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Wstęp
W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyły się Światowe Dni

in shipping”), „Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych”

Morza. Ta niezwykle prestiżowa impreza, organizowana co roku przez

(Shipping in the face of the new transport routes”) oraz „Przyszłość morskiego

Międzynarodową Organizację Morską (IMO), odbyła się w Polsce po

rynku pracy” (The future of the maritime labour market”).

raz pierwszy, a dodatkowy splendor tegorocznej edycji przydawał fakt,

W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

iż odbyła się ona w okrągłą 70. rocznicę powstania IMO oraz 100-lecie

wybrało Fundację Pro Publico Mare, związaną z Grupą PŻM, jako lokalnego

odzyskania niepodległości przez Polskę.

organizatora ŚDM. Tym samym ruszyły praktyczne przygotowania do organizacji imprezy. Oprócz przedstawicieli Fundacji Pro Publico Mare do prac

Światowy Dzień Morza (ŚDM) został ustanowiony 17 marca 1978 roku.

związanych z organizacją imprezy bardzo aktywnie włączyli się pracownicy

Po raz pierwszy obchody święta zostały zorganizowane w 2005 r. w Portugalii

Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W kolejnych tygodniach

a w 2017 roku gospodarzem ŚDM była Panama.

odbyło się w tym gronie kilkanaście spotkań, podczas których omawiano

3 października 2017 roku, podczas spotkania w Panamie, flagę organizatora

poszczególne etapy przygotowań do ŚDM.

przejął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Podczas nakreślania planów wydarzenia przyjęto koncepcję, że obok oficjal-

Oznaczało to formalne wyznaczenie Polski jako gospodarza Światowych Dni

nych obrad i konferencji poświęconych tematyce morskiej, położy się duży

Morza 2018. Zrywając z dotychczasową tradycją, która mówiła, iż to sto-

nacisk na szereg towarzyszących imprez kulturalnych, sportowych i rekrea-

lica państwa gospodarza jest miejscem oficjalnych spotkań ŚDM, minister

cyjnych, tak aby w obchodach Światowych Dni Morza mogli uczestniczyć nie

Gróbarczyk wyznaczył Szczecin jako centrum wydarzeń w 2018 roku.

tylko oficjalnie zarejestrowani goście ale również szeroki krąg mieszkańców

Pierwsze spotkanie, związane z organizacją ŚDM 2018 odbyło się w stycz-

Szczecina oraz turystów. Była to również swoista nowość w dotychczasowej

niu 2018 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

tradycji organizowania tego ważnego wydarzenia w corocznym kalendarzu

Gospodarzem spotkania była podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa.

IMO.

26 marca 2018 r. w siedzibie Ambasady RP w Londynie, podsekretarz stanu

Ustalono, że wszystkie najważniejsze spotkania Światowych Dni Morza 2018

w MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski wziął udział w spotkaniu informacyjnym,

odbędą się na szczecińskiej Łasztowni, a więc wyspie rzecznej, która w ostat-

dotyczącym ŚDM 2018. Towarzyszył mu również Dyrektor Departamentu

nich latach, obok reprezentacyjnych Wałów Chrobrego, stała się głównym

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Światowych Dni Morza 2017 w Panamie. Minister Marek Gróbarczyk przejął flagę organizatora tego święta na rok 2018.

Współpracy Międzynarodowej w MGMiŻŚ Michał Wójcik, który później,

centrum organizacji imprez morskich Szczecina. Dla wspólnych uroczystości

z ramienia resortu morskiego, koordynował działania przygotowawcze

dla uczestników ŚDM i gości przeznaczono ogromny namiot (ok. 2000 m

do ŚDM w Szczecinie. Gospodarzem londyńskiego spotkania był ambasador

kw.), natomiast dla dyskusji w kręgach ministerialnych – mniejszy namiot,

RP Arkady Rzegocki. Uczestniczyli w nim również m.in., sekretarz generalny

będący odbiciem klasycznej sali konferencyjnej. Tuż obok centralnego obiektu

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitack Lim oraz przewodniczący

zaplanowano namioty sferyczne, dla organizacji wydarzeń towarzyszących.

komitetów i podkomitetów IMO. Podczas spotkania została przedstawiona

W tym samym czasie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

koncepcja organizacji Światowych Dni Morza 2018, program wydarzenia

uruchomiło oficjalną stronę internetową Światowych Dni Morza 2018 (www.

i tematy wiodące.

worldmaritimedaypoland.org), gdzie można było znaleźć wszystkie niezbędne

Przypomniano, że jako temat ŚDM 2018 ustalono: „IMO 70: Nasze dziedzictwo

informacje dotyczące wydarzenia oraz zarejestrować się na imprezę.

– lepsza żegluga dla lepszej przyszłości (ang. IMO 70: Our Heritage – Better

Potwierdzono przyjazd ok. 800 osób z ponad 40 krajów, w tym sekretarza gene-

Shipping for a Better Future). Przewidziano następującą tematykę obrad:

ralnego IMO Kitacka Lima, a także ministrów, właściwych ds. gospodarki mor-

„Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku” („Green and smart shipping”),

skiej: Portugalii, Grecji, Kolumbii, Ghany, Korei Południowej, Nigerii, Singapuru,

„Big data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze” („Big data and cyber security

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Chorwacji, Cypru, Iranu, RPA, Tajlandii
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a także delegacji z Argentyny, Azerbejdżanu, Brazylii, Meksyku, Indonezji, Czech,

dla środowiska, efektywnej i zrównoważonej żeglugi” – napisał w przesłaniu

Estonii, Francji, Węgier, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii oraz Turcji.

na ŚDM 2018 sekretarz generalny IMO Kitack Lim.

