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Ponad 240 wystawców 
z kilkunastu krajów z całego 
świata bierze od wczoraj 
udział w Międzynarodowych 
Targach Morskich 
i Konferencjach Baltexpo.  

To największa i najbardziej prestiżowa 
w Europie Środkowo-Wschodniej impre-
za targowa przemysłu morskiego, mająca 
ponad 30-letnią tradycję. 

W uroczystości otwarcia Baltexpo 2013 
wzięli udział przedstawiciele Minister-

stwa Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej: minister Sławomir Nowak 
oraz wiceminister Anna Wypych-Namiot-
ko odpowiedzialna za gospodarkę mor-
ską, Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister 
w Ministerstwie Gospodarki, marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, prezydent miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz oraz Sławomir Majman, pre-
zes Zarządu Polskiej Agencji Informacjji i 
Inwestycjji Zagranicznych (PAIiIZ).

Targi Baltexpo 2013 
rozpoczęte!

Dokończenie na str. 2 Otwarciu targów towarzyszyło wiele znanych osobistości życia publicznego

„Złota Kotwica” w kategorii „Usłu-
ga” dla Gdańskiej Stoczni „Remon-
towej” im. J. Piłsudskiego S.A. za 
przebudowę platformy Safe Cale-
donia z wykorzystaniem barki zanu-
rzalnej REM Lift 25 000.

Przebudowa dużej półzanurzalnej 
platformy hotelowo-warsztatowej Safe 
Caledonia zakończyła się spektakular-
nym wyholowaniem z Gdańskiej Stoczni 
„Remontowej” SA i wewnętrznego portu 
gdańskiego do Portu Północnego, gdzie 
nastąpiło jej wodowanie. Dzięki dobre-
mu przygotowaniu, 26 stycznia br., prze-
prowadzono bez problemów pierwszą 
w Polsce operację holowania platformy 
offshore ustawionej na pokładzie innej 
jednostki pływającej. Była nią barka 
zanurzalna REM Lift 25 000. Najpierw 
jednak, 21 listopada 2012 r., odbyła się 
operacja dokowania platformy Safe Ca-
ledonia, o masie ok. 18 000 ton.

Z wielu względów była to nowatorska 
i skomplikowana operacja techniczna. 
Przygotowania do niej trwały kilka mie-
sięcy, a złożyły się na nie m.in. zakup i 
modernizacja barki półzanurzalnej REM 
Lift 25 000, skrupulatne obliczenia inży-
nierskie i analizy statecznościowo-wy-
trzymałościowe dla upewnienia się, czy 
istnieje możliwość zadokowania platfor-
my Safe Caledonia i innych, podobnych, 
wielkich obiektów pływających, nie tyl-
ko z branży offshore.

REM Lift 25 000 to były holenderski 
barko-ponton heavy-lift Giant 4 służący 
do załadunku i przewozu wielko-gabary-
towych obiektów o własnej pływalności 
w systemie flo-flo. Przystosowany został 
do własnych potrzeb i wymogów stocz-
ni przez samą „Remontową” SA, m.in. 
poprzez poprawę stateczności – doda-
nie sponsonów i tym samym poszerze-
nie kadłuba. REM Lift 25 000 znacząco 
zwiększył i uelastycznił potencjał doko-
wy „Remontowej”, oferując także inne, 
dodatkowe możliwości. 

Natomiast sama przebudowa platfor-
my, dla bardzo wymagających klientów 
– armatora Prosafe i ostatecznego użyt-
kownika – koncernu BP – polegała m.in. 
na modyfikacjach konstrukcji, demon-
tażu starych i instalacji nowych dużych 
modułów mieszkalnych, wymianie na 
nowe lub kapitalnych remontach i odno-
wieniu większości kluczowych urządzeń 
i systemów (wymieniono np. zespoły 
prądotwórcze, czyli elektrownię pływają-
cego obiektu offshore, łodzie ratunkowe, 

żurawie przeładunkowe, lądowisko dla 
śmigłowców, przebudowano i wyposażo-
no całkowicie od nowa sterówkę). 

