby niesienia pomocy innym i potrafiące w sposób 
kompetentny udzielać pierwszej pomocy. Szkolenia służb ratunkowych oraz personelu 
medycznego zrealizowano zgodnie z jednym standardem, co wpłynęło na wzrost 
skuteczności ich działania oraz miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców Świnoujścia i okolic. 
 

Realizacja projektu w 2015 

W środę 23 kwietnia 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie dotyczące Projektu 

Edukacyjnego Bezpieczne Miasto w sali sesyjnej Urzędu Miasta Świnoujście. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu szkół z terenu miasta Świnoujście biorących udział 

w projekcie: 

 Zespół Szkół Publicznych NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi;  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 

 Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum STSG; 

 Szkoła Podstawowa NR 6; 
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 Szkoła Podstawowa NR 2;  

 Gimnazjum Publiczne NR 3; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny; 

 Szkoła Podstawowa NR 1;  

 I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS, Gimnazjum Fundacji LOGOS; 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

 

W pierwszej części spotkania oficjalnie została rozpoczęta realizacja Projektu Bezpieczne 

Miasto oraz zostały omówione główne cele poszczególnych modułów Projektu Bezpieczne 

Miasto. Podczas drugiej części spotkania, został zrealizowany I moduł projektu, polegający 

na przekazaniu zestawów sprzętu dydaktycznego do nauczania oraz udzielania pierwszej 

pomocy przedstawicielom dziesięciu placówek oświatowych z terenu miasta Świnoujście, 

biorących udział w projekcie.  

 

Fot  Inauguracja programu „Bezpieczne Miasto” podczas spotkania w Urzędzie Miasta Świnoujście.  

 

Moduł II projektu „Bezpieczne Miasto” polegał na przeprowadzeniu jednej godziny 
lekcyjnej dla każdego oddziału w 10 szkołach z terenu Miasta Świnoujścia i okolic. Lekcja 
prowadzona była przez ratowników medycznych posiadających międzynarodowe 
certyfikaty. Program lekcji (na potrzeby projektu) stworzyli specjaliści z zakresu dydaktyki, 
psychologii oraz medycyny i ratownictwa medycznego uwzględniając dostosowanie treści 
do wieku odbiorców. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane były najnowocześniejsze 
metody dydaktyczne polegające między innymi na zasadzie „oglądaj i ćwicz”. Uczestnicy 
oglądając przygotowane odpowiednio animacje z dźwiękiem oraz filmy wykonywali 
czynności z zakresu pierwszej pomocy.  
 
Tematyka lekcji obejmowała między innymi: 

 wzywanie pomocy, 
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 układanie poszkodowanego w pozycji bocznej, 

 bezprzyrzadowe unieruchomienie kończyny górnej, 

 zabezpieczenie krwawienia, 

 uciskanie klatki piersiowej. 
 
Podczas ćwiczeń wykorzystywany był najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Uczestnicy 
używali rzeczywistych materiałów opatrunkowych oraz uczyli się jak poradzić sobie 
w sytuacji braku odpowiedniego wyposażenia. Tematyka wzywania pomocy realizowana 
była przy użyciu nowoczesnego symulatora numeru alarmowego co wymuszało konieczność 
rzeczywistego wybrania odpowiedniego numeru oraz przeprowadzenia rozmowy w czasie 
rzeczywistym z instruktorem, co było często trudnym wyzwaniem dla uczestników projektu. 
Zajęcia z uciskania klatki piersiowej realizowane były przy pomocy odpowiednich 
manekinów treningowych. Podczas projektu wykorzystywane było 80 manekinów 
co umożliwiło zorganizowanie ćwiczeń w taki sposób, aby każdy uczestnik miał swojego 
poszkodowanego (manekina). W terminie 5-30 maja 2014 roku zostały zrealizowane lekcje 
w 141 oddziałach w 10 szkołach, w których wzięło udział 2238 osób. 
 

 

                  

Fot.  Zajęcia w ramach modułu „Bezpieczna szkoła”. 

Moduł III 
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W terminie od 4 czerwca 2014 roku do 23 czerwca 2014 roku został zrealizowany Moduł III 

Projektu Edukacyjnego Bezpieczne Miasto. Wzięło w nim udział dziesięć szkół z terenu 

miasta Świnoujście: 

• Zespół Szkół Publicznych NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi; 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 

• Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum STSG; 

• Szkoła Podstawowa NR 6; 

• Szkoła Podstawowa NR 2; 

• Gimnazjum Publiczne NR 3; 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny; 

• Szkoła Podstawowa NR 1; 

• I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS, Gimnazjum Fundacji LOGOS; 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

Zgodnie z harmonogramem, podczas dziesięciu wizyt w szkołach, certyfikowani 

instruktorzy Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego przeprowadzili 

wewnątrzszkolne eliminacje do Międzyszkolnych Zawodów Pierwszej Pomocy o puchar 

Polskiego LNG. 

Podczas przeprowadzonych eliminacji, uczniowie mieli możliwość odświeżenia wiedzy 

zdobytej podczas Modułu II oraz praktycznego wykorzystania swoich umiejętności 

sprawnego udzielania pierwszej pomocy. W przeprowadzonych eliminacjach oprócz 

elementów zabawy i sportu, został wprowadzony element edukacyjny dotyczący Polskiego 

LNG oraz pierwszej pomocy.  

Przeprowadzone wewnątrzszkolne eliminacje składały się z kilku stacji zadaniowych, 

układających się w jeden tor. Przygotowane zadania miały na celu wyłonić uczniów 

wyróżniających się najlepszymi umiejętnościami sprawnego udzielania pierwszej pomocy. 

Każdy uczestnik przed startem otrzymywał „Kartę Uczestnika", na której były zapisywane 

punkty za wykonane zadania oraz czas: początkowy oraz końcowy biegu. 

Pierwsze zadanie „PUZZLE", polegało na poprawnym ułożeniu elementów układanki 

związanej z działalnością Polskiego LNG. Poziom trudności w konsultacji z pedagogami 

był dopasowany do grup wiekowych oraz potrzeb uczestników, ze względu na częsty udział 

oddziałów integracyjnych. Pierwsze zadanie pozwoliło na utrwalenie informacji dotyczących 

działalności proekologicznej, społecznej oraz edukacyjnej Polskiego LNG. Na wykonanie 

tego zadania uczestnik miał maksymalnie 60 sekund. Oceniana była poprawność wykonania 

zadania oraz czas. Następnie uczestnicy biegli slalomem między fantomami do następnej 

stacji. 
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Drugie zadanie „DOPASUJ PARY", miało na celu wyłonienie uczniów posiadających wiedzę 

na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Poziom trudności zadania został dopasowany 

do różnego wieku uczestników aktywnie biorących udział w eliminacjach. Zadanie polegało 

na poprawnym połączeniu w pary rozsypanych elementów zawierających wiadomości 

związane z pierwszą pomocą. Na wykonanie tego zadania uczestnik miał maksymalnie 

60 sekund. Oceniane było poprawne przyporządkowanie elementów oraz czas wykonania 

zadania. 

Zadanie trzecie „UCISKANIE", obejmowało sprawdzenie praktycznych umiejętności 

uczestników. Każdy z uczestników miał do wykonania 30 uciśnięć klatki piersiowej. Zadanie 

to było oceniane przez instruktora, a pod uwagę brane były między innymi takie elementy 

jak poprawne ułożenie rąk, głębokość uciśnięć klatki piersiowej oraz tempo. W tym zadaniu 

nie był oceniany czas, dzięki czemu każdy uczestnik mógł poświęcić chwilę 

na przypomnienie sobie informacji nabytych podczas poprzedniego modułu. Oceniana była 

poprawność wykonanego zadania.  

Po wykonaniu tego zadania, uczestnik miał za zadanie przebiec w jak najkrótszym czasie 

prosty odcinek do mety, gdzie zdawał swoją kartę uczestnika. 

Na mecie zapisywany był czas końcowy oraz sumowanie zdobytych punktów. Dodatkowo 

każdy uczestnik mógł zdobyć punkty za premię czasową, jeżeli wykonał wszystkie zadania 

w premiowanym czasie. 

Dzieci oraz młodzież aktywnie uczestniczyła w wewnątrzszkolnych eliminacjach 

do Międzyszkolnych Zawodów Pierwszej Pomocy o puchar Polskiego LNG. Niewielki czas 

jaki upłynął od poprzedniego modułu projektu, pozwolił na wykorzystanie zdobytej wiedzy 

i umiejętności. 

Moduł IV 

W dniu 31 października 2014 roku został zrealizowany Moduł IV Projektu Edukacyjnego 

Bezpieczne Miasto- I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego LNG w ramach 

Projektu Edukacyjnego Bezpieczne Miasto. Wzięło w nim udział dziewięć szkół z terenu 

miasta Świnoujście: 

• Zespół Szkół Publicznych NR 4 z Oddziałami Integracyjnymi; 

• Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum STSG; 

• Szkoła Podstawowa NR 6; 

• Szkoła Podstawowa NR 2; 

• Gimnazjum Publiczne NR 3; 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny; 

• Szkoła Podstawowa NR 1; 

• Gimnazjum Fundacji LOGOS; 
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• Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

Z pośród ponad dwóch tysięcy uczniów, świnoujskie szkoły wytypowały 17 zespołów 

co dało łącznie 51 uczestników. Zespoły zostały podzielone na trzy kategorie: klasy 1-3 szkół 

podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych, klasy 1-3 gimnazjum. 

Dzięki przygotowanej oprawie imprezy, każdy z uczestników mógł poczuć się tak jakby brał 

udział w całym procesie przetwarzania skroplonego gazu ziemnego LNG. 

Na uczestników czekało wiele konkurencji przygotowanych specjalnie na okazję 

I Mistrzostw Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego LNG. 

Podczas rejestracji uczestnicy mistrzostw otrzymali specjalnie przygotowane na tę okazję 

niebieskie koszulki. W ramach rozgrzewki mieli możliwość powtórki elementów ćwiczonych 

podczas lekcji pierwszej pomocy, przeprowadzonych w ramach Projektu Edukacyjnego 

Bezpieczne Miasto. Zawodnicy zajęli miejsca przy 60 fantomach umożliwiających uciskanie 

klatki piersiowej. Na polecenie instruktora wszyscy uczestnicy zaczęli uciskać klatkę 

piersiową zgodnie z rytmem muzyki. Po rozgrzewce uczestnicy przystąpili do rywalizacji. 

Pierwsze zadanie - „TEST" polegało na rozwiązaniu trzech zadań dotyczących wiedzy 

na temat skroplonego gazu ziemnego LNG i zasad udzielania pierwszej pomocy. Cały zespół 

(3 osoby) miał za zadanie udać się do stanowiska nr 1, holując specjalnie przygotowany 80 

cm model statku do transportu skroplonego gazu ziemnego. Po wykonaniu zadania, zespół 

otrzymywał odpowiednią ilość cząsteczek gazu do zbiorników umieszczonych na statku i 

udawał się na miejsce startu gdzie odbywał się rozładunek. 

Drugie zadanie - „APTECZKA". Jedna osoba z zespołu musiała skompletować apteczkę 

pierwszej pomocy w jak najkrótszym czasie. Wzór stanowiła dobrze znana apteczka 

pierwszej pomocy, przekazana każdej szkole w ramach projektu. W zdaniu tym można było 

otrzymać również trzy cząsteczki gazu, umieszczane w zbiornikach znajdujących 

się na statku. 

Trzecie zadanie - „MASYWNE KRWAWIENIE". Zadaniem uczestnika było założenie 

opatrunku uciskowego na masywnie krwawiące udo. Oceniane były między innymi takie 

elementy jak zadbanie o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zamknięcie krwawienia 

oraz zastosowanie ucisku na miejsce krwawienia. Do zdobycia były maksymalnie 

trzy cząsteczki gazu. 

Czwarte zadanie - „UCISKANIE". Jedna osoba z zespołu musiała udać się wraz z modelem 

statku do odpowiedniego stanowiska. Zadanie polegało na prawidłowym uciskaniu klatki 

piersiowej, zgodnie z wyświetlanym na telewizorze filmem instruktażowym. Doświadczony 

sędzia oceniał prawidłowość ułożenia rąk na klatce piersiowej poszkodowanego, głębokość 

uciśnięć oraz tempo. Odpowiednio do ilości uzyskanych punktów uczestnik otrzymywał 

cząsteczki gazu na swój statek. Dobiegając na linię mety kończył cały tor z zadaniami 

za który można było uzyskać maksymalnie dwanaście cząsteczek gazu. 

Po zakończeniu rywalizacji wszystkie 17 zespołów, ustawiło się do grupowego zdjęcia 

wieńczącego cały Projekt Edukacyjny Bezpieczne Miasto z Polskim LNG. Na podstawie kart 

oceny zespołów, sędzia główny wyłonił zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
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Najlepszym zespołom nagrody wręczyli: przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego 

Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Pani Irena Stankiewicz oraz Prezes Zarządu 

Fundacji Zawsze Bezpieczni Pan Krzysztof Patelak. 

 

 

 

Fot. I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Polskiego LNG  
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Moduł V projektu „Bezpieczne Miasto” polegał na przeprowadzeniu kursów 

certyfikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart 

Association) dla personelu pielęgniarskiego Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. 

Lekcja prowadzona była przez ratowników medycznych – certyfikowanych instruktorów. 

Zajęcia realizowane były według najnowszych, międzynarodowych wytycznych resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej.  

Tematyka obejmowała między innymi: 

 przyrządowe i bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, 

 wentylacja, 

 rozpoznawanie rytmów serca, 

 defibrylacja automatyczna i manualna, 

 elektrostymulacja, 

 zaawansowane algorytmy postępowania, 

  podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa, 

 farmakoterapia. 

Podczas ćwiczeń wykorzystywany był najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny w postaci 

symulatorów pacjentów. Podczas zajęć wykorzystywana była metoda „oglądaj i ćwicz. 

Uczestnicy podczas oglądania filmów wykonywali ćwiczenia zgodnie z podanymi 

instrukcjami co spowodowało iż zajęcia miały wymiar wyłącznie praktyczny. Każdy kurs 

zakończony był egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności. Dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu uczestników egzamin zaliczyło 100% uczestników, którzy otrzymają 

międzynarodowy certyfikat ważny przez dwa lata. 

W terminie 30 kwietnia do 30 maja 2014 roku zostały zrealizowane kursy dla 50 pielęgniarek 

ze Szpitala w Świnoujściu. 

        

Fot.  Kurs pierwszej pomocy dla pielęgniarek Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.  

Moduł VI oraz VII 

W terminie od 6 października 2014 roku do 24 października 2014 roku został zrealizowany 

Moduł VI Projektu Edukacyjnego Bezpieczne Miasto. Podczas realizacji Modułu VI zostały 

przeprowadzone seminaria dla ratowników medycznych oraz strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Podczas seminariów, każdorazowo 
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były przekazywane informacje dotyczące działalności PLNG w tym inwestycji Terminalu 

LNG, działalności proekologicznej, społecznej, oraz edukacyjnej. 

Prelegenci prowadzący seminaria poruszali istotne zagadnienia związane z budową 

Terminalu LNG, między innymi takie jak zagrożenia związane z etapem budowy, 

zagadnienia związane z wypadkami wraz z podziałem na skalę zdarzenia, kierowaniem 

akcją medycznych czynności ratunkowych, współpracą służb na miejscu wypadku o 

charakterze masowym, segregacją poszkodowanych w ramach KPP i MCR oraz współpracą 

służb ratunkowych z podziałem na KPP i MCR. 

Łącznie w module szóstym podczas czterech terminów seminarium wzięło udział 151 

ratowników medycznych oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Świnoujściu.  

W terminie od 20 września 2014 roku do 23 października 2014 roku został zrealizowany 

Moduł VII Projektu Edukacyjnego Bezpieczne Miasto. Podczas realizacji Modułu VII zostały 

przeprowadzone kursy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Świnoujściu. Przeprowadzone kursy „Pierwsza pomoc z elementami KPP", 

zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. 

Podczas kursów, każdorazowo były przekazywane informacje dotyczące działalności PLNG 

w tym inwestycji Terminalu LNG, działalności proekologicznej, społecznej, oraz edukacyjnej. 

Podczas kursów zostały wykorzystane nowoczesne metody dydaktyczne umożliwiające 

łatwiejsze i szybsze przyswajanie przekazywanych treści. W istocie, główny nacisk został 

położony na zajęcia praktyczne dzięki czemu każdy z kursantów biorących udział w 

projekcie, mógł wiele razy przećwiczyć symulowane zdarzenie. Specjalnie dopasowany 

harmonogram zawierał istotne elementy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 

współpracy służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Szkolenia pozwoliły zapoznać 

kursantów z nowymi wyzwaniami jakie stawia inwestycja Terminalu LNG. 

Łącznie w module siódmym podczas sześciu szkoleń wzięło udział 34 strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu. 

 

Fot.  Kurs pierwszej pomocy dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
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W ramach podsumowania pierwszej edycji programu Bezpieczne Miasto w marcu 2015 roku 

powstał komiks autorstwa sławnego polskiego rysownika Bogusława Polcha pt. „Skarb 

z Fortu Gerharda. Tajemnice Stryja Bonawentury”. Komiks służy jako materiał promocyjny 

podczas spotkań z interesariuszami. Został również zamieszczony na portalu edukacyjnym 

www.lng.edu.pl pod linkiem: http://lng.edu.pl/pl/komiks-bezpieczne-miasto/  

 

Fot. Fragment komiksu „Skarb z Fortu Gerharda. Tajemnice Stryja Bonawentury” 

 

DRUGA EDYCJA PROGRAMU „BEZPIECZNE MIASTO 2015” 

Co w drugiej edycji? 

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczne Miasto” została udoskonalona i zmodyfikowana. 

Przede wszystkim została rozbudowana o kolejne grupy docelowe, tak, aby cała lokalna 

społeczność mogła czerpać korzyści z projektu. Organizatorzy przewidzieli wiele nowości 

dla uczestników. Podejmowane działania zostały oparte o najnowsze metody dydaktyczne 

„Patrz i Ćwicz”, materiały audiowizualne oraz technologię 3D, wykorzystywaną między 

innymi przez twórców gier komputerowych. Nowością w tej edycji był także moduł 

„Bezpieczna komunikacja”, który zakładał przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 

komunikacji miejskiej. 

Etap I 

Druga edycja „Bezpiecznego Miasta” wystartowała w na początku kwietnia 2015 roku. 

Przeprowadzono zaawansowane szkolenia dla pielęgniarek Szpitala Miejskiego im. Jana 

http://www.lng.edu.pl/
http://lng.edu.pl/pl/komiks-bezpieczne-miasto/
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Garduły w Świnoujściu, które w ramach modułu „Kompetentne służby” wzięły udział 

w kursach o nazwie: Podstawowe czynności resuscytacyjne dla personelu medycznego (BLS 

HCP - Heartsaver BLS for Healthcare Provider) oraz Zaawansowane czynności ratujące życie 

u osób dorosłych (ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support). 