„Złota Kotwica” w kategorii „Pro-
dukt” dla stoczni REMONTOWA 
Shipbuilding SA za serię czterech 
nowoczesnych promów z napędem 
gazowym Landegode, Vaerøy, Barøy 
i Lødingen.

Seria czterech promów typu LMG 120 
(stoczniowy symbol budowy B 612) zbu-
dowanych w stoczni REMONTOWA 
Shipbuilding SA jest niezwykła nie tylko 
za sprawą niemal futurystycznej formy 
architektonicznej i przez fakt, iż budowę 
jednego z nich symbolicznie rozpoczął 
premier Królestwa Norwegii Jens Stol-
tenberg wizytujący gdańską stocznię.  
Są to przede wszystkim innowacyjne w 
wielu aspektach, przyjazne dla środo-
wiska promy o napędzie gazowym (na 
skroplony gaz ziemny – LNG) ze znaczą-
cym wkładem polskiej myśli technicznej.
Zamówione zostały przez wymagającego 
norweskiego armatora Torghatten Nord 

AS – jednego z największych operato-
rów promowych na norweskich wodach 
przybrzeżnych. Statki zbudowane pod 
nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego 
Det Norske Veritas odbywają rejsy po 
fiordzie Vestfjorden, położonym między 
północnym wybrzeżem Norwegii, a wy-
spami Lofoty. Akwen ten znany jest z 
trudnych warunków pogodowych. 

Promy, zaprojektowane przez biuro 
projektowo-konsultingowe LMG Marin 
z Bergen współpracujące z polskim okrę-
towym biurem projektowym REMON-
TOWA Marine Design & Consulting 
Ltd., przekazane zostały armatorowi w 
drugiej połowie 2012 roku.

Jako pierwsze w świecie, posiadają hy-
brydową prądnicę zawieszoną produkcji 
norweskich zakładów grupy Rolls-Roy-
ce, która wytwarza energię elektryczną 
wpływając na oszczędniejsze zużycie 
paliwa przez cały system napędowy stat-
ku, oraz redukując emisję CO2. Na tych 
przyjaznych dla środowiska statkach za-
instalowano też m.in. oszczędne silniki 
Rolls-Royce Bergen na LNG, przysto-
sowane do pracy na mieszance ubogiej, 
oraz innowacyjny system Promas, który 
integruje pracę pędnika i steru, dzięki 
czemu redukuje opór i zwiększa siłę cią-
gu układu napędowego. Rozwiązania te 
zapewnią bezkonkurencyjne parametry 
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Laureaci 
Złotych Kotwic 
– usługi i produkty

„Złotą Kotwicę” dla REMONTOWEJ 
S.A. odebrał prezes Jarosław Flont

„Złota Kotwica” dla REMONTOWEJ 
SHIPBUILDING trafiła do rąk prezesa 

Andrzeja Wojtkiewicza 

Minister Nowak poinformował, że w 
latach 2007-2013 w portach w Gdańsku, 
Gdyni i Świnoujściu dzięki dofinanso-
waniu z UE zrealizowano inwestycje o 
wartości prawie 4 mld zł. W nowej per-
spektywie w latach 2014-2020 mają być 
zrealizowane inwestycje o wartości po-
nad 10 mld zł. Jak stwierdził, kwoty te 
pokazują, że polska gospodarka morska 
zaczyna konkurować w regionie Bałtyku.

Marszałek Mieczysław Struk mówił z 
kolei o gospodarce morskiej, w kontek-
ście rozwoju województwa pomorskiego. 
Tę atrakcyjność staramy się zwiększać 
poprzez tworzenie sprzyjających warun-
ków do powstania klastra morskiego, 
jednak aby wykorzystać szanse związane 
z morzem, niezbędne jest także dokoń-
czenie inwestycji infrastrukturalnych, 
realizowanych obecnie na Pomorzu oraz 
wzdłuż korytarzy transportowych.

Sławomir Majman, prezes PAIiIZ, 
przypomniał pierwsze Baltexpo sprzed 
31 lat, kiedy to po raz pierwszy otwarcie 
targów obwieścił dzwon okrętowy. Prezes 
Majman odnosząc się do branży morskiej 
mówił, że przechodziła ona przez te lata 
różne etapy, od euforii po wieszczenie 
zupełnej katastrofy. Dziś nasze stocznie 
mają portfel wypełniony zamówieniami 
na 14 miesięcy do przodu, co jest bardzo 
optymistyczne. (LS)

Targi 
Baltexpo 
2013 
rozpoczęte!
Dokończenie ze str. 1

W trakcie uroczystego otwarcia targów wręczono, przyznane przez kapitułę „Złote 
Kotwice”. W kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej minister Sławomir Nowak 
wręczył ją prezesowi REMONTOWA Holding S.A. Piotrowi Soyce  

Dokończenie na str. 3
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OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca
na rynku europejskich przewozów towarowych,
wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca się
z kilkunastu spółek o różnym profilu działalności.
∙ Transport towarów żeglugą śródlądową
∙ Spedycja kolejowa
∙ Spedycja morska
∙ Przeładunki w portach morskich oraz rzecznych
∙ Magazynowanie i przechowywanie towarów
∙ Działalność wspomagająca transport

OT LOGISTICS S.A.
ul. Moniuszki 20 • 71-430 Szczecin, Polska

tel. + 48 91 42 57 300 • fax +48 91 42 57 358
info@otlogistics.com.pl • www.otlogistics.com.pl

Laureatem tego prestiżowego tytułu 
został Piotr Soyka, Prezes Remon-
towa Holding S.A. Jak powiedział w 

trakcie uroczystości wręczenia nagród prze-
wodniczący kapituły i sekretarz generalny 
KIGM Jerzy Lewandowski, członkowie 
jury byli przy jego wyborze jednomyślni. 

Piotr Soyka urodził się 31.12.1943, w 
Świętochłowicach na Śląsku. Całe życie 
związał z polskim wybrzeżem i z przemy-
słem stoczniowym. Jest autorem globalne-
go sukcesu holdingu okrętowego REMON-
TOWA.  

Absolwent Politechniki Gdańskiej i pody-
plomowych studiów z zakresu zarządzania 
na Uniwersytecie Gdańskim, po studiach 
(1972) rozpoczął pracę w polskim przemy-
śle stoczniowym. Zawodowe doświadczenia 
zdobywał także m.in. w Portugalii, Szwecji i 
Angoli. W 1980 roku został dyrektorem na-
czelnym Morskiej Stoczni Remontowej w 
Świnoujściu, która była w trudnej sytuacji 
finansowej. Przez kilka lat doprowadził do 
osiągnięcia przez nią najlepszych wyników 
w branży.

Po czterech latach powrócił do Remon-
towej na stanowisko dyrektora produkcji, a 
w 1989 roku, po wygraniu konkursu, przy 
rekomendacji Rady Pracowniczej, stanął na 
czele stoczni. Najpierw jako dyrektor naczel-
ny, a potem jako prezes zarządu. Pozostawał 
nim przez 20 lat. Przeprowadził stocznię 
przez skomplikowaną drogę przekształceń 
własnościowych od przedsiębiorstwa pań-
stwowego do firmy prywatnej, dokonując 

jej restrukturyzacji. W efekcie, sprywatyzo-
wana 15 marca 2001 roku stocznia dziś jest 
liderem na globalnym rynku okrętowym, z 
powodzeniem wygrywając w konkurencji 
z najlepszymi stoczniami europejskimi. To 
nowoczesne przedsiębiorstwo z całkowicie 
polskim kapitałem jest unikatowym w pol-
skim przemyśle okrętowym przykładem do-
brze zarządzanej prywatnej firmy, rokrocz-
nie zwiększającej swe przychody i zyski bez 
korzystania z tzw. pomocy publicznej.

Od 2009 r. Piotr Soyka jest przewodni-
czącym Rady Nadzorczej stoczni. W 2013 
r. stanął na czele Holdingu Remontowa S.A. 
skupiającego kilkanaście spółek zależnych.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, 
m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
dla najbardziej efektywnego pomorskiego 
pracodawcy – 2006 rok, Medalu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego i Nagrody im. An-
drzeja Wierzbickiego – „dla wyróżniającego 
się przedsiębiorcy, który nadaje styl polskiej 
przedsiębiorczości kontynuując jej najlepsze 
tradycje”, przyznanej przez PKPP Lewiatan 
– 2005 r.  Land

środowiskowe, w tym 40-procentową re-
dukcję emisji CO2 w porównaniu do tra-
dycyjnych statków.