Uczestniczki w trakcie zajęć nabyły nowe kwalifikacje z zakresu udrażniania dróg 

oddechowych, wykonywania czynności ratunkowych oraz precyzyjnej komunikacji w pracy 

zespołowej i z pacjentem. Podczas kursów stosowana była nowoczesna metoda dydaktyczna 

wykorzystująca profesjonalne filmy instruktażowe. Jej wykorzystanie pozwala kursantom na 

poznanie całego procesu decyzyjnego podczas wykonywania czynności ratunkowych, co w 

znaczny sposób wpływa na podjęcie prawidłowej decyzji w pracy zawodowej. W ramach 

„Kompetentnych służb” odbyły się także szkolenia na Wirtualnym Symulatorze Medycznym 

dla 40 ratowników medycznych.  

 

Fot. Ćwiczenia w ramach modułu 1 „Kompetentne służby” 

 

Etap II 

Na początku maja 2015 roku zrealizowano szkolenia dla pracowników Komunikacji 

Autobusowej Sp. z o.o. w Świnoujściu. Ich celem było podniesienie kompetencji kierowców 

w zakresie profilaktyki oraz udzielania pierwszej pomocy. Kierowcy, pod okiem 

doświadczonych instruktorów, nabyli praktyczne umiejętności m.in. w sytuacji zachowania 

się na miejscu wypadku, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym czy ich ewakuacji z 

pojazdu. 

Etap III 

Zgodnie z założeniami etapu III Projektu Bezpieczne Miasto pt. „Bezpieczna Komunikacja: 

Dziennikarz” rozesłano oficjalne pisma z zaproszeniem do udziału w projekcie do redakcji 

lokalnych mediów (Obserwator Morski, Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Głos 

Szczeciński, gs24.pl, szczecin.naszemiasto.pl, wszczecinie.pl, Radio Szczecin, Kroniki 

Portowe, swinoujskie.info, iswinoujscie.pl, TV Słowianin, TV Świnoujście, Wyspiarz 

Niebieski, TVN 24, TVP Szczecin, Telewizja Pomerania, RMF Maxx, Baltic Portal, e-
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swinoujscie.pl, otoUZNAM.pl) oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Świnoujście. 

Szkolenia zrealizowano w dniach od 21 kwietnia 2015 roku do 22 kwietnia 2015 roku. 

W szkoleniach wzięło udział 8 osób. Przed kursem, każdy uczestnik otrzymał podręcznik 

uczestnika kursu w celu możliwości wcześniejszego przygotowania się do zajęć. Podczas 

zajęć zostały wykorzystane nowoczesne metody dydaktyczne umożliwiające łatwiejsze 

i szybsze przyswajanie przekazywanych treści. Do takich metod można wykorzystać metodę 

„Patrz i Ćwicz” pozwalającą na jednoczesne oglądanie filmu instruktarzowego oraz 

wykonywanie ćwiczeń przez wielu uczestników szkolenia jednocześnie. Główny nacisk 

został położony na zajęcia praktyczne dzięki czemu każdy z kursantów mógł wykonać taką 

samą ilość ćwiczeń praktycznych potrzebną do opanowania nowych umiejętności. 

Etap IV 

W ramach kolejnego etapu projektu Bezpieczne miasto, zrealizowano  w dniach od 20 maja 
2015 roku do 21 maja 2015 roku szkolenia dla ratowników medycznych, na Wirtualnym 
Symulatorze Medycznym w formie stacjonarnej. Fundacja Zawsze Bezpieczni 
przeprowadziła rekrutacje, która zakończyła się 17 maja 2015 roku. Specjalnie na potrzeby 
przeprowadzenia symulacji stacjonarnej, zostały przygotowane stanowiska komputerowe. 
Każdy z ratowników medycznych miał do swojej dyspozycji komputer na którym miał 
dostępny wirtualny sprzęt medyczny. Po dokonaniu podziału na dwuosobowe zespoły, 
kursanci trenowali na podstawie różnych zestawów scenariuszy zdarzeń pojedynczych.  
Dzięki użytej nowoczesnej technologii 3D i możliwościom symulatora World of Rescue 
możliwe było realistyczne odwzorowanie świata ratownictwa medycznego. Za stronę 
merytoryczną i prawidłowy przebieg symulacji, odpowiedzialni byli certyfikowani 
instruktorzy autoryzowanego Centrum Treningowego.  
 

 

Fot. Zajęcia dla ratowników medycznych 

Symulator World of Rescue to narzędzie stworzone do wirtualizacji symulacji medycznej. 

Uczestnicy symulacji pracują w dwuosobowych zespołach. Mają do dyspozycji sprzęt 

medyczny oraz wykonują medyczne czynności ratunkowe u jednej osoby poszkodowanej w 

jednym czasie. Symulator umożliwia pełną analizę i rejestrację całego procesu decyzyjnego 

użytkownika i całego zespołu w każdym szczególe. Po każdej sesji uczestnicy symulacji z 
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pomocą instruktorów, dokonywali oceny wykonanych czynności na symulatorze, dogłębnie 

analizując wygenerowany raport, w którym zapisywana jest każda czynność od momentu 

uruchomienia symulatora. Takie podejście pozwoliło na aktywne doskonalenie umiejętności 

kursantów i pomogło im w poszukiwaniu poprawnych rozwiązań. 

Spotkania informacyjne dot. GAZOCIĄGU ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN  

Informacje o budowie gazociągu Świnoujście – Szczecin przedstawione były przez GAZ-

SYSTEM S.A. na spotkaniu informacyjnym 5 czerwca 2008 roku zorganizowanym 

w Szczecinie, z udziałem przedstawicieli władz województwa, wójtów, starostów oraz 

przedstawicieli lokalnych urzędów administracji państwowej. Celem spotkania było 

zaprezentowanie przedstawicielom władz lokalnych projektu budowy gazociągów 

przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawienie 

informacji na temat uwzględniania potrzeb lokalnej społeczności oraz dbałości o środowisko 

podczas realizacji inwestycji. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób. Uczestnicy 

spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz ulotkę na temat inwestycji GAZ-SYSTEM 

S.A. (m.in. gazociągu Świnoujście – Szczecin). W tym dniu odbyło się także spotkanie 

z dziennikarzami lokalnymi. Informacje na temat inwestycji realizowanych przez  GAZ-

SYSTEM S.A. ukazały się w lokalnej prasie.  

W styczniu 2011 roku materiały informacyjne (ulotki, plakaty) na temat budowy gazociągu 

Świnoujście-Szczecin oraz tłoczni gazu w Goleniowie zostały rozmieszczone w urzędach 

pięciu gmin: Świnoujście, Międzyzdroje, Goleniów, Wolin oraz Stepnica. W marcu i grudniu 

2011 roku zrealizowano także wysyłkę ulotki informacyjnej wraz z listem przewodnim 

na temat budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin oraz tłoczni gazu w Goleniowie 

do właścicieli gruntów na trasie gazociągu oraz mieszkańców pięciu gmin Świnoujście, 

Międzyzdroje, Goleniów, Wolin oraz Stepnica.  

Ponadto 31 marca 2011 r. zrealizowano także insertowanie ulotki informacyjnej roku 

do zachodniopomorskiego wydania Gazety Wyborczej, w nakładzie 17 680 sztuk.  

Dodatkowo 11 listopada 2011 roku i 11 listopada 2012 roku ulotki informacyjne były 

dystrybuowane uczestnikom biegów oraz społeczności lokalnej Goleniowa w trakcie XXIII 

Goleniowskiej Mili Niepodległości i XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości. 

W grudniu 2011 zrealizowano także kolejną wysyłkę materiałów informacyjnych 

do urzędów pięciu gmin będących na trasie gazociągu Świnoujście-Szczecin. W marcu 

i kwietniu 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. zorganizował spotkania informacyjne dla władz 

gminnych – wójtów, sołtysów miejscowości, przez które przebiega trasa gazociągu oraz 

dla właścicieli gruntów na temat budowy gazociągu w gminach na trasie budowy: 

Stepnica (13.03.2012 i 21.03.2012), Goleniów (14.03.2012), Międzyzdroje (03.04.2012) oraz 

Wolin (03.04.2012). W trakcie spotkań przedstawiciele GAZ-SYSTEM S.A. wraz 

z pracownikami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowali 

podstawowe informacje na temat rozpoczętej budowy gazociągu w poszczególnych gminach 

oraz przedstawili podstawowe informacje na temat procedury przyznawania odszkodowań 

właścicielom gruntów w związku z budową gazociągu.  
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W maju 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. opracował kolejne materiały informacyjne nt. budowy 

gazociągu (ulotkę informacyjną nt. startu budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin oraz 

ulotkę na temat procedury przyznawania odszkodowań w związku budową gazociągu).  

Ulotki zostały dostarczone właścicielom gruntów na trasie gazociągu oraz przekazane 

bezpośrednio urzędom gmin: Świnoujście, Stepnicy, Goleniowa, Wolina oraz 

Międzyzdrojów.   

W czerwcu 2012 roku zrealizowano także wysyłkę ulotek informacyjnych o rozpoczęciu 

budowy gazociągu oraz na temat procedury przyznawania odszkodowań w związku 

budową gazociągu do gmin na trasie gazociągu Świnoujście-Szczecin: Wolin, Międzyzdroje, 

Świnoujście, Stepnica i Goleniów.  

W listopadzie 2012 roku w trakcie XXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości - wydarzenia 

sportowego sponsorowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. zorganizowano stoisko informacyjne 

Spółki, na którym dystrybuowano ulotki i materiały informacyjne na temat realizowanej 

inwestycji.  

W okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2013 roku ulotki informacyjne były umieszczone 

na terenie Stacji Morskiej w Międzyzdrojach, Wolińskiego Parku Narodowego oraz Muzeum 

Regionalnego w Wolinie. Powyższe materiały informacyjne były dostępne dla mieszkańców, 

turystów oraz społeczności lokalnej.  

W terminie od 2 kwietnia do 31 lipca 2013 roku realizowany był projekt edukacyjny 

pn. „Gdzie woda i wiatr kształtuje świat” w Stacji Morskiej Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Szczecińskiego, mieszczącej się w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 

78a. W ramach projektu dystrybuowano m.in. ulotki informacyjne nt. gazociągu Świnoujście 

– Szczecin.  Projekt stanowi kontynuację współpracy GAZ-SYSTEM S.A. i Stacji Morskiej 

w Międzyzdrojach rozpoczętej w 2013 roku. W ramach projektu sponsoringowego 

pn. „Organizacja wystawy z okazji Nocy Muzeów 2013  w ramach działalności 

edukacyjnej Muzeum Regionalnego w  Wolinie pt. „Więcej nas łączy niż dzieli – wystawa 

techniki PRL / DDR” w terminie 18 maja 2013 roku – dystrybuowano ulotki informacyjne. 

11 listopada 2013 roku w trakcie XXV Goleniowskiej Mili Niepodległości - wydarzenia 

sportowego sponsorowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. informowano uczestników  

m.in. o prowadzonej budowie gazociągu relacji Świnoujście- Szczecin.  

29 listopada 2013 roku w trakcie Andrzejkowego Turnieju Talentów w Miejskim Domu 

Kultury w Świnoujściu informowano uczestników wydarzenia (m.in. mieszkańców 

Warszowa, przedstawicieli władz lokalnych) o trwającej  budowie gazociągu.  

Od 17 marca do 31 lipca 2014 roku w trakcie prowadzonych działań edukacyjnych 

realizowanych przez Stację Morską Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach, 

(cykl wykładów i warsztatów, konkursu plastycznego oraz organizacji pikniku naukowego 

w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki”) uczestnicy informowani byli na temat 

prowadzonej inwestycji oraz trwała dystrybucja materiałów informacyjnych dot. budowy 

gazociągu.   
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W okresie 14 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku na obszarze Wolińskiego Parku 

Narodowego  w Międzyzdrojach realizowany został   projekt edukacyjny „Przyroda z 

bliska”. Na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego trwała ekspozycja m.in. ulotek 

informacyjnych dot. gazociągu Świnoujście-Szczecin dostępnych dla mieszkańców, turystów 

oraz społeczności lokalnej.  

W trakcie wydarzenia pt.: Noc Muzeów 2014 w Muzeum Regionalnym w Wolinie, w dniu 

17 maja 2014 roku dla zainteresowanych dostępne były m.in. ulotki informacyjne na temat 

prowadzonej inwestycji spółki GAZ-SYSTEM S.A.  

31 maja 2014 roku w Ośrodku Kultury Gminy Wolin zorganizowano „Dzień Strażaka  

i Dzieciaka”. W trakcie wydarzenia informowano zgromadzonych uczestników m.in. 

o prowadzonej budowie gazociągu relacji Świnoujście- Szczecin.  

18 czerwca 2014 roku opublikowano informację prasową na temat zakończenia budowy 

gazociągu relacji Świnoujście-Szczecin i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie inwestycji. 

21 czerwca 2014 roku w miejscowości Mosty odbył się Festyn Sportowy w zorganizowany 

przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Promień”. W trakcie sportowego wydarzenia  

dystrybuowano materiały informacyjne na temat inwestycji oraz informowano uczestników 

o inwestycji.  

W czerwcu 2014 na terenie Zespołu Śluz Odbiorczych Goleniów i Zespołu Śluz Nadawczych 

Świnoujście umieszczono tablice pamiątkowe na temat zrealizowanej inwestycji.   

Do końca września 2014 roku w Międzyzdrojach na terenie Stacji Morskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego prowadzono kolejne działania edukacyjne w ramach XII  Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki. Podczas festiwalu uczestnicy mieli okazję zapoznać się  z materiałami 

informacyjnymi na temat inwestycji pn. gazociąg Świnoujście-Szczecin.  

11 listopada 2014 w trakcie  XXVI Goleniowskiej Mila Niepodległości zorganizowano  Bieg 

GAZ-SYSTEM S.A. na  10  km. Podczas wydarzenia sportowego informowano publiczność, 

uczestników na temat działalności GAZ-SYSTEM S.A. oraz o realizowanych w regionie 

inwestycji  spółki – m.in. gazociągu Świnoujście-Szczecin.  

W związku z zakończeniem w 2014 roku budowy i oddaniem do eksploatacji  gazociągu 

relacji Świnoujście-Szczecin, w półroczu sprawozdawczym (styczeń-czerwiec 2015 roku) 

nie było konieczności organizacji spotkań informacyjnych z władzami lokalnymi gmin oraz 

właścicielami nieruchomości i mieszkańcami gmin na trasie gazociągu. Takie spotkania 

organizowane były na wcześniejszych etapach realizacji inwestycji i zostały zaraportowane.  

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku realizowano dalsze działania sponsoringowe 

związane  m.in. promocją inwestycji oraz inwestora, podczas których dystrybuowane były 

materiały informacyjne na temat inwestycji i działalności GAZ-SYSTEM S.A.:  

 Projekt edukacyjny pn. „Działania edukacyjne prowadzone przez Stację Morską 

Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem  Gdzie woda i wiatr kształtuje świat”w 

terminie 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. w Stacji Morskiej Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Szczecińskiego, 
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 Projekt pn. ”Cykl warsztatów ekologicznych połączony z konkursem fotograficznym 

Dzika przyroda w obiektywie organizowany w ramach działalności edukacyjnej 

Wolińskiego Parku Narodowego” w terminie od 01.04.2015 r. - 30.11.2015 r. Woliński 

Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach. 

 Projekt pn. Organizacja wystawy z okazji Nocy Muzeów 2015 pt. Pradzieje Ziemi 

Wolińskiej w terminie 1/17 maja 2015r. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w 

Wolinie.  

 Projekt edukacyjny pn. ”Dzień Strażaka i Dzieciaka” w terminie 30.05.2015 roku. 

Ośrodek Kultury Gminy Wolin z siedzibą w Wolinie.  

Wszystkie informacje na temat zrealizowanej inwestycji wraz z opisem procedury 

przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu i niezbędnymi danymi 

kontaktowymi dostępne są na stronie www Inwestora (zakładka Inwestycje zrealizowane) - 

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/inwestycje-zrealizowane/swinoujscie-

szczecin/ . 

Komunikacja z mediami jako interesariuszami inwestycji 

Sponsorzy projektu prowadzą otwartą komunikację z zewnętrznymi interesariuszami 

projektu budowy terminalu LNG, koncentrując się na akcjach informacyjnych nt. inwestycji 

w ogólnopolskich mediach  oraz budowaniu pozytywnego wizerunku projektu wśród 

lokalnych dziennikarzy – szczególnie w mediach zachodniopomorskich. 

W 2014 roku odnotowano 2.999 publikacji w monitorowanych mediach dotyczących spółki 

Polskie LNG S.A. Spośród materiałów 2566 ukazało się w Internecie, co stanowiło 86% ogółu. 

W telewizji odnotowano 40, a w radiu 71 emisji, w których obecna była spółka. Na 

przestrzeni całego roku odnotowano również 322 publikacje, które ukazały się w mediach 

drukowanych. W porównaniu z zeszłym rokiem ukazało się ponad 74% materiałów więcej.  

Wszystkich publikacji, w których wspominano Terminal LNG w Świnoujściu było 13.137: 

1.269 publikacji prasowych, 9.935 internetowych, 761 radiowych oraz 1172 telewizyjnych. 

Wydźwięk 92% z nich miał charakter neutralny i pozytywny. 

43% publikacji było opartych o działania PR spółki. W porównaniu z zeszłym rokiem 

zdecydowanie spadł procentowy udział wykorzystania komunikatów prasowych firmy 

w przekazie informacji. Taki stan rzeczy spowodowany był jednak zdecydowanym 

wzrostem liczby publikacji, w których spółka Polskie LNG pojawiała się w kontekście innych 

wiadomości, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. 

Oprócz bieżącej obsługi pytań od mediów, w celu większego zaspokojenia potrzeb 
informacyjnych nt. inwestycji, zorganizowano bezpośrednie spotkania z przedstawicielami 
lokalnych redakcji przy okazji wizyt studyjnych na terminalu LNG. Dziennikarze mogli 
wejść na teren budowy m.in. z okazji:  

• briefingu ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego - 27.03.2013 r.; 

• wizyty studyjnej dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych - 22.04.2013 r.; 

• briefingu ministrów skarbu państwa oraz transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej - 17.05.2013 r.; 

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/inwestycje-zrealizowane/swinoujscie-szczecin/
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/inwestycje-zrealizowane/swinoujscie-szczecin/
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• wizyty korespondenta niemieckiego radia publicznego ARD akredytowanego 
w Polsce - 18.05.2013 r; 

• prezentacji przygotowanej dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich - 19.06.2013 r.; 

• wizyty ekipy TVN - 18.07.2013 r.; 

• wizyty dziennikarzy „Kuriera Szczecińskiego” - 19.07.2013 r.;  

• wizyty uczestników rajdu Blue Corridor 2013 (wśród nich dziennikarze portali 
branżowych) - 11.10.2013; 

 briefingu ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego oraz ambasadora 
Włoch - 16.10.2013 r. 