Wyróżnienie w kategorii „Produkt” 
dla Polskiego Rejestru Statków za 
specjalistyczny program kompute-
rowy StabPRS – REM Lift 25 000.

Program StabPRS – Rem Lift 25 000, 
to specjalistyczny, opracowany na zamó-
wienie Gdańskiej Stoczni „Remontowej” 
SA i dostosowany do konkretnej jednost-
ki pływającej program komputerowy do 
obliczeń i symulacji procesu zanurzania 
i wynurzania barki heavy-lift. Jest uży-
teczny przy eksploatacji barki półzanu-
rzalnej REM Lift 25000, przeznaczonej 
do dokowania obiektów pływających i 
ich transportu jako ładunku pokładowego 
w żegludze po wodach osłoniętych.

Oprogramowanie zostało przetestowa-
ne podczas przeprowadzonej w styczniu 
2013 r. operacji dokowania platformy so-
cjalnej Safe Caledonia. Podczas następ-
nej operacji, dokowania platformy pro-
dukcyjnej FPF 1, która przeprowadzona 
była w dniach 17-18 kwietnia 2013, obli-
czenia wykonane zostały wyłącznie przy 
użyciu programu StabPRS – Rem Lift 
25000.

Program został implementowany przez 
Gdańską Stocznię „Remontową” jako 
narzędzie do planowania operacji spe-
cjalistycznych wykonywanych z uży-
ciem wielkiego barko-pontonu Rem Lift 
25 000, w tym dokowania obiektów nie-
standardowych.

Program pełni funkcję kalkulatora ła-
dunkowego, służącego do planowania 
oraz szybkiej oceny stateczności i wy-
trzymałości ogólnej barki w każdej fazie 
operacji podnoszenia i opuszczania na 
wodę dokowanego obiektu oraz statecz-
ności barki z zadokowanym obiektem w 
trakcie jej holowania. Umożliwia przy-
gotowanie gotowego scenariusza opera-
cji zalewania i opróżniania zbiorników 
balastowych, jak również sprawdzenie 
właściwego posadowienia obiektu doko-
wanego na barce w funkcji parametrów 
tego obiektu.

StabPRS – REM Lift 25 000, to za-
awansowane narzędzie, które może 
znacznie ułatwić pracę i uczynić ją bar-
dziej bezpieczną. 

 PBS

Piotr Soyka 
Osobowością Gospodarki Morskiej

Wyróżnienie otrzymał PRS, 
a odebrał je prezes 

Dariusz Rudziński

Dokończenie ze str. 2

Laureaci Złotych Kotwic

Pierwszego dnia 
Międzynarodowych Targów 
Morskich Baltexpo 2013, 
3 września, zainaugurowano 
dwudniowe Polsko-Norweskie 
Forum Gospodarki Morskiej.
Polsko-norweska wymiana handlowa 

w sektorze morskim zawsze była zna-
cząca, a ostatnio ponownie doszło do jej 
zdynamizowania.

W ciągu pierwszych pięciu miesię-
cy tego roku wymiana handlowa mię-
dzy naszymi krajami wzrosła aż o 65% 
w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego, osiągając wartość ok. 
1,4 mld euro. Do końca roku możliwy 
jest do osiągnięcia wynik na poziomie 3 
mld euro – prognozował na Polsko-Nor-
weskim Forum Stefan Czmur, ambasa-
dor Rzeczpospolitej Polskiej w Norwe-
gii. Warto przy tym podkreślić, że 55% 
polskiego eksportu do Norwegii oraz 48 
% importu, to produkty i usługi z szero-
ko rozumianego sektora morskiego. Co 
więcej, jak pokazano na wykresie jednej 
z prezentacji na Forum, wymianę han-
dlową między naszymi krajami w bran-
ży morskiej cechuje w ostatnich latach 
większa dynamika wzrostu, niż w innych 
dziedzinach.

Co ciekawe, nie idzie za tym jednak 
wymiana inwestycji. Polskie przedsię-
biorstwa zainwestowały w Norwegii ok. 
1,2 mld euro, podczas gdy inwestycje 
w odwrotnym kierunku, zaskakująco, 
osiągnęły trzykrotnie mniejszą wartość. 
W obu przypadkach są jednak niewspół-
mierne do wielkości gospodarek.

Ambasador Stefan Czmur zwrócił 
uwagę na aktualny gospodarczy priorytet 
Norwegii, jakim jest zagospodarowywa-
nie dalekiej północy, także w sektorze 
offshore. Należy się tam spodziewać re-
alizacji dużych programów rozwojowych 
i inwestycji. Powinny to z uwagą obser-
wować polskie firmy, by zapewnić sobie, 
dzięki odpowiedniej ofercie, udział w tej 
północnej, wymagającej technologicznie, 
ale potencjalnie bardzo lukratywnej, geo-
graficznej części rynku norweskiego.

Anna Wypych Namiotko, do niedaw-
na podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, a teraz mająca reprezentować 
Polskę w Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO), podkreśliła, że w sek-
torze morskim z żadnym innym kra-
jem Polska nie utrzymuje tak szerokich 

i efektywnych kontaktów gospodarczych, 
jak z Norwegią. Są jednak nadal pola, na 
których jest jeszcze coś do zrobienia, 
np. został już wypracowany kierunek 
i jest nadzieja na uregulowanie kwestii 
międzyrządowej umowy o świadcze-
niach socjalnych i unikaniu podwójnego 
opodatkowania dla polskich marynarzy 
i oficerów zatrudnionych na statkach pod 
norweską banderą.

Tor S. Andersen ze stowarzyszenia 
Norsk Industri, podkreślił, że Norwedzy 
są wymagający również w tym sensie, 
że poszukują rozwiązań innowacyjnych, 
unikatowych i ściśle spełniających ich 
szczegółowe wymogi wynikające z do-
świadczenia. Dla przykładu armatorzy 
nie zadawalają się projektami standar-
dowymi, „z półki”. To może być wska-
zówka dla polskich stoczni. Jak jednak 
przekonują doświadczenia ostatnich lat, 
niektóre z nich doskonale sobie radzą na 
norweskim rynku.

Polscy nawigatorzy i inżynierowie na 
norweskich statkach to bardzo znaczący 
element polsko-norweskiej współpracy 
w sektorze morskim. Ida Skard, dyrektor 
generalny departamentu morskiego w mi-
nisterstwie przemysłu i handlu Królestwa 
Norwegii, podkreśliła znaczenie udziału 
polskich projektantów statków i obiek-
tów oceanotechnicznych w działalności 
norweskich firm projektowo-konsultin-

gowych i stoczni. Sławomir Majman, 
prezes zarządu Polskiej Agencji Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych, dodał, że 
w Norwegii pracuje, według szacunków, 
25 do 30 tys. polskich specjalistów.

Kjell Arne Nielsen, radca handlowy 
ambasady Królestwa Norwegii w War-
szawie, stwierdził, że firmy norweskie 
nie tylko poszukują wykwalifikowanych 
specjalistów do pracy w Norwegii, ale in-
westują również w Polsce, by na miejscu 
uzyskać dostęp do cenionej, wysoko wy-
kwalifikowanej kadry. Przykładem mogą 
tu być działające od lat polskie oddziały 
norweskich biur projektowo-konsultin-
gowych, czy też firmy oferujące usługi 
zarządzania flotą (ship management).

Nielsen upatruje celu i głównego zada-
nia Polsko-Norweskiego Forum Gospo-
darki Morskiej nie tylko w podkreśleniu 
znaczenia dotychczasowych wspólnych 
osiągnięć obu krajów w sektorze mor-
skim czy korzyści wynikających z wy-
miany handlowej, co jest oczywiste dla 
wszystkich zainteresowanych, ale przede 
wszystkim w spojrzeniu w przyszłość.

I temu głównie poświęcone były wystą-
pienia merytoryczne w dalszej części se-
sji pierwszego dnia Polsko-Norweskiego 
Forum. Przyszłościowe kierunki omówio-
no w szeregu interesujących prezentacji 
w dwóch blokach. Zastanawiano się nad 
rolą i szansami skroplonego gazu ziemne-
go (LNG) jako paliwa przyszłości dla Pol-
ski i basenu Morza Bałtyckiego i dysku-
towano nad innowacyjnymi i przyjaznymi 
środowisku projektami statków.