Wizyty na terenie terminalu w 2014 i 2015 roku: 

1. Reporterzy Naszego Dziennika – 1.04.14 r.; 

2. Ambasadorzy krajów skandynawskich – 4.04.14 r.; 

3. Dziennikarze TVP - program „Po prostu” Tomasza Sekielskiego – 8.04.14 r.; 

4. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (bez wchodzenia na 

teren budowy) – 9.04.14 r.; 

5. Przedstawiciele operatorów Systemów Współpracujących: Gaz-System, NET4GAS 

(Czechy), ONTRAS i GASCADE (Niemcy) – 10.04.14 r.; 

6. Przedstawiciele PGNiG – 11.04.14 r.; 

7. Komendant Miejskiej Policji – 11.04.14 r.; 

8. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 15.04.14 r.; 

9. Naczelnicy wydziałów policji z Komendy Miejskiej – 16.04.14 r.; 

10. Dziennikarze TVP – nagranie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – 

18.04.14 r.; 

11. Reporterzy szwedzkiej telewizji (STV) – 13.03.14 r.; 

12. Korespondent holenderskiego Trout – 24.03.14 r.; 

13. Dziennikarz niemieckiej gazety (Frankfurter Allgemeine Zeitung) – 27.03.14 r.; 

14. Telewizja Polska (nagranie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) – 

27.03.14 r.; 

15. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (omówienie wizyty 

planowanej na 9.04; bez wchodzenia na teren budowy) – 27.03.14 r.; 

16. Wizyta Doroty Pyć (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), 

Andrzeja Borowca (Dyrektora Urzędu Morskiego) oraz Jacka Cichockiego (zastępcy 

Dyrektora UM ds. technicznych); 

17. Wizyta dziennikarzy TVP 3 na falochronie (część należąca do Urzędu Morskiego, 

pomoc w zorganizowaniu wizyty UM); 

18. Wizyta przedstawicieli Urzędu Kontroli Skarbowej – 4.06.14 r.; 

19. Wizyta dziennikarza "New York Times" – 23.06.14 r.; 

20. Wizyta przedstawicieli Instytutu Nafty i Gazu oraz Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju (Dyrektor Jarosław Orliński) – 24.06.14 r.; 
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21. Wizyta przedstawicieli oddziału GS z Tarnowa, Katedry Inżynierii Gazowniczej 

Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowa – 27.06.14 r.; 

22. Wizyta dziennikarza tygodnika Gość Niedzielny – 2.07.14 r.; 

23. Wizyta Komitetu Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia  S.A. – 7.07.14 r.  

24. Wizyta Ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce, Pani Andrei Bekić – 8.07.14 r.; 

25. Wizyta członków Komisji Skarbu Państwa – 15.07.14 r.; 

26. Wizyta dziennikarzy ogólnopolskich i regionalnych – 23.07.14 r.; 

27. Wizyta dziennikarzy ogólnopolskich – 24.07.14 r.; 

28. Wizyta Wiceprezesów PGNiG S.A. Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza i Pana 

Waldemara Wójcika – 25.07.14 r.; 

29. Wizyta dziennikarza - Joshua Posaner z agencji Interfax Europe – 30.07.14 r.; 

30. Wizyta przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A.  (z centrali w Warszawie) – 4.09.14 r.  

31. Wizyta prezesów Gaz System, W. Kowalskiego i D. Bogdana – 5.09.14 r.; 

32. Wizyta przedstawicieli agencji zewnętrznej PR – K. Ruta – 9.09.14 r.; 

33. Wizyta blogerki w ramach akcji „Aż po Morze” – 11.09.14 r.; 

34. Wizyta Rady Nadzorczej Gaz Systemu – 15.09.14 r.; 

35. Wizyta pracowników dyspozycji, eksploatacji i inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 

w Tarnowie – 18.09.14 r.; 

36. Wizyta Sekretarza Generalnego IMO, p. Koji Sekimizu – 28.09.14 r. 

37. Wizyta reporterów Al Jazeera America – 6.10.14 r.; 

38. Wizyta dziennikarzy TVN 24 – 8.10.14 r.; 

39. Wizyta przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa Społeczno - Gospodarczego, 

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego – 9.10.14 r.; 

40. Wizyta Telewizji Polskiej, oddział Szczecin – 15.10.14 r.; 

41. Southwestern Ports of Finland – 29.10.14 r.; 

42. Wizyta z Estonii - Ministry of Economy and Communications, Estonian Foreign 

ministry, Estonian embassy – 31.10.14 r.; 

43. Wizyta przedstawicieli Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z 

o.o. Puławy – 4.11.2014 r.; 

44. Wizyta dziennikarza japońskiej telewizji NHK: Masami Hori – 11.01.2015 r. 

45. Wizyta radnych oraz przedstawicieli UM Świnoujście (punkt w programie większej 

wizyty studyjnej organizowanej przez Świnoujską Organizację Turystyczną) – 

25.04.2015 r.; 

46. Przygotowania do wizyt majowych: przedstawicieli rządu Flandrii, ambasady 

Francuskiej, uczestników konferencji GAZTERM;  

47. Przedstawiciele rządu Flandrii oraz ZMPSiŚ – 6.05.2015 r.; 

48. Wizyta uczestników XVIII Konferencji GAZTERM 2015 – 12.06.2015 r.;  

49. Wizyta przedstawicieli Eustream – 26.05.2015 r.; 

50. Wizyta Ambasadora Francji – 28.05.2015 r.; 

51. Przygotowania do wizyty Ambasadora USA.  

52. Wizyta Ambasadora USA – 2.06.2015 r.; 

53. Wizyta koordynatora Korytarza Bałtyk-Adriatyk – 9.06.2015 r.; 

54. Wizyta przedstawicieli Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Szczecin i Świnoujście – 

9.06.2015 r.; 
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55. Przygotowania do wizyty Ministra Skarbu Państwa – planowana na 10.06.2015 r. 

(odwołana); 

56. Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polski – 11.06.2015 r.; 

57. Wizyta przedstawicieli Izby Celnej – 25.06.2015 r. 

Od lipca do grudnia 2013 roku wyprodukowano i wyemitowano serię 6 audycji radiowych 

pt. „O gazie na chłodno” (długość dźwięku: 2 minuty każda, każda w dwóch terminach 

emisji: emisja w czwartki – emisja premierowa; emisja w piątki – emisja powtórkowa), przez 

6 tygodni, wedle harmonogramu czasowego emisji w 17-stu Rozgłośniach Regionalnych 

Polskiego Radia. Ponadto uruchomiono stronę internetową:  

http://www.ogazienachlodno.pl/  

w celu przekazania słuchaczom informacji o LNG w sposób przystępny, tak aby każdy 

ze słuchaczy odwiedzający stronę internetową Projektu miał możliwość pozyskania 

niezbędnych informacji w zakresie 

technologii skraplania gazu. 

  

W 2014 roku wykonano serię sesji 

zdjęciowych i filmów z postępów na 

budowie terminalu LNG w Świnoujściu 

m.in. film w technologii Tilt-Shift 

(spłaszczenie perspektywy obrazu, która 

powoduje efekt miniaturyzacji obiektu), 

prezentującego aktualny stan 

zaawansowania budowy terminalu LNG 

w Świnoujściu.  

Film jest dostępny:  

· na kanale YouTube Spółki: http://youtu.be/wwyAYs-YxDE;   

· na stronie internetowej: http://www.polskielng.pl/aktualnosci/filmy-z-budowy /; 

Baza wszystkich publikacji o terminalu LNG- tekstów prasowych, zdjęć i filmów o terminalu 

znajduje się w „Bazie Wiedzy” na portalu edukacyjnym www.lng.edu.pl pod linkiem: 

http://lng.edu.pl/pl/Baza-wiedzy/tags/Publikacje/ 

Portal edukacyjny 

Edukacyjne obowiązki na ogólnokrajową skalę pełni także polsko-angielski portal 

edukacyjny poświęcony w całości LNG: www.lng.edu.pl. Portal wystartował w marcu 2014 r. 

W jego tworzenie zaangażowali się eksperci polscy i zagraniczni, instytucje rządowe i 

pozarządowe, a także specjalistyczne media. Portal uzyskał patronat Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, a także ministerstw, w tym Skarbu 

Państwa oraz Środowiska. 

http://www.ogazienachlodno.pl/
http://youtu.be/wwyAYs-YxDE
http://www.polskielng.pl/aktualnosci/filmy-z-budowy
http://lng.edu.pl/pl/Baza-wiedzy/tags/Publikacje/
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3.5 DOTYCHCZASOWE KONSULTACJE TRANSGRANICZNE NA TEMAT INWESTYCJI  

Przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego odbyli szereg spotkań 

informacyjnych z przedstawicielami administracji niemieckiej celem poinformowania 

o  Terminalu LNG. Procesy ocen oddziaływania na środowisko dla wszystkich elementów 

projektu nie obejmowały formalnych konsultacji transgranicznych na warunkach Konwencji 

ESPOO10 z władzami niemieckimi lub niemiecką opinią publiczną, gdyż nie rozpoznano 

żadnych konsekwencji transgranicznych w ocenach Oddziaływania na Środowisko. 

Niemniej, Polskie LNG i GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu sponsorów oraz koordynatora 

projektu LNG zaangażowani byli w proces stałych konsultacji z władzami regionalnymi w 

Niemczech (Państwowa Agencja Środowiska w Stralsundzie “StAUN”). Dalsze konsultacje 

obejmować będą ujawnienie kluczowych dokumentów władzom niemieckim, w tym Analiza 

Oceny Ryzyka) oraz Plany Reakcji na Sytuacje Nadzwyczajne i Wycieki Ropy. Ponadto, 

sponsorzy projektu LNG zorganizowali wizytę na miejscu planowanej inwestycji z 

przedstawicielami StAUN, które odbyło się w sierpniu 2010 roku. Uzgodniony został plan 

działań i sposób przekazywania informacji i odpowiedzi na pytania strony niemieckiej. 

 W rezultacie strona niemiecka przesłała oficjalne stanowisko iż nie dostrzega żadnych 

przesłanek świadczących o tym, że na terytorium Niemiec mógłby wystąpić znaczący, 

negatywny wpływ oddziaływania na środowisko w wyniku największego możliwego 

wypadku przemysłowego podczas transportu, rozładunku płynnego gazu ziemnego 

w Świnoujściu. 

                                                      

10 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context -  http://www.unece.org/env/eia/ 
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Fot. 19. Zbiornik na LNG oraz widok na estakady i wieżę wydmuchów. 

4 DODATKOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI  

Jak opisano powyżej w punkcie 3.4., Sponsorzy Inwestycji podjęli dodatkowe działania 

informacyjne wykraczające poza działania wymagane polskim prawem. Starając się stosować 

najlepsze praktyki międzynarodowe, Sponsorzy poszczególnych elementów Inwestycji 

zaangażują się w dalsze uzupełniające działania, opisane w dalszych  punktach.  

Po zakończeniu procedury „due dilligence” w listopadzie 2010 roku Sponsorzy Inwestycji 

upublicznili zestaw dokumentów informacyjnych – Pakiet Informacyjny na stronie 

internetowej www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisoko oraz w formie papierowej 

w różnych punktach przedstawionych w tabeli 5-2 w celu przekazania informacji na temat 

Inwestycji wszystkim zainteresowanym. Sponsorzy stworzyli także mechanizm 

umożliwiający składanie przez interesariuszy uwag i pytań do projektu (opisany w sekcji 

4.4.).  

Pakiet Informacyjny  

Pakiet Informacyjny o Inwestycji, który został udostępniony przez Sponsorów zawiera 

następujące dokumenty:  

1. Podsumowanie Nietechniczne (NTS) – polska, angielska i niemiecka wersja 
językowa; 

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisoko
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Sponsorzy przekazali do publicznej wiadomości (zamieszczenie na stronach www oraz 

ogłoszenia w prasie lokalnej) informacje o udostępnieniu Pakietu Informacyjnego 

uwzględniając procedurę określającą sposób przekazania informacji opisaną w aneksie 

A do niniejszego dokumentu. W terminie 60 dni od dnia publikacji Pakietu Informacyjnego 

zainteresowane strony mogły zadawać pytania i zgłaszać uwagi zgodnie z mechanizmem 

opisanym w sekcji 4.4. przez Formularz Komentarzy (Aneks B), który mógł być przesyłany 

drogą mailową, pocztą lub wrzucony do skrzynki w miejscach opublikowanie Pakietu 

Informacyjnego (tab. A.1.). 

Miejsca lokalizacji Udostępnienia Pakietu Informacyjnego 

Pakiet Informacyjny został udostępniony w formie papierowej w Świnoujściu i Warszowie. 

Dokumenty upublicznione zostały w formie papierowej w następujących lokalizacjach 

określonych w tabeli A-1.  

Tabela A-1. Miejsca udostępnia Pakietu Informacyjnego na przełomie 2010/2011 roku przez 60 dni.  

Miasto / ulica / miejsce Godziny otwarcia Osoba kontaktowa 

2. Plan Zaangażowania Zainteresowanych Stron (SEP) -  polska, angielska i niemiecka 
wersja językowa, zawierający szczegóły mechanizmu rozpatrywania skargi  
i wniosków; 

3. Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP) – polska i angielska wersja 
językowa; 

4. Przegląd Społeczny -  polska i angielska wersja językowa; 

5. Projekt Planu Działań na Rzecz Bioróżnorodności (BAP) -  polska i angielska wersja 
językowa; 

6. Raport OOŚ dla terminalu LNG -  polska i angielska wersja językowa; 

7. Raport OOŚ dla falochronu -  polska i angielska wersja językowa; 

8. Raport OOŚ dla nabrzeża -  polska i angielska wersja językowa; 

9. Raport OOŚ dla gazociągu -  polska i angielska wersja językowa; 

10. Raport środowiskowy dotyczący  dna przy falochronie -  polska i angielska wersja 
językowa; 

11. Raport środowiskowy dotyczący pogłębiania dna przy nabrzeżu -  polska i angielska 
wersja językowa; 

12. „Memorandum“ (Ocena skumulowanych skutków oddziaływania na środowisko  - 
tj. terminalu, falochronu i nabrzeża) -  polska i angielska wersja językowa. 
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Świnoujście 

Miejski Dom Kultury w 

Świnoujściu 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

tel. (fax) (091) 321-59-49 

 

Świnoujście 

Dom Kultury filia nr 2 

Warszów 

ul. Sosnowa 18 

 Świnoujście 

 

Ahlbeck 

Ratusz 

Gemeinde Ostseebad 

Heringsdorf  

Kurparkstraße4  

Seebad  

Ahlbeck 4,   17419 

pon.-piątek: 12:00-20:00 

sobota: 12:00-16:00 

niedziela: zamknięte 

 

 

 

 

 

pon.-piątek: 12:00-20:00 

sobota: 12:00-16:00 

niedziela: zamknięte 

 

 

 

 

 

 

Pan Andrzej Grzechowski  

p.o Dyrektora Domu Kultury 

Tel. 091- 327-87-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Bożena Rogowska 

Kierowniczka Domu Kultury 

Tel.: 091 321 52 02  

 

 

 

Pakiet Informacyjny jest dostępny na stronie www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko, 

oraz dodatkowo na stronie http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/raporty-eboir/. 

Intencją Sponsorów Inwestycji jest transparentne informowanie o Projekcie Terminalu LNG 

i prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. Zgodnie z tym podejściem, celem 

udostępnienia Pakietu Informacyjnego jest:  

 Dostarczenie lokalnym społecznościom informacji o harmonogramie i zakresie 

planowanych prac wraz z przedstawieniem sposobu pozyskiwania informacji 

i opinii zwrotnych na temat realizacji prac,  

 Opublikowanie zobowiązania Sponsorów do stosowania najlepszych praktyk w zakresie 

ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców,  

 Opublikowanie procedury składania pytań, skarg, wniosków i zażaleń w celu rzetelnego 

ich rozpatrzenia i przekazania informacji zainteresowanym stronom. 

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/raporty-eboir/
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4.1 DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE I EDUKACYJNE 

                                  

Fot. 20 Symulator w ECS LNG na Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Europejskie Centrum Szkolenia LNG- marzec 2011 roku 

 

W marcu 2011 roku nastąpiło otwarcie Europejskiego Centrum Szkolenia LNG  (ECSLNG) - 

wspólnego przedsięwzięcia spółki Polskie LNG oraz dwóch renomowanych polskich uczelni 

wyższych - Akademii Morskiej w Szczecinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

ECSLNG, to pierwsze takie Centrum w naszej części kontynentu. Jest też  najlepiej w Europie 

wyposażonym ośrodkiem do nauki o obsłudze i eksploatacji terminalu LNG oraz jednym z 

najnowocześniejszych na świecie. Posiada 4 nowoczesne symulatory. Centrum ma prawo 

wydawać wszelkie niezbędne certyfikaty, jakimi muszą się legitymować pracownicy 

zatrudnieni w terminalach. Uprawnienia zdobyte podczas nauki w Centrum otwierają przed 

jego absolwentami drzwi do międzynarodowej kariery w tej branży. 

 

Badanie Społeczne w Świnoujściu- listopad 2012 roku 

W listopadzie 2012 roku przeprowadzono badanie ankietowe na temat społecznego 

postrzegania terminalu LNG w Świnoujściu, którego zadaniem było określenie poziomu 

aprobaty społeczności lokalnej wobec inwestycji. Priorytetem PLNG S.A. było zachowanie 

niezależnego i obiektywnego charakteru badania, dlatego projekt został objęty nadzorem 

merytorycznym niezależnych specjalistów z dziedziny socjologii oraz komunikacji społecznej 

z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tegoroczna ankieta była kontynuacją poprzedniego 

badania z 2010 roku, która pozwoliła uaktualnić wiedzę  o percepcji inwestycji, a także ustalić 

oczekiwania mieszkańców w zakresie polityki informacyjnej i realizowanych inicjatyw 

na rzecz miasta i jego społeczności. 