Nie sposób tu, choćby bardzo pobież-
nie, streścić bardzo ciekawych wystąpień 
prominentnych przedstawicieli różnych 
wycinków sektora morskiego. Niech to 
jednak będzie zachętą do udziału w se-
sjach drugiego dnia Forum Polsko-Nor-
weskiego (program obok) i kolejnych 
konferencjach organizowanych podczas 
Baltexpo – także podczas przyszłych 
edycji targów.

Organizatorom udało się zgromadzić 
niezwykle kompetentnych prelegentów, 

zajmujących wysokie stanowiska w zna-
czących firmach, co daje im strategiczne, 
szersze spojrzenie na poszczególne bran-
że – stąd korzyść dla słuchaczy i uczest-
ników Polsko-Norweskiego Forum Go-
spodarki Morskiej.

Tekst i fot. Piotr B. Stareńczak
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12.30 – 17.00 SESJA 2: Energia 
z offshore – nowe wyzwania 
i perspektywy współpracy 
polsko-norweskiej
12.30 - 14.30 CZĘŚĆ 1: Morskie farmy 
wiatrowe – perspektywy współpracy
Tematy:
� Rynek i determinanty
� Konstrukcja i zwiększona niezawod-
ność, efektywność i inne parametry 
morskich farm wiatrowych
� Kooperacja przy konstruowaniu 
struktur i komponentów dla morskich 
farm wiatrowych w polskich stoczniach 
14.30 - 15.00 PRZERWA
15.00 - 16.30 CZĘŚĆ 2: Kooperacja 
przy projektowaniu i konstrukcjach 
dla działań podwodnych i jednostkach 
offshore (OSV)
Tematy:
� Naprawy i przebudowy platform 
offshore
� Przebudowy konwencjonalnych tan-
kowców na jednostki offshore (OSV]
� Budowa i naprawa statków prze-
znaczonych do obsługi pól naftowych, 
platform i morskich farm wiatrowych
� Tradycja i perspektywy dla budowy 
jednostek i komponentów struktural-
nych dla sektora offshore w polskich 
stoczniach 

Program 
Polsko-Norweskiego 
Forum Gospodarki 
Morskiej

Czy polskie firmy wykorzystają norweską szansę?

Obiecująca daleka północ

Polsko-Norweskie Forum Gospodarki Morskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem

Uczestników forum przywitał Karsten  Klepsvik, ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce (czwarty od lewej)
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Ważną częścią pierwszego 
dnia Baltexpo 2013, co można 
było wywnioskować również 
po wypełnionej po brzegi 
sali, była konferencja pt. 
„Perspektywy 
i uwarunkowania realizacji 
inwestycji Offshore 
w Polsce; Mechanizmy 
wsparcia inwestycji 
w obszarze morskiej 
energetyki wiatrowej”. 
Wprowadzenia do konferencji dokonał 

Ryszard Świlski, członek zarządu wo-
jewództwa pomorskiego. W swoim wy-
stąpieniu powiedział, że Samorząd Wo-
jewództwa Pomorskiego (SWP) buduje 
równowagę energetyczną w regionie. 
Dokumenty strategiczne przygotowane i 
przyjęte przez władze województwa do-
stosowane są do sytuacji i możliwości 
województwa pomorskiego z uwzględ-
nieniem źródeł energetycznych kon-
wencjonalnych i niekonwencjonalnych, 
również w odniesieniu do kwestii zwią-
zanych z farmami wiatrowymi na morzu. 
Wicemarszałek Świlski dodał także, że 
SWP wspiera każdą działalność sektora 
morskiego: portowego, stoczniowego i 
im pochodne, która również ma wpływ na 
wszystkie zjawiska związane z energety-
ką, z procesami energetycznymi w całym 
kraju, nie tylko i wyłącznie na Pomorzu.  

Pierwszy wśród panelistów zabrał głos 
Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na 
Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Mó-
wił o rozwoju morskiej energetyki i prze-
mysłu morskiego w Polsce, o potencjale 
morskiej energetyki wiatrowej (MEW) 
oraz celach i korzyściach z rozwoju MEW 
na polskim wybrzeżu. Jego zdaniem, pol-
ska MEW ma duży potencjał. Jedną z ko-
rzyści tego rozwoju jest możliwy wzrost 
zatrudnienia w sektorze szacowany na 

25 tys. miejsc pracy w latach 2013-2030 
oraz realny wzrost poziomu przychodów 
budżetowych, do 2030 roku, szacowany 
na poziomie ok. 16,4 mld PLN. Stryjecki 
wskazał przy tym także wady MEW – jest 
drogo. Wskazał na konieczność redukcji 
kosztów inwestycyjnych, operacyjnych, 
kosztów wytwarzania energii oraz reduk-
cje wsparcia dla morskiej energetyki w 
latach 2013-2025.

Głos strony przemysłowej przedstawił 
Piotr Słupski, prezes Zarządu MS Towa-
rzystwa Funduszy Inwestycyjnych, który 
mówił o dodatkowych korzyściach jakie 
płyną z morskiej energetyki wiatrowej. 
Farma wiatrowa to nie tylko kwestia 
komponentów, dostaw i instalacji, to tak-
że kwestia jej serwisowania, co jak prze-
konywał, rodzi rynek o wartości ok. 500 
mln PLN z korzyścią dla przemysłu oraz 
lokalnych przedsiębiorców.   

O mechanizmach wsparcia dotacyjnego 
w obszarze morskiej energetyki wiatro-

wej mówił z kolei Lesław Janowicz, ma-
nager ds. środowiska PNO Consultants 
Sp. z o.o. Powiedział o możliwościach 
pozyskania finansowania na inwestycje 
w obszarze MEW, wskazując m.in. na 
fundusze strukturalne, fundusze bruksel-
skie i preferencyjne pożyczki. Jak mówił, 
główną wątpliwością inwestorów jest to 
czy warto już teraz zacząć inwestować 
czy lepiej zaczekać.

Pomorskie spojrzenie na farmy wiatro-
we przedstawiła Anna Kamińska, repre-
zentująca Invest In Pomerania. Jak po-
wiedziała, ważne jest to czy na obszarze 
województwa pomorskiego rozwinie się 
produkcja farm wiatrowych stawianych 
na Bałtyku, co istotnie przełoży się na 
nowe miejsca pracy, a w konsekwencji na 
rozwój regionu.

Mariusz Witoński, prezes Zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Morskiej Energetyki 
Wiatrowej, reprezentujący sektor przed-
siębiorców zainteresowanych inwestycja-

mi w energetykę wiatrową, mówił m.in. o 
barierach jakie można napotkać ze strony 
polskich decydentów, odwrotnie niż to 
jest w Europie Zachodniej, jednocześnie 
wskazując na przyjazny klimat do inwe-
stowania, jaki mamy w województwie 
pomorskim (rozmowa z Mariuszem Wi-
tońskim w jutrzejszym wydaniu Gazety 
Targowej).

Paneliści zastanawiali się także co 
zrobić, żeby wraz z rozwojem Morskiej 
Energetyki Wiatrowej rosło także zaple-
cze badawczo-naukowe, myśl techniczna 
i innowacje, to co dzieje się choćby w 
przemyśle stoczniowym. Jak przekony-
wała Anna Kamińska, zdobywamy wie-
dzę poprzez współpracę m.in. z duńskimi 
firmami, które mają duże doświadcze-
nie na tym polu. Widać też rozwijającą 
się współpracę pomiędzy przemysłem i 
ośrodkami naukowo-badawczymi, co do-
brze rokuje na przyszłość.