Zakres tematyczny badania obejmował pytania dot.: 

 oceny zasadności budowy terminalu LNG, 

 oceny szans i zagrożeń wynikających z inwestycji, 

 oceny przebiegu realizacji projektu, 

 źródeł pozyskiwania informacji o terminalu LNG, 

 wpływu inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowisko naturalne. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=europejskie+centrum+szkolenia+lng&source=images&cd=&cad=rja&docid=g1Ig4qSKK6EtmM&tbnid=iBHmc6DOzvkBVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sdko.am.szczecin.pl/45-strone-europejskiego-centrum-szkolenia-lng&ei=3wYZUdyYEYaXtAbVu4DQCA&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNGF8i4EAqJRiCnnzboD7fvShppexA&ust=1360681051282396
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Darowizna dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły oraz Państwowej Straży Pożarnej 

w Świnoujściu – listopad 2012 roku 

W 2012 r zrealizowano zakup osprzętu do laparoskopii z pakietem materiałów medycznych 

jednorazowego użytku tj. klipsów naczyniowych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły 

w Świnoujściu. Jednocześnie wsparcie finansowe otrzymała Państwowa Straż Pożarna 

w Świnoujściu (zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby placówki). Więcej informacji 

na stronie:  

http://www.polskielng.pl/biuro prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201230/   

 

Strefa rekreacyjna przy MDK w dzielnicy Warszów 

    

Fot. 21 i 22 Wizualizacja projektu strefy rekreacyjnej. 

Strefa rekreacyjna w sąsiadującej z terminalem dzielnicy Warszów to jeden z największych 

projektów, jakie spółka Polskie LNG zrealizowało na rzecz okolicznych mieszkańców. Dzięki 

inwestycji, której koszt wyniósł około 1 mln zł, powstało miejsce łączące w sobie funkcje 

wypoczynkowe i strefę dla nowatorskich działań edukacyjnych. 

Uruchomienie strefy pozwoliło zaspokoić potrzeby dzielnicy i miasta, które tak jak wszystkie 

ośrodki miejskie potrzebują dobrze zorganizowanych i bezpiecznych terenów rekreacyjnych. 

Na terenie o powierzchni 3,4 tys. m kw., który przylega do Miejskiego Domu Kultury przy 

ul. Sosnowej 18, powstał dostępny dla dzieci model statku, nowoczesna scena i plac zabaw. 

Cały teren o został ogrodzony, podświetlony i objęty stałym monitoringiem, a scena 

i widownia otrzymają nagłośnienie. 

Miejsce to ma służyć nie tylko zabawie i rekreacji, ale również edukacji. Znalazły się na nim 

tablice edukacyjne poświęcone historii Świnoujścia i dzielnicy Warszów, a także informacje 

dotyczące terminalu LNG. 

Link: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201244/ 

 Oficjalne uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło wiosną 2015 roku. 

 

http://www.polskielng.pl/biuro%20prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201230/
http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201244/
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Fot. Zdjęcia nowowybudowanej strefy rekreacyjnej – grudzień 2014roku 
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Darowizna na rzecz Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda - styczeń 2013 roku 

W styczniu br. została podpisana umowa darowizny na rzecz Muzeum Obrony Wybrzeża 

w Forcie Gerharda. Celem darowizny była renowacja zabytkowej armaty PAW 600 z okresu 

II wojny światowej. Renowacja zabytku zakończyła się w maju br. Armata jest obecnie jedną 

z atrakcji w Muzeum w Forcie Gerharda. 

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Miejskiego w Świnoujściu– kwiecień 2013 

roku 

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu otrzymał od spółki Polskie LNG (PLNG) 

środki na zakup pakietu materiałów medycznych do gabinetów podstawowej opieki 

zdrowotnej. Jest to już druga darowizna finansowa dla tej placówki. 

Darowizna dla Nadleśnictwa Międzyzdroje – kwiecień 2013 roku 

Celem darowizny pieniężnej na rzecz Nadleśnictwa Międzyzdroje jest wykorzystanie 

środków na budowę infrastruktury turystycznej i edukacyjnej na terenach leśnych 

przyległych do terminalu LNG w Świnoujściu pozostających w zarządzie Nadleśnictwa 

Międzyzdroje. Nadleśnictwo Międzyzdroje zobowiązało się przeznaczyć otrzymane 

od Spółki środki: na naprawę nawierzchni ścieżki rowerowej R-10, wykonanie nowej 

przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Bory Bażynowe” oraz doposażenie historycznej ścieżki 

edukacyjnej „Szlak umocnień militarnych” oraz wykonanie nowych tablic informacyjnych 

nt ochrony środowiska naturalnego oraz terminalu LNG. Projekt zakończy się we wrześniu 

2013 roku. 

         

Fot. 23 i 24 Tablica PLNG na ścieżce przyrodniczej. 
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Wsparcie placówek edukacyjnych w Świnoujściu: styczeń-lipiec 2013 roku 

 Szkoły Podstawowej nr 2, im. majora Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2.- zakup 

wykładziny do sali gimnastyki korekcyjnej. 

 Przedszkola Miejskiego nr 9, ul. Sosnowa 16 - zakup materiałów papierniczych 

na potrzeby organizacji Konkursu Ekologicznego w dniu 23 kwietnia 2013 roku. 

 Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu, 

ul. Gdyńska- zakup koszulek na „Pierwszą Międzyprzedszkolną Olimpiadę 

w Dwa Ognie”. 

 
Konkurs fotograficzny "4 pory roku z Naturą 2000"- projekt całoroczny 2013 

 
Celem głównym projektu było podnoszenie świadomości i wiedzy o nadmorskich i morskich 
obszarach sieci Natura 2000 oraz możliwościach umiejętnego ich wykorzystywania zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

  
Projekt „4 Pory Roku z NATURĄ 2000” to dwustopniowa akcja informacyjno-edukacyjna. 
Tytuł projektu nierozłącznie związany był z działaniami składającymi się z czterech części 
ściśle nawiązujących do pór roku. Pierwszy etap projektu obejmował całoroczną kampanię 
informacyjno-promocyjną  podzieloną na cztery sezony. Kampania prowadzona była 
w 32 gminach nadmorskich zrzeszonych w Związek Miast i Gmin Morskich. Celem kampanii 
było szerzenie informacji i wiedzy o obszarach sieci Natura 2000 wśród mieszkańców strefy 
brzegowej oraz turystów przybywających na tym obszarze. 

 
Drugi etap projektu to długofalowy proces edukacyjny (6 warsztatów i konferencja 
podsumowująca) stanowiący integralną część kampanii informacyjno-promocyjnej. Celem 
procesu edukacyjnego było  wykreowanie lokalnych animatorów, których zadaniem było 
długofalowe promowanie wartości ochrony przyrody oraz przekazywanie wiedzy na temat 
możliwości korzystania z zasobów obszarów Natura 2000 zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Całość projektu powiązana była elementem strategicznym: 
portalem internetowym „Brzeg Morski” (www.brzegmorski.pl), na którym zamieszczane 
były materiały ze wszystkich realizowanych zadań oraz informacje przestrzenne 
zamieszczane w formie interaktywnych map GIS. Dzięki temu umożliwiona została funkcja 
zdalnego nauczania. 

  
 
Relacja:  
http://www.brzegmorski.pl/aktualnosci/108-
rozstrzygniecie_ii_edycji_konkursu_fotograficznego_wiosna_na_nadmorskich_obszarach_na
tura_2000/  http://www.zsoit.miastko.pl/index.php?go=news&opcja=pokaz_newsa&id=34  
http://www.zssadlinki.ckj.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:4-
pory-roku-z-natura-2000&catid=11&Itemid=126  

 
 

http://www.brzegmorski.pl/aktualnosci/108-rozstrzygniecie_ii_edycji_konkursu_fotograficznego_wiosna_na_nadmorskich_obszarach_natura_2000/
http://www.brzegmorski.pl/aktualnosci/108-rozstrzygniecie_ii_edycji_konkursu_fotograficznego_wiosna_na_nadmorskich_obszarach_natura_2000/
http://www.brzegmorski.pl/aktualnosci/108-rozstrzygniecie_ii_edycji_konkursu_fotograficznego_wiosna_na_nadmorskich_obszarach_natura_2000/
http://www.zsoit.miastko.pl/index.php?go=news&opcja=pokaz_newsa&id=34
http://www.zssadlinki.ckj.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:4-pory-roku-z-natura-2000&catid=11&Itemid=126
http://www.zssadlinki.ckj.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:4-pory-roku-z-natura-2000&catid=11&Itemid=126
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Fot. 25 i 26 Nagrodzone zdjęcia w zimowej edycji konkursu fotograficznego "4 pory roku z Naturą 2000". 

 
 
Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin w Świnoujściu- kwiecień 2013 roku 
Umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym Świnoujska Akademia Karate Kyokushin 
na promocję podczas XI Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin, w ramach 
promocji sportu wśród społeczności lokalnej Świnoujścia. 
 
W dniach 19-21 kwietnia 2013r w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Świnoujściu przy ulicy Witosa 12, odbyły się 40 Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Karate Kyokushin, których organizatorem była Świnoujska Akademia Karate Kyokushin. 
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Świnoujście Pan Janusz 
Żmurkiewicz oraz Ambasador Japonii Jego Ekscelencja Makoto Yamanaka. Patronat 
medialny sprawowali: Telewizja Polska, Głos Szczeciński, Wyspiarz Niebieski, Polskie Radio 
Szczecin, TV Świnoujście, TV Słowianin oraz lokalne portale internetowe e-swinoujscie.pl 
oraz iswinoujscie.pl. TVP Sport oraz TVP Szczecin przedstawiła kilkakrotnie 
trzydziestominutową relację z tych zawodów. W turnieju udział wzięło 141 zawodników z 54 
ośrodków. Karatecy z całej Polski przyjechali do Świnoujścia aby rywalizować ze sobą o tytuł 
Mistrza Polski Seniorów w Karate Kyokushin, a także aby podziwiać piękno i urok 
Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród nich znaleźli się aktualni medaliści 
Mistrzostw Europy, Polski, czołowi zawodnicy Mistrzostw i Pucharu Świata. 
  

 
 

Fot. 27 Otwarcie Jubileuszowych Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin w Świnoujściu. 
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Sponsoring Rejonowego Konkursu Matematycznego Gmin Świnoujście, Międzyzdroje 
i Wolin- maj 2013 roku oraz 2014 roku 

 
 Jest to projekt edukacyjny, mający na celu spopularyzowanie matematyki wśród uczniów 
szkół z regionu Świnoujścia. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Świnoujściu, 
które już od kilku jest gospodarzem zmagań matematycznych. Konkurs, dzięki 
wieloletniemu wsparciu Polskiego LNG, przybiera coraz ciekawszą formułę i zdobywa 
szerokie uznanie i zainteresowanie odbiorców o czym, przy okazji realizacji działań 
z zakresu media relations, przypomina i podkreśla dyrektor gimnazjum nr 1. Projektowi 
przychylny jest urząd Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Obie instytucje objęły wydarzenie 
swoim patronatem, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia. 
Polskie LNG sponsoruje konkurs od 2011 roku. 
 
Relacja: http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/26894/ 
http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/27096/  

 
 
Sponsoring Wystawy „Podwodne skarby Terminalu LNG w Świnoujściu”- maj 2013 roku 

 
Umowa sponsoringowa obejmowała produkcję wystawy wielkoformatowych zdjęć 
zabytków wydobytych z dna morskiego na terenie budowanego terminalu LNG 
w Świnoujściu. Organizatorem wystawy jest Pan Aleksander Ostasz, który prowadzi 
podwodny nadzór archeologiczny nad budową terminalu i ma doświadczenie w organizacji 
podobnych wystaw m.in. „Ekspedycja Schleswig-Holstein" i ,,ORP Grom – w 70. rocznicę 
zatopienia". 

 
Wystawę można było obejrzeć w Gmachu Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
przy ul. Wały Chrobrego 3 w dniach 18 maja – 1 lipca 2013. Uroczystego otwarcia wystawy 
dokonał dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzej Borowiec w obecności dyrektora 
Muzeum Narodowego w Szczecinie Lecha Karwowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia 
Dziedzictwo Morza Aleksandra Ostasz. Na otwarciu wystawy było ponad 100 osób, tylko 
w tym dniu zobaczyło ją 15 660 gości (podczas Nocy Muzeów) 
 
Relacja:  
http://www.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1507:8-
enm&catid=1:wydarzenia&Itemid=4   
http://zp.pl/wystawa--skarby-terminalu-lng,artykul_1_398_0_0  
https://www.facebook.com/permalink.php?id=427629567332599&story_fbid=427641777331378  
http://24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Nie-spac,-zwiedzac  

 
 

Wsparcie promocyjne Konferencji Awarie Budowlane 2013 w Międzyzdrojach- maj 2013 
roku 

 
Polskie LNG Urząd Morski w Szczecinie oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście 
byli patronami specjalnej sesji morskiej poświęconej Terminalowi LNG. Konferencja Awarie 
Budowalne od lat stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, 
inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej 
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składała 
się z sesji problemowych, w których prezentowane były referaty zamówione przez 
Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez 
uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. 

http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/26894/
http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/27096/
http://www.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1507:8-enm&catid=1:wydarzenia&Itemid=4
http://www.muzeum.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1507:8-enm&catid=1:wydarzenia&Itemid=4
http://zp.pl/wystawa--skarby-terminalu-lng,artykul_1_398_0_0
https://www.facebook.com/permalink.php?id=427629567332599&story_fbid=427641777331378
http://24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Nie-spac,-zwiedzac
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 Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów 
budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem 
i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej. Konferencja 
odbyła się w dniach 21-24 maja 2013 roku w Międzyzdrojach w hotelu Aurora oraz 
kompleksie hotelowym Rybak - Vestina, ul. Promenada Gwiazd 37. 
 
Relacja: 
http://www.awarie.zut.edu.pl/  
http://www.nbi.com.pl/awarie-budowlane-2013-21-24-05-2013-miedzyzdroje/ 

 
 
Wspracie Kite Fort Świnoujście- lato 2013- 2014 roku 

 
Od czerwca 2013 funkcjonuje wspierana przez Polskie LNG szkółka kite surfingu „Szkółka 
Kite Fort Świnoujście”, promująca sport wśród młodzieży i turystów przybywających 
do Świnoujścia w sezonie letnim.  KiteFORT w Świnoujściu to pierwsza i jedyna na Pomorzu 
Zachodnim baza szkoleniowa kite-surfingu.  
 
Świadczenia edukacyjne w ramach „Szkółki Kite Fort Świnoujście” były realizowane  
w trzech wymiarach: 

 edukowania z zakresu najważniejszych informacji nt. terminalu LNG, znajdującego 
się w sąsiedztwie bazy kite-surfingowej, wpływu inwestycji na rozwój turystyczny 
miasta Świnoujście, jak również z zakresu bezpieczeństwa technologii skraplania 
gazu ziemnego, 

 edukowania z zakresu zasad bezpieczeństwa na wodzie i na plaży, 

 prowadzenia szkolenia pierwszego i drugiego stopnia uprawiania sportu kite-surfing, 
promowania zdrowego stylu życia i sportu jako formy aktywnego wypoczynku. 

  

 
Fot. 28 Baza Kite FORT w Świnoujściu 

 
Szczegóły projektu znajdują się na stronie: http://www.kitefort.pl/szkolenia.html.  
Relacja: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/na-plazy-w-swinoujsciu,92565.html 
 
PLNG zdecydowało się na wsparcie szkółki KITEFORT Świnoujście również w sezonie 
letnim 2015 roku.  
 
 
 

http://www.awarie.zut.edu.pl/
http://www.nbi.com.pl/awarie-budowlane-2013-21-24-05-2013-miedzyzdroje/
http://www.kitefort.pl/szkolenia.html
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/na-plazy-w-swinoujsciu,92565.html
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Cykl warsztatów edukacyjnych o LNG dla dzieci w wieku przedszkolnym (czerwiec- 

grudzień 2013 roku). 

 

Projekt polegał na organizacji cyklu 8 warsztatów edukacyjnych nt. LNG kierowanych 

do najmłodszych. Każde wydarzenie dedykowane było dzieciom w wieku przedszkolnym 

oraz wczesnoszkolnym oraz miało na celu zapoznanie uczestników z technologią skraplania 

gazu ziemnego, zasadami jego transportu, zasadami bezpiecznego używania gazu ziemnego 

w  gospodarstwach domowych oraz wpływem na środowisko naturalne zastosowania 

technologii LNG. Warsztaty łączyły w sobie pokazy chemiczne i zajęcia sportowe 

z profesjonalnymi  sportowcami lokalnych klubów sportowych. W ten sposób najmłodsi 

zdobywają wiedzę nt. LNG oraz uczyli się zdrowych form wypoczynku.  

 

Warsztaty odbyły się w dniach: 

 27 czerwca br.  w Koszalinie, 

 25 lipca 2013 r. w Kołobrzegu, 

 22 sierpnia 2013 r. w Koszalinie, 

 11 września 2013 r. w Kołobrzegu, 

 26 września 2013 r. w Karlinie, 

 24 października 2013 r. w Świnoujściu, 

 28 listopada 2013 r. w Darłowie, 

 5 grudnia 2013 r. w Polanowie. 

 

 
 

Fot.  Warsztaty edukacyjne w dniu 26 września 2013 r. w Karlinie. 
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Akcja edukacyjna „Czytam i wiem”- lato 2013 
 

Gazeta „Głos Szczeciński”  w marcu 2013 roku 
rozpoczęła akcję społeczną pod nazwą „Czytam, więc 
wiem”. Polskie LNG wsparło tę inicjatywę jako tzw. 
Mecenas Wiedzy. Podstawowy cel akcji 
to promowanie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży, szczególnie w szkołach. 
Drugi to promowanie i rozpowszechnianie informacji 
lokalnych. Tych trudno szukać w ogólnopolskich 
serwisach informacyjnych, zarówno radiowych, jak 

i telewizyjnych, czy internetowych.  
 

W ramach programu „czytam i wiem” szkoły w Świnoujściu otrzymały trzy egzemplarze 
prenumeraty „Głosu Szczecińskiego” przez rok; uczestniczyły we wspólnych akcjach 
z gazetą i Mecenasem Wiedzy oraz zyskały miejsce w gazecie, w którym może informować 
o swoich działaniach. 

 
Przykładowo na początku lipca 2013 roku odbyła się Młodzieżowa Akademia Medyczna 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w ramach której uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Stargardzie po raz pierwszy mieli okazję odbyć zajęcia w formie 
studenckich wykładów, które prowadzili nauczyciele akademiccy. Każdy z uczniów-
studentów otrzymał indeks i brał udział w zajęciach wykładowych, dyskusjach. 6 czerwca 
podczas uroczystego zakończenia tegorocznej edycji MAM PUM uczniom wręczono 
certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.  

Relacje dostępne na stronach: 
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130324/EDUKACJA01/130419718  
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130702/EDUKACJA01/130709936  
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130524/EDUKACJA01/130529806   
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130531/EDUKACJA01/130539959  
 
 
 

Wakacyjna akcja „Błękitna Szkoła Pierwszej Pomocy” w ramach strategicznej współpracy 

PLNG ze świnoujskim oddziałem WOPR ( czerwiec 2013 – czerwiec 2015 ). 

 

Akcja Błękitna Energia to strategiczny projekt Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego i spółki Polskie LNG realizowany od 2013 roku. 

Akcję zainaugurowano w dniach 20-21 lipca 2013 roku pierwszą edycją „Błękitnej Szkoły 

Pierwszej Pomocy” na kąpielisku Warszów, której celem było propagowanie bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą. W ramach „Błękitnej Szkoły” odbyły się m.in. pokazy 

podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Widowiskowe były z pewnością manewry 

z udziałem Grupy Interwencyjnej Świnoujście oraz ratowników wodnych z kąpieliska 

Warszów, z udziałem służb terminalu LNG. W 2014 roku zrealizowano: 

 Pokazy możliwości Grupy Interwencyjnej WOPR w Świnoujściu- cykl pokazów 

ratownictwa wodnego odbywających się w ustalone weekendy na świnoujskiej plaży 

prowadzony przez ratowników i instruktorów WOPR wraz z profesjonalnym 

komentarzem. Celem pokazów było zwiększenie świadomości o zagrożeniach 

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130324/EDUKACJA01/130419718
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130702/EDUKACJA01/130709936
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130524/EDUKACJA01/130529806
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130531/EDUKACJA01/130539959
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występujących w środowisku wodnym i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  

mieszkańców i turystów wypoczywających na plaży i korzystających z uroków 

morza. Pokazy były prezentacją umiejętności i możliwości udzielania pomocy 

osobom w różnych sytuacjach przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu 

ratowniczego takiego jak: skuter z platformą, samochód z napędem 4x4, łodzi 

ratowniczej typu RHIB, deski ratownicze, ortopedyczne, defibrylatory AED, fantomy 

do resuscytacji, pasy ratownicze, rzutki, boje SP.  

 

 Błękitna szkoła Pierwszej Pomocy – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy- 

promowanie bezpieczeństwa poprzez gry i zabawę dla każdego niezależnie 

od wieku. Szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności udzielania pomocy osobie 

tonącej, udzielania pierwszej pomocy (zadławienia, zatrzymania krążenia, 

defibrylacji), zdobywania wiedzy na temat celów i funkcjonowania Terminalu LNG. 

Zajęcia prowadzone były przez ratowników i instruktorów, każdy zespół 

uczestników odwiedzając poszczególne stacje wykonał zadania związane zarówno 

z bezpiecznym udzielaniem pomocy jak i wiedzą o bezpieczeństwie i funkcjonowaniu 

Terminalu LNG. W zajęciach wykorzystywane były: deski ortopedyczne, manekin, 

sprzęt pierwszej pomocy (AED trainer, fantomy dziecko, dorosły, niemowlę), pasy 

ratownicze, rzutki, boje SP, ulotki i materiały inf., tablice informacyjne.  

Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim- zawody, organizowane przez WOPR 

mające profilaktyczny charakter, były sprawdzianem umiejętności, wytrzymałości, 

wszechstronności i sprawności dla startujących ratowników wodnych. Zawody rangi 

MP trwały dwa dni, zawodnicy rywalizowali ze sobą w 10 bardzo widowiskowych 

konkurencjach. Zawody miały charakter otwarty i gromadzą na starcie zawodników 

z Polski i zagranicy. Organizatorzy wspólnie z OSIR Wyspiarz Świnoujście 

i partnerami Polskim LNG, PZU i Polkomtel przygotowali oprawę godną tej rangi 

wydarzeniu. Zwycięzcy w kategorii indywidualnej i drużynowej otrzymali nagrody 

rzeczowe i finansowe ufundowane przez partnerów i sponsorów. Terminaliada- 

dwudniowa impreza o charakterze sportowo-informacyjnym dla mieszkańców 

i turystów na świnoujskiej plaży towarzysząca zawodom Mistrzostw Polski 

w ratownictwie morskim. Turyści, niezależnie od wieku byli zachęcani do wzięcia 

udziału w zabawach sportowych których tematyka była związana 

z funkcjonowaniem Terminalu LNG. 
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Fot.  Nauka pierwszej pomocy na świnoujskiej plaży 

 
 
Sponsoring Karuzeli Cooltury w Świnoujściu- lipiec 2013 

 
Karuzela Cooltury to wakacyjny projekt organizowany w latach 2009- 2013  w Świnoujściu. 
Celem przedsięwzięcia była promocja twórców i współtwórców kultury, którzy stanowią 
zbiór indywidualności o różnych doświadczeniach i światopoglądach. Każda edycja Karuzeli 
Cooltury skoncentrowana była wokół innego tematu przewodniego. Projekt oferuje 
możliwość odbycia wielu ciekawych spotkań, obejrzenia spektakli teatralnych, wysłuchania 
koncertów, uczestnictwa w warsztatach, wystawach, a także specjalnych akcjach sportowych, 
zajęciach dla dzieci i młodzieży.  

 
W 2013  roku Karuzela odbyła się pod hasłem „Miłość i działanie". Projekt oferował 
możliwość odbycia wielu ciekawych spotkań, obejrzenia spektakli teatralnych, wysłuchania 
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koncertów, uczestnictwa w warsztatach, wystawach, a także w specjalnych akcjach 
sportowych, zajęciach dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu uczestniczyli znani ze świata 
kultury, sztuki, nauki, mediów oraz polityki. Podczas trwania wydarzenia do Świnoujścia 
przyjeżdża duża liczba turystów, którzy chcą połączyć wakacyjny odpoczynek z możliwością 
obcowania ze sztuką i kulturą. Wydarzenie promowane było w ogólnopolskiej prasie w 
ramach realizacji umów patronackich oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych, które 
towarzyszą imprezie przez cały jej czas trwania. 

 
Polskie LNG sponsorowało piątą już edycję Karuzeli Cooltury w Świnoujściu organizowaną 
w weekend 19-21 lipca br. Tak jak w zeszłym roku Spółka była patronem namiotu „LNG 
dla wszystkich”, którego głównymi atrakcjami były dwa programy edukacyjne dla dzieci: 
LEGO i Mały Inżynier. Strefa LEGO dla majsterkowiczów i entuzjastów słynnych klocków – 
z tysięcy elementów było można wybudować modele zbiorników – takie same 
jak w terminalu, a także stworzyć model metanowca. W tej strefie została także ułożona 
ogromna mapa LNG, na której młodzi konstruktorzy mogli nawigować stworzonymi przez 
siebie statkami. Autorzy najlepszych prac zdobyli atrakcyjne nagrody. Z kolei „mali 
inżynierowie” – bawiący się w oddzielnej strefie - poza budowaniem własnych robotów 
i poznawaniem tajników fizyki, mogli uczestniczyć w pokazach kuchni molekularnej,  gdzie 
do gotowania wykorzystuje się wiedzę naukową; doświadczeniach chemicznych oraz 
dowiedzieć się po co właściwie skrapla się gaz ziemny. Zabawy poprowadził znany 
dziennikarz i prezenter TVP Rafał Brzózka.  
Kolejną atrakcją przygotowaną przez Polskie LNG S.A. w ramach Karuzeli Cooltury 
był pokaz historyczny, który odbył się na Warszowie. W pięcioletniej historii imprezy 
to pierwszy taki przypadek, że prawobrzeże wzięło czynny udział w Imprezie. Mieszkańcy 
i goście przybywający na weekend do Świnoujścia mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć 
widowisko historyczne „Piekło okopów”, czyli rekonstrukcję bitwy z czasów I wojny 
światowej z Bogusławem Wołoszańskim w roli narratora.  
 

        
Fot. 31 Program doświadczeń chemicznych                                 Fot. 32 Zabawa na Wielkiej Mapie LNG 

  
         Fot. Inscenizacja bitwy w Forcie Gerharda w Świnoujściu    
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Relacja: http://karuzelacooltury.pl/lng-dla-wszystkich-z-malym-inzynierem-2  
http://www.karuzelacooltury.pl/lng-dla-wszystkich-z-lego-1  
 
 
„Po wschodniej stronie Świny”- książka o Warszowie. 

 
Polskie LNG w ramach promocji miasta Świnoujście, jego historii oraz walorów 
turystycznych współfinansowało wydanie książki autorstwa Józefa Plucińskiego poświęconej 
historii miasta, a w szczególności dzielnicy Warszów. 

 
Sponsoring Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich Świnoujście 2013 i 2014 roku.. 

„Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich – Świnoujście ” to impreza edukacyjna, 

rekreacyjna i sportowa, która ma na celu promocję miasta, jego walorów kulturowych, 

historycznych i turystycznych oraz edukację o znaczeniu Latarni Morskiej jako znaku 

nawigacyjnego niezbędnego dla ruchu statków po morzu Bałtyckim i torze wodnym Szczecin 

– Świnoujście. 16-17 sierpnia 2014 r. mieszkańcy i turyści mieli możliwość wstępu wolnego 

na Latarnię Morską, uczestnictwa w Chrzcie Morskim oraz udziału w licznych zabawach i 

konkursach. Zorganizowano III Mistrzostwa w biegu na Latarnię Morską.  

Udział spółki Polskie LNG S.A. w charakterze sponsora „Międzynarodowego Dnia Latarń 

Morskich” miał istotny wpływ na budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną, 

przyciągnięcia turystów do regionu, angażowania dzieci i młodzieży oraz budowania 

pozytywnych skojarzeń z marką. 

Polskie LNG wspiera wydarzenie od 2012 roku. 

 

Udział w Sail Świnoujście (sierpień 2013 i 2014). 

Polskie LNG było partnerem Sail Świnoujście, czyli najważniejszej imprezy żeglarskiej 

w Świnoujściu, która odbyła się w dniach 15-18 sierpnia 2014.  

Impreza odbyła się przy Wybrzeżu Władysława IV gdzie przez cały czas trwał jarmark, 

z rękodziełem i marynarskimi gadżetami. Również na nabrzeżu można było obejrzeć 

wystawę przygotowaną przez Polskie LNG, prezentującą powstający terminal 

regazyfikacyjny. Imprezie towarzyszył XXIX Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 

2013. Zlot żaglowców Sail Świnoujście 2014 jest jedynym wydarzeniem sportowo- 

rekreacyjnym, organizowanym w Świnoujściu, którego celem jest  promowanie tradycji 

i kultury żeglarskiej, integracja regionu poprzez żeglarstwo, jak również popularyzacja 

i promocja turystyki oraz kultury morskiej. Dodatkowo jest to jedna z najważniejszych 

inicjatyw lokalnych, organizowana co roku przez Urząd Miasta Świnoujście. 

Polskie LNG wspiera wydarzenie od 2012 roku. 

http://karuzelacooltury.pl/lng-dla-wszystkich-z-malym-inzynierem-2
http://www.karuzelacooltury.pl/lng-dla-wszystkich-z-lego-1
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Fot.  Parada otwierająca Sail Świnoujście. 

Badanie Społeczne TNS dot. znajomości tematyki Terminalu LNG- sierpień 2013 oraz 

lipiec 2014 roku 

Celem obu badań było określenie punktu wyjściowego dla dalszych działań 

komunikacyjnych, szczególnie w zakresie wiedzy o budowie terminalu, wizerunku 

terminalu oraz znajomości samej marki Polskie LNG. Badanie 2013 pokazało, że wiedza na 

temat budowy terminalu kształtuje się na poziomie 26% wśród ogółu badanych, istotnie 

wyższa wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (48%), najwyższa wśród 

mieszkańców Świnoujścia (99%). Świadomość budowy terminalu skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) spada wraz ze wzrostem zasięgu geograficznego badanej populacji. 

Znajomość inwestycji jest najwyższa wśród mieszkańców Świnoujścia, w którym powstaje 

terminal, najniższa zaś wśród ogółu Polaków. Widać jednak, że budowa terminalu jest 

tematem żywym nie tylko wśród lokalnej społeczności. Choć w populacji Polaków poziom 

wiedzy na temat inwestycji jest istotnie niższy niż wśród mieszkańców Świnoujścia, 

to można powiedzieć, że osiągnął on dość wysoki poziom - co czwarty Polak przyznaje, 

że słyszał o budowie terminalu. Wiedzę na temat inwestycji częściej deklarują mężczyźni, 

respondenci po 50 roku życia oraz osoby z wyższym wykształceniem. 

Działania edukacyjne w „Strefie EKO” podczas The Tall Ship Races Szczecin 2013 

(sierpień 2013). 

W dniach 3-6 sierpnia br. Polskie LNG było partnerem portowym finału regat wielkich 

żaglowców The Tall Ship Races 2013 - największego wydarzenia żeglarskiego w Polsce. 

W ramach wydarzenia Polskie LNG było partnerem Strefy Eko w której przedstawiciele 

naszej spółki promowali zachowania proekologiczne. Przy punkcie Polskiego 

LNG uczestnicy mogli również zapoznać się z multimedialnymi zdjęciami z wystawy 

„Podwodne skarby Terminalu LNG w Świnoujściu”, pokazami filmu z wypraw nurkowych 
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organizowanych podczas budowy falochronu osłonowego oraz filmu z budowy Terminalu 

LNG. Mogli też wziąć udział w pogadankach ekologicznych bądź spotkaniach 

z archeologiem Aleksandrem Ostaszem. 

 

Fot.  The Tall Ship Races Szczecin 2013. 

 

Fot.  „Strefa EKO” podczas The Tall Ship Races Szczecin 2013. 

Sponsoring Dni Twierdzy na Wyspach (wrzesień 2013 oraz 2014). 

Wydarzenie przygotowane w 2014 już po raz czwarty  przez Świnoujską Organizację 

Turystyczną przy wsparciu Spółki Polskie LNG, która była głównym sponsorem imprezy. 

Wydarzenie organizowane celowo poza ścisłym letnim sezonem, aby zaktywizować 

turystów i mieszkańców miasta oraz regionu nie tylko podczas wakacji.  

Głównym punktem imprezy w 2013 roku była rekonstrukcja historycznej bitwy. Widzowie 

mieli okazję obserwować widowisko, w czasie którego odtworzone zostały realia jednej 

z największych operacji wojskowych II wojny światowej: lądowania aliantów w Normandii 
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w 1944 roku. Specjalnie z okazji Dni Twierdzy na zaproszenie ŚOT oraz Polskiego LNG 

do  Świnoujścia przyjechała setka rekonstruktorów. To pasjonaci historii, przebrani 

w oryginalne umundurowanie, którzy poprzez organizowane wydarzenie chcą przekazać 

jak ważna jest nasza przeszłość, tożsamość i jak bardzo powinniśmy cenić wolność.  

W 2014 główne pokazy rekonstrukcyjne poświęcone były I wojnie światowej tzw. „wojnie 

maszyn” 

 

 

Fot.  Rekonstrukcja historycznej bitwy na świnoujskiej plaży. 

 

Współpraca z warszawskim Centrum Nauki Kopernik- od września 2013 roku. 

Edukacja na temat LNG to jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności 

spółki Polskie LNG. Planując działania w tym obszarze spółka ma na celu dotrzeć 

do jak największego grona odbiorców, aby w przystępny i ciekawy sposób opowiadać o LNG 

oraz nowoczesnych technologiach. W związku z tym we wrześniu 2013 roku nawiązała 

współpracę z warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Polskie LNG zostało Wyłącznym 

Partnerem Laboratorium fizycznego Centrum Nauki Kopernik oraz opiekunem eksponatu 

Woda, Elektryczność, gaz w galerii Człowiek i Środowisko. Wspólnie z CNK prezentowane 

są zjawiska fizyczne, które powstają w procesie przesyłu gazu oraz opracowywany jest 

scenariusz zajęć edukacyjnych, realizowanych w laboratorium fizycznym.  
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Z pomocą Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, na zaproszenie Polskiego LNG S.A., 

do Świnoujścia przyjechała mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik. Dzięki wystawie, 

samodzielnie można było przeprowadzać eksperymenty, poznawać zjawiska zachodzące 

w przyrodzie i bawić się nauką. Zajęcia dla dzieci połączone były z warsztatami, podczas 

których widzowie dowiedzieli się także, do czego ma służyć budowany w prawobrzeżnej 

części Świnoujścia terminal, jakie statki będą do niego przypływać, dostarczając skroplony 

gaz ziemny i jak będzie wyglądał ich rozładunek. 

W dniach 4-5 października 2014 r. zorganizowano również Dni Fizyki. Wytyczono strefę 

dla Sponsora oraz został przekazany harmonogram promocji. Powstała także nazwa 

weekendu (#FizykaNaZimno). Utworzono specjalną ścieżkę zwiedzania poszczególnych 

eksponatów w CNK (również eksponatu objętego przez Partnera Patronatem). 

Udział w tego typu projektach jest jednym z obszarów społecznej odpowiedzialności spółki 

Polskie LNG. Planując działania w tym obszarze spółka dociera grona odbiorców 

i jednocześnie w sposób przystępny i ciekawy opowiada o LNG oraz nowoczesnych 

technologiach, co ma przekłada się na wizerunek i rozpoznawalność marki i jej działań. 

 

 

   

Fot.  Laboratorium w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
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Na zaproszenie Polskiego LNG S.A. Centrum Nauki Kopernik w Świnoujściu!- 

październik 2013 roku 

Przyjmowana entuzjastycznie wystawa „Eksperymentuj!”, przygotowana przez Centrum 

Nauki Kopernik, przyjechała w dniu 24.10 br. do Świnoujścia. Jako pierwsze zobaczyły ją 

dzieci ze świnoujskich przedszkoli oraz uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 1. Mobilna 

wystawa, która zjeździła Europę i którą obejrzało dotąd ponad 200 tysięcy widzów, 

odwiedziła kurort na specjalne zaproszenie spółki Polskie LNG, inwestora terminalu do 

odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).  

Zajęcia dla dzieci połączone były z warsztatami, podczas których mali widzowie dowiedzieli 

się, do czego ma służyć budowany w prawobrzeżnej części Świnoujścia terminal, jakie statki 

będą do niego przypływać, dostarczając skroplony gaz ziemny i jak będzie wyglądał ich 

rozładunek. Spółka Polskie LNG wraz z Fundacją All Sports Promotion organizowały już 

podobne zajęcia dla przedszkolaków z Koszalina i Kołobrzegu. Cieszyły się one ogromnym 

zainteresowaniem.  

Podczas prezentacji wystawy „Eksperymentuj!” animatorzy z warszawskiego CNK 

w przystępny sposób przedstawili dzieciom kwestie związane z magazynowaniem 

i regazyfikacją LNG. Spotkania w Świnoujściu (Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. W.Witosa 12) 

wzbogaciły również ciekawe konkursy oraz konkurencje sportowe prowadzone przez 

piłkarzy Miejskiego Klubu Sportowego Flota Świnoujście. 