(LS)
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10.00-15.15 Konferencja IV: 
Bezpieczeństwo Wybrzeża, Portów i Żeglugi
10.00-11.30 SESJA 1: 
BEZPIECZEŃSTWO POLSKIEGO 
WYBRZEŻA, WÓD TERYTORIALNYCH 
I REJONÓW MORSKICH O DUŻYM 
ZNACZENIU POLITYCZNO-
GOSPODARCZYM
� Katalog zagrożeń szczególnie istotnych z 
punktu widzenia bezpieczeństwa wybrzeża, 
wód terytorialnych
� System monitorowania wybrzeża - 
infrastruktura, zarz„dzanie, współpraca 
między Strażą Graniczną i Marynarką 
Wojenną RP; plany inwestycyjne.
� Rozwiązania systemowe i technologie 
niezbędne dla skutecznego monitorowania 
akwenów morskich o szczególnym 
znaczeniu dla bezpieczeæstwa i gospodarki
� System reagowania na pojawiające się 
zagrożenia w obszarze wód terytorialnych, 
szczególnie istotnych obszarów morskich: 

stan obecny i plany inwestycyjne
� Możliwości wyposażenia w systemy 
monitorowania i ochrony małych portów 
polskiego wybrzeża
11.30-12.00 Przerwa
12.00-13.30 SESJA 2: 
BEZPIECZEŃSTWO KLUCZOWEJ 
INFRASTRUKTURY OFFSHORE I ONSHORE
� Zarządzanie ryzykiem związanym z 
bezpieczeństwem terminala gazowego LNG 
w Świnoujściu i terminala naftowego w 
Gdańsku
� Rozwiązania podnoszące poziom 
bezpieczeæstwa platform wydobywczych
� Bezzałogowe systemy monitoringu morza
13.30-13.45 Przerwa
13.45-15.15 SESJA 3: 
BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI
� Techniczne rozwiązania dotyczące 
monitorowania stanu bezpieczeæstwa 
żeglugi oraz ochrony statków
� Systemy ochrony ładunku i żeglugi przed 
działalnością przestępczą, terroryzmem i 
aktami piractwa

� Elektroniczna baza danych o polskich 
statkach możliwości jej wykorzystania i 
przykładowe rozwiązania techniczne
10.00-13.30 Konferencja V: Technologie 
sprzyjające rozwojowi żeglugi przyjaznej 
środowisku
10.15-11.45 SESJA 1: SULPHUR 
EMISSION CONTROL AREA (SECA) NA 
MORZU BAŁTYCKIM, PÓŁNOCNYM I W 
KANALE LA MANCHE OD 1 STYCZNIA 
2015 - ZAGROflENIA I SZANSE DLA 
POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ
Tematyka sesji:
� Konsekwencje i zagrożenia towarzyszące 
wprowadzeniu SECA
� Jak przystosować się do wymogów 
dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie 
SECA - technologie napędowe i paliwa
� Szanse związane z wprowadzeniem SECA
11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.30 SESJA 2: BALLAST WATER 
TREATMENT
� Wyzwania i zagrożenia związane z 
zarządzaniem wodą balastową
� Szanse związane z implementacją 
technologii Ballast Water Treatment
� Dostępne rozwiązania technologiczne

10.00-13.00 Walne Zgromadzenie 
Związku Pracodawców Forum Okrętowe
13.45-16.00 Konferencja VI: Nowoczesny 
marketing B2B w gospodarce morskiej 
– światowe trendy a uwarunkowania 
prowadzenia biznesu w Polsce
� PR jako wsparcie dla marketingu B2B w 
gospodarce morskiej.
� CSR w obszarze B2B - koszty 
potencjalnie utraconych korzyści?
� Uwarunkowania opłacalności działań PR 
/CSR dla firm działających w modelu B2B 
na rynku polskim
� CSR w procesie inwestycyjnym w 
społeczeństwach obywatelskich - przykłady 
dobrych praktyk z Polski i zagranicy
� PR i CSR jako „zbędny luksus w czasach 
kryzysu”
13.45-13.50 Powitanie panelistów i 
uczestników: Marek Witecki, członek 
Chartered Institute of Marketing, Project 
Manager, Zarząd Targów Warszawskich S.A.
13.50-14.05 Wystąpienie Gościa 
Specjalnego: CSR jako środek prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu

Program konferencji tematycznych

Będzie morska energetyka 
wiatrowa w Polsce?

Energetyka wiatrowa wywołuje nie tylko duże społeczne zainteresowanie, ale  także ma coraz większe perspektywy, 
co starali się udowodnić uczestnicy konferencji