 

Sponsoring Ogólnopolskiego Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii w Świnoujściu- 

październik 2013 oraz 2014  roku 

Edukacyjny projekt Ogólnopolskie Dyktando O Tytuł Mistrza Ortografii organizowany jest 

przez Gimnazjum nr 2 w Świnoujściu. Jego celem jest propagowanie zasad ortografii 

i interpunkcji, sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu, sprawdzenie znajomości zasad 

ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym. Projekt cieszy się uznaniem i dużą 

popularnością w regionie Świnoujścia. Udział spółki Polskie LNG S.A. w charakterze 

sponsora Ogólnopolskiego Dyktanda o tytuł „Mistrza Ortografii” począwszy od 2012 roku, 

miał istotny wpływ na budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną, a także 

pozytywnych skojarzeń z marką. 

 

IV Targi Edukacyjne w Świnoujściu- październik 2013 roku 

W dniu 9 października 2013 r. po raz czwarty odbyły się w Świnoujściu Targi Edukacyjne, 

pod hasłem „Eksperyment 2013”. Skierowane były do młodszych i starszych mieszkańców 

regionu poszukujących informacji na temat możliwości kształcenia i planowania drogi 

zawodowej. Wśród 30 wystawców  tradycyjnie największą grupę stanowiły publiczne 

i niepubliczne uczelnie wyższe regionu zachodniopomorskiego. Były to m.in.: Uniwersytet 

Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska 

w Szczecinie, i wiele innych. W Targach, wśród wystawców znaleźli się także przedstawiciele 

służb mundurowych Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Komendy Miejskiej Policji 

w Świnoujściu. Polskie LNG zorganizowało program doświadczeń chemicznych „Mały 

Inżynier”, podczas których każdy mógł zobaczyć jak zachowuje się ciekły azot w połączeniu 
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z różnymi substancjami, dzięki temu, każdy z uczestników mógł spróbować biszkoptu 

zamrożonego ciekłym azotem lub soku schłodzonego suchym lodem. Mały Inżynier 

przedstawił jedną z ciekawszych ekspozycji w sposób empiryczny przedstawiającą 

właściwości gazów skroplonych i technologii LNG. 

 

Fot. Doświadczenia „Mały Inżynier”.  

Materiały informacyjne w Latarni Morskiej w Świnoujściu- cały rok 

Ulotki informacyjne o terminalu LNG – w wersji podstawowej i dla dzieci- są stale dostępne 
dla zwiedzających Latarnię Morską w Świnoujściu.  
 

W 2013 roku wsparcie finansowe otrzymało 21 lokalnych inicjatyw na rzecz społeczności 

Świnoujścia w tym: 

 

Lp. 

 

Nazwa projektu/wydarzenia 

 

Beneficjent 

1. Renowacja zabytkowej armaty PAW 

600 

Muzeum Obrony wybrzeża 

2. Zakup wykładziny podłogowej do 

Sali gimnastyki korekcyjnej 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu 

3. Zakup sprzętu specjalistycznego 

opieki medycznej 

Szpital Miejski im. Jana Garduły 

4. Organizacja szkoleń 

przeciwpożarowych dla dzieci i 

młodzieży  

Oddział Wojewódzki Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Szczecinie 

5. Organizacja Jarmarku Jakubowego 

lipiec 2013 

Fundacja dzieła Św. Jakuba 



ERM Polska Sp. z o.o. 
 

 

PROJEKT   LUTY 2015 R. 
TERMINALU  LNG W ŚWINOUJŚCIU, POLSKA                                     STRONA 80                                          SEP – PLAN WSPÓŁPRACY Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI 

6. Zakup Kasków na potrzeby 

ratowników medycznych 

Generalny Realizator Inwestycji 

7. Renowacja ścieżki zdrowia na 

terenach Nadleśnictwa Międzyzdroje  

Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Międzyzdroje 

8. Aneks do umowy: umieszczenie 

tablic dot. inwestycji i TLNG 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Międzyzdroje 

9. Wsparcie działań edukacyjnych 

podczas pokazów Straży Pożarnej 

„Fire Combat” w dniach 9-11 sierpnia 

2013 w Szczecinie 

Oddział Zachodniopomorski 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa 

10. Wsparcie remontu drabiny 

pożarniczej oraz zakup sprzętu 

medycznego i armatury wodnej dla 

KM w Świnoujściu 

Zachodniopomorski Komendant 

Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

11. Wsparcie remontu budynku na 

potrzeby działalności stowarzyszenia  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 

„Tęcza” 

12. Zorganizowanie parady z udziałem 

policyjnych motocykli (zakup 

upominków dla dzieci)  

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów woj. 

Zachodniopomorskiego 

13. Darowizna na zakup strojów 

sportowych 

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów woj. 

Zachodniopomorskiego 

14. Zorganizowanie spotkania 

wigilijnego (zakup upominków) na 

Warszowie /Filia MDK nr 2) 

Miejski Dom Kultury 

15. Zakup kompletu żagli dla jachtów 

dalekomorskich  

Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” 

16. Zakup mebli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (ognisko 

wychowawcze / świetlica na Warszowie) 

17. Dofinansowanie wyjazdu dla 

podopiecznych 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło 

18. Zakup sprzętu komputerowego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (ognisko 

wychowawcze nr 3 / świetlica na 

Warszowie) 

19.  Zakup koszulek z logo PLNG na I 

Międzyprzedszkolną Olimpiadę w 

Dwa Ognie 

Przedszkole Miejskie nr 11 w Świnoujściu 

20. Zakup materiałów papierniczych na 

potrzeby organizacji Konkursu 

Ekologicznego  

Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu 
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21. Zakup sprzętu komputerowego Gimnazjum Publiczne nr 3 

 
 
W 2014 roku wsparcie finansowe otrzymało 16 lokalnych inicjatyw na rzecz społeczności 
Świnoujścia w tym część zrealizowana w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw 
Loklanych: 
 

Lp. Nazwa 
projektu/wydarzenia 

Beneficjent Kwota brutto 

 Organizacja Jarmarku 
Jakubowego lipiec 2014 

Fundacja dzieła Św. Jakuba 5 000 zł 

1 Zakup taserów 
elektycznych 
(paralizatorów) wraz z 
kartridżami dla Komendy 
Miejskiej Policji w 
Świnoujściu 

Fundacja Razem Bezpieczniej 
 

19 500 zł 

2 Sprzęt do monitoringu Fundacja Razem Bezpieczniej 100 000 zł 

3 Darowizna na druk 
pamiątkowego albumu 50-
lecia żeglarstwa szkolnego 
w Świnoujściu 

Zespół Szkół Morskich 5 000 zł 

4 Zajęcia otwarte dla 
rodziców "Podróż do 
miasteczka zmysłów" 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Świnoujściu 

1 050 zł 

5 Hipoterapia Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Świnoujściu 

4 888 zł 

6 Montaż urządzeń 
rekreacyjnych na powietrzu 
tworzących tzw. ścieżkę 
zdrowia przy ul. 
Holenderskiej 2 i 2a oraz 
Węgierskiej 3 w Świnoujściu 
z przeznaczeniem dla 
młodzieży i dorosłych 
zamieszkujących 
świnoujskie prawobrzeże 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Świnoujściu 

5 000 zł 

7 Doposażenie Sali do 
stymulacji rozwoju dziecka 

Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. 
Sosnowej 

5 000 zł 

8 „KAPELIADA  
NADMORSKA” 

Miejski  Dom Kultury filia nr 1 5 000, zł 

9 Sprzęt rekreacyjny Przedszkole Miejskie nr 1 "Perełki 
Bałtyku" 

5 000 zł 

10 Modernizacja salki 
rehabilitacyjnej 

Zespół Szkół Publicznych nr 4 z 
oddziałami integracyjnymi 

5 000 zł 

11 Majówka z Piratami Miejski Dom Kultury w 
Świnoujściu 

5 000 zł 
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12 Poznajmy świat nauki i 
techniki!- interaktywna 
pracownia i Festiwal Nauki 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Marynarki Wojennej R.P. w 
Świnoujściu 

4 665 zł 

13 Organizacja Dni Karsiborza 
rocznica 135 lat 

MDK filia nr 3 Karsibór 5 000 zł 

14 Przedstawienie Muzyczne Gimnazjum Publicznego nr 2 im. 
Henryka Sienkiewicza w 
Świnoujściu 

5 000 zł 

15 Otwarte Zawody Pływackie 
Świnoujścia o Puchar PLNG 
z Okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka 

Towarzystwo Wszechstronnego 
Rozwoju Collegium Świnoujście 

3 500 zł 

16 Otwarcie pracowni 
plastycznej 

MDK filia nr 3 Karsibór 4 950 zł 

 
 
 
Polskie LNG Mecenasem Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu- od marca 2014 roku 

 

Mecenas Muzeum Obrony Wybrzeża 

w Świnoujściu – takim tytułem szczyci 

się od początku marca 2014 roku Polskie 

LNG. Teren budowy świnoujskiego 

terminalu niemal graniczy z Fortem 

Gerharda, siedzibą muzeum. 

Na podstawie podpisanej umowy 

Polskie LNG będzie wspierać działalność 

i rozwój MOW, które jest jedną 

z największych atrakcji turystycznych Świnoujścia a jednocześnie ważną placówką 

edukacyjną. Głównym celem Muzeum jest pełna rewitalizacja Fortu Gerharda – pruskiego 

fortu nadbrzeżnego, pełniącego obecnie funkcję siedziby MOW. Muzeum prowadzi także 

rewitalizację innych zabytkowych fortyfikacji w Świnoujściu. Zgodnie ze statutem zajmuje 

się ochroną, badaniem i popularyzacją historii wojskowości, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii morskiej i lądowej obrony wybrzeża oraz historię regionu. 

W Muzeum znajduje się ponad 2000 eksponatów, instytucja wydaje własne publikacje oraz 

organizuje wydarzenia o charakterze edukacyjnym i  popularyzacyjnym. Fort Gerharda 

to miejsce uznane – m.in. przez National Geographic Traveler za jeden z siedmiu cudów 

Polski. Partnerami Muzeum są lokalne samorządy i muzea z Polski i Niemiec. Do września 

2013 r. Muzeum odwiedziło ponad pół miliona osób. Zaangażowanie finansowe PLNG 

w ramach 3-letniej umowy sponsoringowej z MOW wynika z potrzeb aktywnego 

funkcjonowania spółki w obszarze lokalnej społeczności Świnoujścia. Wspieranie popularnej 

instytucji kultury, zlokalizowanej w najbliższym otoczeniu terminalu LNG poprzez 

rozbudowę infrastruktury i poprawę walorów turystycznych prawobrzeża, należy 

odczytywać za odpowiedzialność Spółki za rozwój regionu. 
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Uruchomienie pierwszego w Polsce portalu edukacyjnego o LNG- www.lng.edu.pl- 
marzec 2013 roku 
 
Spółka Polskie LNG, odpowiadająca za budowę i eksploatację terminalu do odbioru 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, uruchomiła portal edukacyjny 
poświęcony w całości technologii LNG - www.lng.edu.pl. Stanowi on rozbudowaną 
platformę wiedzy na temat technologii skraplania gazu ziemnego, światowego 
i europejskiego rynku LNG oraz roli, jaką będzie na nim odgrywał terminal LNG 
w Świnoujściu. Pozwolił spółce Polskie LNG zagregować dostępną wiedzę w tej dziedzinie, 
tworząc podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych. 
 

 

 
 
Wystawa o terminalu LNG podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach- maj 2013 roku oraz maj 2014 roku. 
 

W ramach akcji „10 lat w UE” Spółka zaplanowała 

konkursy w mediach regionalnych 

woj. zachodniopomorskiego. Inwestycja promowana 

była także w Internecie. W dniach 7-9 maja 2014 roku 

można było również oglądać wystawę „Terminal LNG 

z Funduszy Europejskich”, którą zorganizowano 

w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

w Katowicach. Miejsce i czas wystawy nie jest 

przypadkowy. Europejski Kongres Gospodarczy, 

według opublikowanych niedawno analiz, znalazł 

się wśród dziewięciu największych kongresów 

w Europie - jako jedyne takie wydarzenie 

organizowane w Polsce. Zostało one sklasyfikowane 

w tej samej grupie co m.in. Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos. Podczas 

tegorocznej edycji Kongresu organizatorzy w trakcie trzech dni debat spodziewają się ok. 

6000 uczestników, 700 prelegentów, a także 500 akredytowanych dziennikarzy z polskich 

i zagranicznych redakcji. Polskie LNG było dwukrotnie partnerem wystawy w latach 2013-

2014.  

 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy- 28 kwietnia 2014 roku 
 W poniedziałek 28 kwietnia jak co roku na całym świecie obchodzony był  „Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”. Obchody dnia w PLNG miały  na celu 
zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków 
bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy, a także upamiętnienie ofiar 
wypadków przy pracy. W tym dniu na całym świecie organizowane były kampanie 

http://www.lng.edu.pl-/
http://www.lng.edu.pl/
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upowszechniające problematykę zdrowej i bezpiecznej pracy, posiedzenia w krajowych 
instytucjach rządowych, konferencje i inne działania popularyzacyjne. 
Z tej okazji w  PLNG zorganizowano dzień konkursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w których pracownicy mogli wygrać atrakcyjne nagrody. 
 
Sponsoring Konkursu "Zielone światło dla nowoczesnych technologii" – maj 2014 roku 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Świnoujścia 

i okolic. Organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących. Celem konkursu 

jest propagowanie wiedzy na temat nowych technologii i jej współistnienia z przyrodą 

na przykładzie budowy i późniejszej eksploatacji terminalu LNG. Konkurs został 

przygotowany w kilku dziedzinach: plastycznej (wykonanie plakatu o tematyce eksploatacji 

źródeł energii oraz wykonanie makiety terminalu), fotograficznej, literackiej oraz wiedzy 

na temat samego LNG. 

 

 

Fot. Wręczenie nagród w konkursie "Zielone światło dla nowoczesnych technologii" 
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Sponsoring Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Maraton" Świnoujście oraz 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże” Świnoujście w latach 2014 i 2015 

Trenujący w uczniowskich klubach sportowych Świnoujścia młodzi piłkarze i siatkarze 

zaczęli korzystać ze wsparcia Polskiego LNG SA, które w tym mieście buduje pierwszy 

polski terminal do odbioru i regazyfikacji płynnego gazu ziemnego. Firma podpisała umowy 

sponsorskie z klubami UKS Prawobrzeże i MMKS Maraton. To kolejne przykłady 

zaangażowania Polskiego LNG w życie świnoujskiej społeczności oraz materialny wyraz 

uznania dla lokalnych sukcesów i ważnych inicjatyw społecznych. 

Klub sportowy „Maraton” istnieje 35 lat (w 1990 przekształcony z lekkoatletycznego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego). Obecnie prowadzone jest szkolenie gry w piłkę 

siatkową. W klubie trenują dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej (podzielone na cztery sekcje: mini siatkówki, 

młodzików, kadetów oraz juniorów). Część z nich to wychowankowie Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego, z którą klub ściśle współpracuje. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem 

dla klubu oraz całego Świnoujścia był udział 3 wychowanków w Igrzyskach Olimpijskich 

w Londynie w 2012 roku. W ostatnim czasie MMKS „Maraton” dostał się też do półfinałów 

Mistrzostw Polski kadetów. Na chwilę obecną trenuje 80 wychowanków. W Świnoujściu 

i regionie działalność klubu oraz osiągnięcia są znane.  

Uczniowski Klub Sportowy „Prawobrzeże” Świnoujście powstał w 2006 r. Inicjatorami 

założenia piłkarskiej sekcji w tej części miasta byli mieszkańcy dzielnicy Warszów. 

W początkowym okresie działalność klubu była skupiona na pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Później udało się zgłosić juniorów oraz seniorów trenujących w klubie do udziału 

w rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. 

Obecnie w barwach klubu działa też sekcja tenisa ziemnego. Godnym podkreślenia jest fakt, 

iż Uczniowski Klub Sportowy jest organizatorem i inicjatorem „Międzymiastowych, 

Halowych Rozgrywek Orlików”. W rozgrywkach tych bierze udział osiem klubów 

piłkarskich z województwa zachodniopomorskiego. UKS „Prawobrzeże” nominowano 

do nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście -TRYTON 2009 w kategorii: „Edukacja, kultura, 

turystyka i sport”. 

Polskie LNG na Dniu Dziecka w Kancelarii Premiera- czerwiec 2014 roku 

W ogrodach Kancelarii na dzieci i ich opiekunów czekały atrakcje przygotowane przez 

Kancelarię Premiera, ministerstwa i spółki Skarbu Państwa. Dzieci nie tylko mogły 

podziwiać wystawy i pokazy, ale także wziąć udział w grach i animacjach. Polskie LNG 

przygotowało dla najmłodszych moc atrakcji. Na stoisku PLNG, nota bene w kształcie 

zbiornika LNG (pomniejszony 1450 krotnie), odbywały się pokazy z wykorzystaniem m.in. 

ciekłego azotu, helu i suchego lodu. Dzieci, w trakcie warsztatów będących połączeniem 

wiedzy z zabawą, poznały właściwości skroplonego gazu ziemnego. W ruch wprawiona 

została chemiczna lokomotywa, wyprodukowana została także pasta do zębów dla… słonia. 

Dla odważnych i nieco starszych dzieci przygotowano gaszenie świeczek dwutlenkiem 

węgla i „zabawy z helem”. Nie zabrakło też klasyki gatunku, czyli zamrażania i kruszenia 

róż, wbijania gwoździ bananem i polewania rąk ciekłym azotem. Ciekawe były też pokazy 

kuchni molekularnej, m.in. produkcji lodów w ciekłym azocie i zamrażania biszkoptów. 
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Na stoisku Polskiego LNG można było również zrobić sobie zdjęcie w terminalu LNG, 

pomalować statek transportujący skroplony gaz ziemny, a także wziąć udział w konkursach 

wiedzy o LNG, gdzie nagrodami były atrakcyjne upominki. Prezentowane były także 

informacje na temat skroplonego gazu ziemnego i terminalu LNG w atrakcyjnej dla 

najmłodszych uczestników formie, czyli animowanych filmów edukacyjnych. 

 

 

Fot. Pokazy chemiczne podczas Dnia Dziecka w KPRM. 

Terminal LNG na wystawie Grand Press Photo 

Zdjęcia z budowy terminalu LNG w Świnoujściu można było obejrzeć podczas wystawy 

najlepszych zdjęć roku Grand Press Photo 2014. Fotografie,  

autorstwa M.Niedzielskiego, 

dokumentującego naszą inwestycję, 

były prezentowane jako ekspozycja 

towarzysząca. Wystawa odwiedzi 

największe miasta Polski. Swoją 

trasę po kraju rozpoczęła 

w Warszawie, gdzie była 

prezentowana od 10 do 26 czerwca 

br. w Centrum Handlowym Złote 

Tarasy.  
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XI Morski Turniej Tenisowy Gwiazd 2014 

XI Morski Turniej Tenisowy Gwiazd 2014 – miał za zadanie rozpowszechnienie tenisa 

ziemnego jako sportu pozwalającego na zdrową rywalizację oraz prowadzenie zdrowego 

stylu życia. Turniej ten promował także Miasto Świnoujście jako miejsce gdzie można 

w sposób zdrowy i aktywny spędzać czas. Turniej organizowany jest od 2002, udział w nim 

znanych aktorów i artystów gwarantuje duże zainteresowanie widzów oraz mediów.  

Projekt o dużym potencjale promocyjnym dla sponsora i regionu, stwarza możliwości 

zbudowania pozytywnego wizerunku marki, umożliwia propagowanie wdrażanych idei 

marki oraz zdobycie przychylności społeczności lokalnej oraz władz regionu. 

Polskie LNG Mistrzostwa Europy w Match Racingu Świnoujście 2014 

Mistrzostwa Europy pod patronatem Polskiego LNG odbyły się w dniach 9-13 lipca 2014 

roku i była to pierwsza impreza żeglarska tej rangi zorganizowana w Świnoujściu. Match 

racing to najbardziej widowiskowa żeglarska formuła regatowa. Załogi rywalizują na sześciu 

identycznych jachtach klasy TOM28 specjalnie przygotowanych do regat meczowych, czyli 

żeglarskich pojedynków jeden na jeden. Załogi w akcji na jachtach „Polskie LNG”, 

„Świnoujście”, „Pomorze Zachodnie”, „Subaru”, „D.A.D” oraz „Marina Club”. W zależności 

od warunków wiatrowych, regaty rozgrywane były na trzech różnych akwenach: pomiędzy 

falochronem centralnym a falochronem wschodnim w morskiej części terminalu LNG, Zatoce  

Pomorskiej – koło Wiatraka oraz w centrum miasta, wzdłuż ulicy Władysława IV. 

Organizatorzy oprócz spektakularnego widowiska żeglarskiego przygotowali szereg 

aktywności brzegowych, m.in. konkurs plastyczny dla najmłodszych pt. „Terminal LNG w 

Świnoujściu”, program edukacyjny i symulator statku w namiocie Polskiego LNG, rejsy 

statkiem i regatowymi jachtami Skippi650, zajęcia z nordic walking i treningi biegowe 

Zawody Polskie LNG Mistrzostwa Europy w Match Racingu to projekt z obszaru sportowo-

edukacyjno-kulturalnego. Czas trwania regat przypadł na pierwszą połowę lipca, 

co dodatkowo zwiększyło liczbę widzów o turystów wypoczywających w Świnoujściu.  

Wsparcie przez spółkę POLSKIE LNG w charakterze sponsora tytularnego analizowanego 

projektu umożliwiło potwierdzenie zaangażowania społecznego marki i chęci przyczynianie 

się do rozwoju społecznego regionu Pomorza Zachodniego, a także promocji i przybliżenia 

idei prowadzonych tam inwestycji.  

            

Fot. Polskie LNG Mistrzostwa Europy 
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Polskie LNG CUP 2014 

W dniach od 11 września do 2 października 2014 roku na terenie województwa 

zachodniopomorskiego odbyły się cztery turnieje piłkarskie pod nazwą Polskie LNG Cup 

2014. W każdym turnieju wzięło udział 8 drużyn. Turnieje odbywały się na boiskach typu 

Orlik w Świdwinie, Sianowie, Czaplinku oraz Świnoujściu. Podczas każdego turnieju 

rozgrywanych było 28 spotkań w formule „każdy z każdym”. W turniejach wzięło udział 8 

piętnastoosobowych zespołów. Podczas turniejów piłkarskich prowadzone były akcje 

edukacyjne poprzez pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu, które wzbudzały spore 

zainteresowanie wśród uczestników. Zaangażowanie się spółki Polskie LNG w sponsoring 

tego projektu, pozytywnie wpłynęło na relacje w społeczności lokalnej, zbudowało 

wizerunek firmy wspierającej działania istotne dla mieszkańców regionu oraz 

zaangażowanej w rozwój dzieci i młodzieży. 

    

Fot. Turnieje piłkarskie i pokazy chemiczne nt LNG w ramach Polskie LNG CUP 2014 

 

44. Międzynarodowy Kampus Artystyczny FAMA 

FAMA Międzynarodowy Festiwal należy do największych interdyscyplinarnych wydarzeń 

młodej sztuki i kultury w Polsce. Festiwal łączy w sobie muzykę poważną, jazzową, zespoły 

muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, tancerzy, teatry, kabarety, interdyscyplinarne 

grupy twórcze, film, fotografię, performance art., plastyków, literatów, dziennikarzy, 

krytyków sztuki, animatorów kultury i inspicjentów. Festiwal odbywa się od 1956 roku 

w cyklu corocznym w Świnoujściu. Projekt oferuje możliwość odbycia wielu ciekawych 

spotkań, obejrzenia spektakli teatralnych, wysłuchania koncertów, uczestnictwa 

w warsztatach, wystawach, a także w specjalnych akcjach sportowych, zajęciach dla dzieci i 

młodzieży. W wydarzeniu uczestniczą znani ze świata kultury, sztuki, nauki, mediów oraz 

polityki. Podczas trwania wydarzenia do Świnoujścia przyjeżdża duża liczba turystów, 

którzy chcą połączyć wakacyjny odpoczynek z możliwością obcowania ze sztuką i kulturą.  

Wydarzenie promowane jest nie tylko w ogólnopolskiej prasie w ramach realizacji umów 

patronackich, ale także w przekazach telewizyjnych, które towarzyszyły imprezie przez cały 

czas trwania. Projekt o dużym potencjale promocyjnym dla sponsora i regionu, stwarza 

możliwości zbudowania pozytywnego wizerunku marki, umożliwia propagowanie 

wdrażanych idei marki oraz zdobycie przychylności społeczności lokalnej oraz władz 

regionu. 
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Fot. Stoisko informacyjne dot. terminalu LNG podczas Weekendu na Warszowie 

Rewitalizacja Baterii Vineta w latach 2014 – 2016. 

Projekt jest kontynuacją projektu „Rewitalizacja Baterii Vineta”, którego organizatorem jest 

Muzeum Obrony Wybrzeża Świnoujście. Bateria Vineta to unikatowy zabytek techniki 

militarnej. Realizacja projektu składa się z szeregu działań konserwatorskich, muzealnych 

i edukacyjnych, które rozpisane zostały na lata 2014 – 2016. Wszystkie te działania mają 

służyć szeroko pojętej promocji Świnoujścia, edukacji historycznej młodzież jak również 

ochronie zabytków. Kontynuacja współpracy z MOW w 2015 roku pozwoli na przybliżenie 

lokalnej społeczności profilu działania oraz realizowanej w regionie inwestycji. Ponadto 

Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów 

wypoczywających w regionie Świnoujścia, co zwiększa wydziwię oraz zasięg działań 

komunikacyjnych realizowanych przez MOW na rzecz spółki Polskie LNG. Dodatkowo 

projekt pozwoli na wykreowanie wizerunku spółki jako firmy dbającej i wspierającej kulturę 

i dziedzictwo narodowe.  

Program „Żagle Polskie LNG”- od czerwca 2015 roku 

Spółka Polskie LNG patronuje wszystkim ważnym, żeglarskim wydarzeniom w Świnoujściu. 

Jednym z największych spośród tegorocznych będzie kolejna edycja regat żeglarskiego 

pucharu świata Polish Match Tour, która dostarczy emocji nie tylko wielbicielom wodnych 

sportów. W czerwcu 2015 roku uruchomiono pierwszą, pilotażową edycję programu Żagle 

Polskie LNG. Celem programu jest budowa świadomości marki Polskiego LNG jako 

mecenasa dla ważnych i prestiżowych wydarzeń żeglarskich w Świnoujściu. Żeglarstwo 

doskonale wpisuje się w wartości, którymi kieruje się Polskie LNG czyli ekologia, edukacja, 

wychowanie i bezpieczeństwo.  

Flotę Polish Match Tour – 6 identycznych jachtów klasy Tom28 po raz pierwszy w tym roku 

można było zobaczyć  w ramach zawodów Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w weekend 19-21 

czerwca. Impreza odbyła się w centrum miasta i ponownie stanowiła nie lada atrakcję dla 

turystów i mieszkańców Świnoujścia. Była to druga z czterech eliminacji, podczas której 

kluby żeglarskie z całej Polski walczyły o tytuł Mistrza Polski i prawo startu w światowych 

rozgrywkach Sailing Champions League. Ponadto w ramach programu, na terenie miasta 
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odbędą się następujące wydarzenia: Świnoujście Match Race (13-16 sierpnia, podczas 

Świnoujście Sail) oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w dniach (13-19 września).  

Dni Twierdzy na Wyspach 2015  

Dni Twierdzy na Wyspach to impreza, która odbywa się w Świnoujściu od 5 lat i służy 

szeroko pojętej promocji kurortu i edukacji historycznej. W tym roku po raz pierwszy odbyła 

się w czerwcu, by w dodatkowy sposób uświetnić 250-lecie nadania praw miejskich miastu 

Świnoujście. Spółka Polskie LNG, realizując zadania w ramach społecznie odpowiedzialnego 

biznesu, została mecenasem całych obchodów. Po czterech edycjach, które odbywały się w 

realiach I i II wojny światowej, tegoroczne obchody cofnęły uczestników do XVII wieku, gdy 

na uznamskich plażach lądowały szwedzkie wojska, a Pomorze Zachodnie było miejscem 

przemarszu wojsk Stefana Czarnieckiego (w 1657 i 1658 roku).  

  

Fot. Pokazy historyczne z okazji Dni Twierdzy na Wyspach 2015. 

Wielka Majówka z Piratami 2015 

1 maja 2015 roku w dzielnicy Warszów odbyła się „Wielka majówka z piratami” 

inaugurująca działalność strefy rekreacyjnej przy filii Miejskiego Domu Kultury oraz 

Przedszkola Miejskiego nr 9. Tam, gdzie wcześniej był niezagospodarowany teren, teraz tętni 

życie. Na niemal 3,5 tys. metrów kwadratowych ogrodzonego skweru, powstała nowoczesna 

przestrzeń służąca integracji lokalnej społeczności. Organizujemy wiele plenerowych 

wydarzeń dla mieszkańców i do tej pory brakowało takiego miejsca.  Cały teren został 

ogrodzony, podświetlony i objęty stałym monitoringiem. Scena została wyposażona 

w profesjonalne nagłośnienie. Miejsce ma jednak służyć nie tylko zabawie i rekreacji, 

ale również edukacji. Dlatego znajdą się na tam tablice informujące o historii Świnoujścia 

i dzielnicy Warszów, a także informacje dotyczące terminalu LNG.  

Podsumowanie działań edukacyjno-informacyjnych nt. terminalu LNG od 2012 roku 

 unikalny portal edukacyjny www.lng.edu.pl; 

 wyłączny partner Laboratorium Fizycznego Centrum Nauki; 

 „Eksperymentuj!” objazdowa wystawa nt. gazu LNG; 

 stworzenie Europejskiego Centrum Szkolenia LNG - najnowocześniejszego centrum w Europie 

wyposażonego w symulatory obsługi terminalu;  

 współpraca z Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu 

transportu skroplonego gazu oraz obsługi terminalu;  

http://www.lng.edu.pl/
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 stoiska i instalacje edukacyjne „LNG dla wszystkich” oraz dystrybucja materiałów 

informacyjnych podczas ważnych wydarzeń, np. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego 

FAMA, Weekendu na Warszowie z Polskim LNG, Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich 

Świnoujście 2014, Dni Twierdzy na Wyspach, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 

Katowicach i wielu innych; 

 Sponsor Główny Konkursu „Zielone światło dla nowoczesnych technologii” dla uczniów szkół 

ze Świnoujścia i okolic; 

 cykl warsztatów edukacyjnych o LNG dla najmłodszych mieszkańców woj. 

zachodniopomorskiego; 

 współpraca merytoryczna przy publikacjach edukacyjnych w mediach: Discovery Chanel, 

Polskie Radio, portal wnp.pl, Wprost, Głos Szczeciński, Dziennik Gazeta Prawna i inne; 

 innowacyjne formy edukacji – Instagram, filmy poklatkowe, animacje edukacyjne, zdjęcie 360o; 

 partnerstwo i udział w licznych konferencjach i kongresach eksperckich - Forum Ekonomiczne 

w Krynicy, Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, Europejski Kongres Gospodarczy w 

Katowicach, Kongres Nowego Przemysłu w Warszawie i inne; organizator Konferencji 

naukowo-technicznej „Terminal LNG w Świnoujściu - nowe źródło dostaw gazu”. 

Dodatkowe działania informacyjne: 

 Sponsorzy poszczególnych Inwestycji na bieżąco prowadzą współpracę 
z przedstawicielami mass mediów, a aktualne informacje na temat realizacji inwestycji 
publikowane są w dedykowanych Terminalowi LNG zakładkach na stronach 
internetowych poszczególnych Sponsorów. 

 Ponadto, sponsorzy projektu (Polskie LNG, UMS, ZMPSiS, GAZ-SYSTEM) przedstawiają 
na bieżąco informacje na swoich stronach internetowych o genezie Inwestycji i obecnym 
stanie zaawansowania w postaci informacji prasowych lub organizowanych konferencji 
prasowych. 

 http://www.polskielng.pl/terminal-lng-w-polsce/    
 http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/    
 http://terminallng.pl/  
 http://www.lng.edu.pl  

W uzupełnieniu powyższych działań powstały materiały informacyjne w postaci ulotek  
i folderów informacyjnych, wizualizacji lub prezentacji dedykowanych inwestycji  
i technologii LNG., jak również 

 kanał na Instagramie: http://instagram.com/polskielng?ref=badge  
 kanał na Youtube: https://www.youtube.com/user/polskielngsa?feature=watch  
 http://www.ums.gov.pl/portLNG/GS_A5x16_16_calosc.pdf  
 http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/wizualizacje-terminalu-lng/  
 http://www.gazsystem.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Terminal_LNG/raport

_terminal_pl_interaktywny.pdf  
 http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/inwestycje-

dofinansowanie-z-ue/european-energy-programme-for-recovery-eepr/gazociag-
swinoujscie-szczecin-oraz-tlocznia-gazu-w-goleniowie/  

 http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-
przesylowy/swinoujscie-szczecin/ 

http://www.polskielng.pl/terminal-lng-w-polsce/
http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/
http://terminallng.pl/
https://www.youtube.com/user/polskielngsa?feature=watch
http://www.ums.gov.pl/portLNG/GS_A5x16_16_calosc.pdf
http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/wizualizacje-terminalu-lng/
http://www.gazsystem.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Terminal_LNG/raport_terminal_pl_interaktywny.pdf
http://www.gazsystem.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Terminal_LNG/raport_terminal_pl_interaktywny.pdf
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/inwestycje-dofinansowanie-z-ue/european-energy-programme-for-recovery-eepr/gazociag-swinoujscie-szczecin-oraz-tlocznia-gazu-w-goleniowie/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/inwestycje-dofinansowanie-z-ue/european-energy-programme-for-recovery-eepr/gazociag-swinoujscie-szczecin-oraz-tlocznia-gazu-w-goleniowie/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/inwestycje-dofinansowanie-z-ue/european-energy-programme-for-recovery-eepr/gazociag-swinoujscie-szczecin-oraz-tlocznia-gazu-w-goleniowie/
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/swinoujscie-szczecin/
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/swinoujscie-szczecin/
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 http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/europejski-program-energetyczny-na-
rzecz-naprawy-gospodarczej-eepr/swinoujscie-
szczecin/http://www.youtube.com/user/GAZSYSTEMSA 

 http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/animacja-terminalu-lng/  

 

       

Fot. 47 Przykłady materiałów informacyjnych o terminalu LNG 

 
Terminal LNG promowany jest również w mediach społecznościowych. Efektem działań 
na portalach społecznościowych w miesiącach październik-grudzień 2014 był wzrost 
świadomości społecznej dotyczącej skroplonego gazu ziemnego oraz terminalu LNG 
w Świnoujściu. 
 
 
Wybrane kanały komunikacji: 
 

 Instagram 
http://instagram.com/polskielng  
114 opublikowanych materiałów 
102 followersów/ 1015 lików 

 
 Pinterest 

http://www.pinterest.com/PolskieLNG  
12 tablic, 114 multimediów, 85 polubień, 9 obserwujących, 14obserwowanych 

 
 YouTube 

www.youtube.com/user/polskielngsa, 74 subskrybentów, 48 687 wyświetleń 
 Flickr 

www.flickr.com/photos/polskielng/, 113 multimediów 
 

 Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/polskielng 
455 obserwujących 
24 publikacje w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
91 nowych obserwujących 
 

W celu zapewnienia przejrzystości i dostępności informacji o realizacji projektu budowy 

terminalu LNG we wszystkich jego fazach obejmujących przygotowanie, budowę  

i eksploatację, Sponsorzy będą prowadzić działania komunikacyjne opisane w Tabeli A.2. 

http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/europejski-program-energetyczny-na-rzecz-naprawy-gospodarczej-eepr/swinoujscie-szczecin/
http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/europejski-program-energetyczny-na-rzecz-naprawy-gospodarczej-eepr/swinoujscie-szczecin/
http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/europejski-program-energetyczny-na-rzecz-naprawy-gospodarczej-eepr/swinoujscie-szczecin/
http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/animacja-terminalu-lng/
http://instagram.com/polskielng
http://www.pinterest.com/PolskieLNG
http://www.youtube.com/user/polskielngsa
http://www.flickr.com/photos/polskielng/
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Tabela A- 2 Metody komunikacji. PLAN STYCZEŃ –LIPIEC 2015 roku 

INTERSARIUSZE TERMIN PLANOWANE NOWE LUB KONTYNUOWANE 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

Społeczność lokalna – 

mieszkańcy gmin, na 

terenie których 

zlokalizowane są 

poszczególne 

elementy Inwestycji.  

 

Cały czas trwania inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego na stronie 

www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko  oraz 

stronie www.gaz-system.pl Dostęp przez cały 

czas trwania inwestycji. 

 Informacje prasowe zamieszczane na stronie 

internetowej. Aktualizacja na bieżąco. 

 Informacje i artykuły dedykowane kwestiom 

środowiskowym i bezpieczeństwa inwestycji  

w prasie lokalnej i regionalnej.  

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego 

i terminalowi LNG. 

 Bieżąca współpraca z mediami, szczególnie 

lokalnymi na podstawie mediaplanów. 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 Ulotki informacyjne o terminalu LNG dostępne 

cały rok w Latarni Morskiej w Świnoujściu. 

 Skrzynka CLO pytaniaterminal@polskielng.pl 

Obsługiwana na bieżąco do końca trwania 

inwestycji.  

 Kanał Youtube poświęcony terminalowi LNG, 

dokumentujący postęp prac na placu budowy 

https://www.youtube.com/user/polskielngsa  

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

Polskie LNG. Fundusz dysponuje budżetem 

celowym, przeznaczonym na wspieranie 

ważnych inicjatyw, służących rozwojowi 

społeczności lokalnej Warszowa i Świnoujścia 

w ogóle.  

       Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju 

mieszkańców i miasta Świnoujście. Organizacja 

akcji edukacyjnych, informacyjnych nt. terminalu 

i technologii LNG. Działania realizowane 

wg. planu sponsoringowego i komunikacji 

zewnętrznej na 2015 r.   

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
https://www.youtube.com/user/polskielngsa
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 Szczegółowa lista planowanych inicjatyw została 

przedstawiona w tabeli A-4. 

Właściciele i 

użytkownicy 

gruntów, na których 

zlokalizowana jest 

Inwestycja. 

 

Cały czas trwania inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od czerwca 2014 roku 

 

 

 

Cały czas trwania inwestycji 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego na stronie 
www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko  oraz 
stronie www.gaz-system.pl. Dostęp przez cały 
czas trwania inwestycji. 

 Informacje prasowe zamieszczane na stronie 
internetowej. Aktualizacja na bieżąco. 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Informacje i artykuły dedykowane kwestiom 
środowiskowym i bezpieczeństwa inwestycji  
w prasie lokalnej i regionalnej.  

 Ulotki informacyjne o terminalu LNG dostępne 
cały rok w Latarni Morskiej w Świnoujściu. 

 Skrzynka CLO pytaniaterminal@polskielng.pl 
Obsługiwana na bieżąco do końca trwania 
inwestycji.  

 Kanał Youtube poświęcony terminalowi LNG, 
dokumentujący postęp prac na placu budowy 
https://www.youtube.com/user/polskielngsa  

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie 

LNG. Fundusz dysponuje budżetem celowym, 

przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, 

służących rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa 

i Świnoujścia w ogóle.  

Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju 

mieszkańców i miasta Świnoujście. Organizacja akcji 

edukacyjnych, informacyjnych nt. terminalu 

i technologii LNG. Działania realizowane wg. planu 

sponsoringowego i komunikacji zewnętrznej na 2015 

Szczegółowa lista planowanych inicjatyw została 

przedstawiona w tabeli A-4. 

 

NGO i grupy 

społeczności 

lokalnych., w tym 

Cały czas trwania inwestycji DZIAŁANIA ANALOGICZNE DO 

WSKAZANYCH POWYŻEJ M.IN.: 

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
https://www.youtube.com/user/polskielngsa
http://www.lng.edu.pl/
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rybacy. 

 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego na stronie 

www.polskielng.pl/terminal-a-środowisko.  

Dostęp przez cały czas trwania inwestycji. 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/ , gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Informacje prasowe zamieszczane na stronie 

internetowej. Aktualizacja na bieżąco. 

 Informacje i artykuły dedykowane kwestiom 

środowiskowym i bezpieczeństwa inwestycji  

w prasie lokalnej i regionalnej.  

 Ulotki i foldery informacyjne o inwestycji. 

 Skrzynka CLO pytaniaterminal@polskielng.pl 

 Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju 

mieszkańców i miasta Świnoujście zgodnie 

z tabelą A-4. 

 Organizacja akcji edukacyjnych, informacyjnych 

nt. terminalu i technologii LNG zgodnie z tabelą 

A-4. 

 

 

 

Lokalne władze 

administracji 

państwowej i 

samorządowej 

 

 

Cały czas trwania inwestycji 

 

DZIAŁANIA ANALOGICZNE DO 

WSKAZANYCH POWYŻEJ M.IN.: 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego na stronie 

www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko, 

 Spotkania konsultacyjne – bieżące informowanie, 

wymiana dokumentacji oraz korespondencji 

związanej z projektem. 

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
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 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie 

LNG. Fundusz będzie dysponował budżetem 

celowym, przeznaczonym na wspieranie 

ważnych inicjatyw, służących rozwojowi 

społeczności lokalnej Warszowa i Świnoujścia w 

ogóle. Katalog obszarów uprawnionych do 

otrzymania potencjalnego wsparcia będzie 

ogłaszany co dwa lata jako podsumowanie 

kolejnego cyklu Dialogu Społecznego Polskiego 

LNG. Podział środków w ramach Funduszu 

będzie odbywał się na podstawie niezawisłej 

decyzji Rady Funduszu. Umożliwi to podział 

środków w sposób przejrzysty, obiektywny i 

niezależny. Powołanie Funduszu jest realizacją 

zobowiązań wobec społeczności lokalnej 

Świnoujścia podjętych podczas zakończonego w 

2013 roku projektu Dialog Społeczny. 

Urzędy administracji 

państwowej  

 

Cały czas trwania inwestycji DZIAŁANIA ANALOGICZNE DO 

WSKAZANYCH POWYŻEJ M.IN.: 

 Oficjalna korespondencja; 

 Spotkania konsultacyjne – bieżące informowanie, 

wymiana dokumentacji oraz korespondencji 

związanej z projektem. 

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

 Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

Polskie LNG. Fundusz będzie dysponował 

budżetem celowym, przeznaczonym na 

wspieranie ważnych inicjatyw, służących 

rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa i 

Świnoujścia w ogóle. Katalog obszarów 

uprawnionych do otrzymania potencjalnego 

wsparcia będzie ogłaszany co dwa lata jako 

podsumowanie kolejnego cyklu Dialogu 

Społecznego Polskiego LNG. Podział środków w 

ramach Funduszu będzie odbywał się na 

podstawie niezawisłej decyzji Rady Funduszu. 

Umożliwi to podział środków w sposób 

przejrzysty, obiektywny i niezależny. Powołanie 

Funduszu jest realizacją zobowiązań wobec 

społeczności lokalnej Świnoujścia podjętych 

podczas zakończonego w 2013 roku projektu 

http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
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Dialog Społeczny. 

 

Międzynarodowe 

zainteresowane 

strony  

 

 

Cały czas trwania inwestycji 

 

DZIAŁANIA ANALOGICZNE DO 

WSKAZANYCH POWYŻEJ W ANGIELSKIEJ 

WERSJI JĘZYKOWEJ M.IN.: 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego Dostęp do 

Pakietu Informacyjnego na stronie 

www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko, w 

wersji angielskiej; 

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

 Ulotki i foldery informacyjne o inwestycji w 

języku angielskim. 

 Strony internetowe Sponsorów w języku 

angielskim. 

 Skrzynka CLO pytaniaterminal@polkielng.pl. 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

Służby użyteczności 

publicznej  

 

Cały czas trwania inwestycji  Korespondencja i spotkania bezpośrednie. 

 Dostęp do Pakietu Informacyjnego na stronie 

www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko, 

 Wspieranie inicjatyw lokalnych inspirowanych 

przez służby użyteczności publicznej: Szpital 

Miejski, Państwowa Straż Pożarna, WOPR. 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie 

LNG. Fundusz będzie dysponował budżetem 

celowym, przeznaczonym na wspieranie 

ważnych inicjatyw, służących rozwojowi 

społeczności lokalnej Warszowa i Świnoujścia w 

ogóle. Katalog obszarów uprawnionych do 

otrzymania potencjalnego wsparcia będzie 

ogłaszany co dwa lata jako podsumowanie 

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
mailto:pytaniaterminal@polkielng.pl
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisko
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
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kolejnego cyklu Dialogu Społecznego Polskiego 

LNG. Podział środków w ramach Funduszu 

będzie odbywał się na podstawie niezawisłej 

decyzji Rady Funduszu. Umożliwi to podział 

środków w sposób przejrzysty, obiektywny i 

niezależny. Powołanie Funduszu jest realizacją 

zobowiązań wobec społeczności lokalnej 

Świnoujścia podjętych podczas zakończonego w 

2013 roku projektu Dialog Społeczny. 

Mass media  

 

Cały czas trwania inwestycji  Bieżąca współpraca z mediami na szczeblu 

ogólnopolskim i lokalnym na zasadzie 

wewnętrznych media planów partnerów. 

 Informacje prasowe oraz współpraca nad 

przygotowaniem publikacji nt. inwestycji. 

 Organizacja spotkań, konferencji prasowych i 

śniadań prasowych. 

 Skrzynka CLO pytaniaterminal@polkielng.pl 

 Dedykowana Dialogowi Społecznemu Zakładka 

na stronie: http://www.polskielng.pl/o-

firmie/dialog-spoleczny/, gdzie na bieżąco 

zamieszczane są informacje o zrealizowanych 

zobowiązaniach wobec społeczności lokalnej. 

 Kanał Youtube poświęcony terminalowi LNG, 

dokumentujący postęp prac na placu budowy 

https://www.youtube.com/user/polskielngsa  

 Konto na portalach społecznościowych 

Instagram, Pinterest, Linkedin, Flickr. 

 Portal edukacyjny www.lng.edu.pl  poświęcony 

technologii skraplania gazu ziemnego i 

terminalowi LNG. 

 

Wykonawcy i 

podwykonawcy  

 

Cały czas trwania inwestycji 

 

 Korespondencja i spotkania bezpośrednie. 

Pracownicy  Cały czas trwania inwestycji  Zgodnie z zasadami oraz procedurami 

komunikacji wewnętrznej Sponsorów. 

 

Oprócz działań przedstawionych w tabeli A-2, planowane są dodatkowe działania 

informacyjne dla odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia Świnoujście – Szczecin: 

Tabela A-3 Metody komunikacji dla gazociągu Świnoujście – Szczecin (bez odcinka 

przyłączeniowego) 

Planowane działania Szacowany termin realizacji  

mailto:pytaniaterminal@polkielng.pl
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
http://www.polskielng.pl/o-firmie/dialog-spoleczny/
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Umieszczenie dwóch tablic pamiątkowych na temat 
inwestycji pn. Świnoujście-Szczecin  

Tablica na terenie ZŚO Goleniów  

Tablica na trenie ZŚN Świnoujście  

Termin umieszczenia: czerwiec 2014  

Uroczyste otwarcie gazociągu Świnoujście-Szczecin   2015   

 

 

Ponadto w okresie od stycznia do końca grudnia 2015 roku planowana jest realizacja  

następujących działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz wsparcie następujących 

inicjatyw lokalnych oraz ogólnopolskich: 

Tabela A-4  Planowane inicjatywy lokalne w okresie LIPIEC- GRUDZIEŃ 2015 ROKU 

Planowane działania Szacowany termin realizacji  

Szkółka kitesurfingowa KiteFort w Świnoujściu 

promująca zdrowy tryb życia oraz realizująca 

działania edukacyjne nt LNG 

Czerwiec-wrzesień 2015 roku. 

Program Żagle Świnoujście Match Race (13-16 sierpnia, podczas 

Świnoujście Sail) oraz Młodzieżowe Mistrzostwa 

Świata w dniach (13-19 września). 

44. Międzynarodowy Kampus Artystyczny FAMA, 

Świnoujście w tym tzw. „Weekend na Warszowie” 

Druga połowa sierpnia 2015 roku  

Sail Świnoujście- działania promocyjne nt budowy 

terminalu LNG 

Sierpień 2015 roku 

Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich Sierpień 2015 roku 

Współpraca z Centrum Nauki Kopernik w tym 

organizacja „Dni Fizyki” w Warszawie  

Umowa całoroczna do 2016 roku. „Dni Fizyki” w 

listopadzie 2015 roku. 

Sponsoring Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego 

"Maraton", Świnoujście 

Marzec-grudzień 2015 roku 

Sponsoring Miejskiego Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego "Maraton", Świnoujście 

Marzec-grudzień 2015 roku 

Sponsoring Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Prawobrzeże”, Świnoujście 

Marzec-grudzień 2015 roku 

Sponsoring Muzeum Obrony Wybrzeża Fort 

Gerharda i rewitalizacji Baterii Vinieta 

Umowa całoroczna 

Program „Bezpieczne Miasto”- realizowany we 

współpracy PLNG z  Fundacją Zawsze Bezpieczni,  

jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu 

zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach 

projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” 

oraz szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji służb 

Marzec-  grudzień 2015 roku. We wrześniu II 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o puchar Polskiego 

LNG.  
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medycznych i mundurowych w ramach akcji 

„Kompetentne służby”. Priorytetem inicjatorów 

„Bezpiecznego Miasta” jest wdrożenie w Świnoujściu 

kompleksowego programu o parasolowym 

charakterze w celu podniesienia standardu 

bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów 

odwiedzających województwo zachodniopomorskie. 

Projekt ruszył w marcu 2014 roku, a  jego zakończenie 

planowane jest na listopad 2014 roku. 

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego 

LNG- Fundusz będzie dysponował budżetem 

celowym, przeznaczonym na wspieranie ważnych 

inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej 

Warszowa i Świnoujścia w ogóle. Katalog obszarów 

uprawnionych do otrzymania potencjalnego wsparcia 

będzie ogłaszany co dwa lata jako podsumowanie 

kolejnego cyklu Dialogu Społecznego Polskiego LNG. 

Podział środków w ramach Funduszu będzie 

odbywał się na podstawie niezawisłej decyzji Rady 

Funduszu. Umożliwi to podział środków w sposób 

przejrzysty, obiektywny i niezależny. Powołanie 

Funduszu jest realizacją zobowiązań wobec 

społeczności lokalnej Świnoujścia podjętych podczas 

zakończonego w 2013 roku projektu Dialog 

Społeczny. 

Druga edycja Naboru wniosków o dofinansowanie 

planowana jest w drugim kwartale 2015 roku. 

Druga edycja Dialogu Społecznego- cyklu 

konsultacji społecznych z interesariuszami terminalu 

LNG 

Czwarty kwartał 2015 roku. 

Opracowanie pierwszego raportu społecznego nt. 

terminalu LNG wg. standardu Global Reporting 

Initiative G4 

Do końca 2015 roku. 

Morski Turniej Tenisowy Gwiazd w Świnoujściu Lipiec 2015 roku. 

 

4.2 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I MECHANIZM INFORMACJI ZWROTNEJ DLA STRONY NIEMIECKIEJ  

Udostępnienie informacji i mechanizm informacji zwrotnej 

Zgodnie z opisem w powyższym punkcie 4.4, RDOŚ jako właściwy organ dla lokalnych EIA 

nie stawiał wymogu przeprowadzenia jakichkolwiek formalnych procedur transgranicznych 

dla Projektu Terminalu LNG. Niemniej,  stosując najlepsze praktyki międzynarodowych,  

Sponsorzy przestawili nietechniczne podsumowanie- dokument NTS oraz SEP w języku 

niemieckim na stronie internetowej Inwestycji11 oraz papierową kopię w następującej 

publicznie dostępnej lokalizacji w Ahlbeck12  (gmina Heringsdorf) z drugiej strony granicy 

od Świnoujścia: Gemeinde Ostseebad Heringsdorf Kurparkstraße 4,17419 Seebad Ahlbeck. 

                                                      

11 www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html  
12 część gminy Heringsdorf najbliższa do Świnoujścia 
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4.3 HARMONOGRAM DLA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH  

Udostępnienie Pakietu Informacyjnego na temat Inwestycji odbyło się 16 listopada 2010  

i w ciągu 60- dni od daty udostępnienia przyjmowane były uwagi i pytania.  Po tym okresie 

skargi mogły być wnoszone bezpośrednio do osoby do kontaktu – CLO, za pomocą 

mechanizmu skarg i zażaleń opisanego w pkt. 4.4. 

CLO jest odpowiedzialny za utrzymywanie założonego harmonogramu działań w ramach 

planu współpracy z zainteresowanymi stronami. 

 

4.4 MECHANIZM SKARG I ZAŻALEŃ 

Sponsorzy Inwestycji wdrożyli mechanizm pytań, skarg i zażaleń w celu zapewnienia 

udzielenia odpowiedzi na zgłaszane sprawy i skargi dotyczące w szczególności stron 

zainteresowanych i gmin, w których realizowany jest projekt.  

W odniesieniu do omawianego projektu procedura dodatkowo obejmuje:  

 Informacje o projekcie opublikowane na osobnej zakładce na stronie 

www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html  wraz z linkiem do uzyskania 

formularza zgłaszania uwag. 

 Ogólną informację w postaci broszury o projekcie zawierającą opis, fazy jego realizacji 

oraz mechanizmie składania skarg.  

 W materiałach informacyjnych i stronach www. został podany telefon do CLO, w celu 

kontaktu w sprawach dotyczących inwestycji. 

 Sponsorzy powołali Oficera Łącznikowego ze Społeczeństwem (CLO) odpowiedzialnego 

za przekazywanie społeczeństwu aktualnych informacji o postępach Inwestycji  

i o tematach będących przedmiotem zainteresowania.  

CLO jest kluczową osobą do dalszych kontaktów ze  społecznością lokalną, która  

koordynuje powyższe sprawy w imieniu wszystkich sponsorów Inwestycji, tj.  Polskiego 

LNG, GAZ-SYSTEM, Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście  oraz Urzędu 

Morskiego w Szczecinie.  

CLO jest odpowiedzialny za poinformowanie zainteresowanych stron oraz wykonawców 

Projektu o mechanizmie rozpatrywania skarg i wniosków. 

Mechanizm skarg 

CLO  na bieżąco rejestruje wszelkie pytania, uwagi, skargi i sugestie.  CLO prowadzi 

dokumentację związaną z mechanizmem skarg, koordynuje przekazywanie odpowiedzi 

na zaistniałe kwestie oraz monitoruje wyniki. Odpowiedzi na zgłoszone kwestie udzielane 

są w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania. Wszelkie zapytania odnoszące 

się do Inwestycji są archiwizowane i analizowane.  

http://www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html
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Wzór formularza do zgłaszania pytań, uwag, sugestii i skarg załączony został jako załącznik 

B. Formularz ten, lub jakikolwiek inny jego format na piśmie, może być wykorzystywany 

przez zainteresowane strony dla zgłaszania pytań, uwag sugestii lub skarg.  

5 ZASOBY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WDROŻENIE SEP  

Plan współpracy z zainteresowanymi stronami i mechanizm skarg zarządzane  przez Oficera 

Łącznikowego ze Społeczeństwem (CLO). Szczegóły kontaktowe:   

 

 

OFICER ŁĄCZNIKOWY 

Aleksandra Jampolska 

pytaniaterminal@polskielng.pl  

tel. / phone +48 22 590 84 17 

kom./ mobile + 48 668 339 537 

_____________________________ 

http://www.polskielng.pl/ 

 

mailto:pytaniaterminal@polskielng.pl
http://www.polskielng.pl/


ZAŁĄCZNIKI A: Wykaz Zainteresowanych Stron 

B: Formularz Pytań, Uwag, Sugestii i Skarg.   

 

 

 