Zapowiedzią i zaproszeniem na Światowe Dni Morza w Szczecinie stały się

„Światowe Dni Morza to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych.

także przesłania sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima opublikowane

Jestem zaszczycony, że decyzją IMO tegoroczne obchody wydarzenia odbędą

na oficjalnej stronie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (agendy ONZ)

się w Polsce, w Szczecinie. Jest to tym większe wyróżnienie, gdyż po raz

oraz ministra Marka Gróbarczyka opublikowane na stronie MGMiŻŚ.

pierwszy w historii Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w regionie

„W tym roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) świętuje swoje dwa

Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany,

ważne jubileusze: 70-lecie powstania Konwencji tworzącej IMO oraz 60-lecie

że Światowe Dni Morza w Szczecinie będą doskonałą okazją do zaprezento-

wejścia jej w życie. Naszym tematem na ten rok jest: „IMO 70: Nasze dziedzi-

wania potencjału polskiej gospodarki morskiej oraz całego regionu Morza

ctwo: lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. Będziemy więc jednocześnie

Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Strategiczne położenie geogra-

spoglądać w przeszłość oraz w przyszłe lata. Znajdzie się też okazja do reflek-

ficzne predestynuje Polskę do odgrywania istotnej roli w rozwoju międzyna-

sji i przypomnienia, w jaki sposób Międzynarodowa Organizacja Morska roz-

rodowego transportu morskiego, w tym nowych szlaków intermodalnych”

wijała się i dostosowywała się do zmieniających się warunków, pozostając

– napisał w swoim przesłaniu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-

zawsze wierna swojej zasadniczej misji – promowania bezpiecznej, przyjaznej

dowej Marek Gróbarczyk.

Gospodarzem styczniowego spotkania organizacyjnego w sprawie Światowych Dni Morza w Szczecinie była podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa.

(Od lewej) Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
w MGMiŻŚ Michał Wójcik podczas spotkania w Londynie.
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Mapka szczecińskiej Łasztowni z oznaczeniami miejsc
organizacji najważniejszych wydarzeń.

Łasztownia z perspektywy Odry.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie

Sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kitack Lim.
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Działania promocyjne przed Światowymi Dniami Morza
Przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów Światowych Dni Morza, organizato-

3.	 „W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich na wyjątkowe

rzy rozpoczęli, zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną wydarzenia.

pokazy kulinarne Maritime Live Cooking 15. czerwca o godzinie 12.00

Wykorzystane zostały do tego wszystkie najważniejsze kanały informacyjne,

i 15.00. Czekamy na Państwa na Łasztowni w okolicach Starej Rzeźni.

w tym: telewizja, radio, gazety codzienne oraz publikowane wydawnictwa oko-

Spędź z nami ten wyjątkowy czas. Cały morski świat patrzy dziś na

licznościowe, portale branżowe, media społecznościowe, billboardy itd.

Szczecin”.

Własne działania promocyjne, za pośrednictwem swoich stron internetowych

4.	 „W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich 15 czerwca

i komunikatów prasowych prowadziły: Międzynarodowa Organizacja Morska

o 21.30 do Kina Letniego pod gwiazdami film „Szybcy i wściekli”. Wstęp

oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

wolny. Spędź z nami ten wyjątkowy czas. Cały morski świat patrzy dziś
na Szczecin.

TVP i Radio

5. „W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich na
niezykły moment, jakim jest pożegnanie, wypływającego w Rejs

Działania promocyjne z wykorzystaniem telewizji dotyczyły emisji w TVP3

Niepodległości, „Daru Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 15

Szczecin spotów zapowiadających wydarzenie i wyemitowanych w najlepszym

czerwca o 10.00. Spędź z nami ten wyjątkowy czas. Cały morski

czasie programowym (Kronika Główna, Prognoza Pogody) o treści: Światowe

świat patrzy dziś na Szczecin”.

Dni Morza 2018 w Szczecinie. Debaty i spotkania, które przejdą do historii

6.	 W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich do Namiotu

gospodarki morskiej. Na najważniejsze święto Ludzi Morza zapraszają: Kitack

Edukacyjnego. Czekamy na całe rodziny w dniach 13 i 14 czerwca w godzi-

Lim sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej, agendy ONZ

nach od 10.00. do 20.00 na Łasztowni przy Starej Rzeźni. Namiot eduka-

oraz Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

cyjny, a w nim: pokazy i prezentacje z przewodnikiem. Czasze paraboliczne,

Cały morski świat patrzy dziś na Szczecin.

kula plazmowa, nieskończony tunel świetlny i wiele innych atrakcji. Na

Spoty o podobnej treści emitowane były w Radiu Szczecin, również w najlep-

wydarzenie zaprasza Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Cały morski

szym czasie słuchalności, tj. podczas serwisów informacyjnych emitowanych

świat patrzy dziś na Szczecin.

w pełnych godzinach.
Oprócz zapowiedzi ŚDM w TVP3 Szczecin oraz Polskim Radiu Szczecin

TVP3 Szczecin zapowiadało również ŚDM w cyklicznie emitowanym progra-

wyemitowano spoty informujące o wydarzeniach towarzyszących Światowym

mie poświęconym gospodarce morskiej – „Wiatr od Morza”.

Dniom Morza o treści:

Polskie Radio Szczecin, wyemitowało dodatkowe spoty zapraszające

1.	 „W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich na wyjątkowy

słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie, związanym ze Światowymi

Festyn Morski, 13 czerwca od godziny 10.00 do 20.00 na Łasztowni.

Dniami Morza o treści: Światowe Dni Morza w Szczecinie. Konkurs

Atrakcje dla dorosłych i dzieci. Spędź z nami ten wyjątkowy czas. Cały

dla słuchaczy Radia Szczecin. Którą rocznicę istnienia świętuje w tym

morski świat patrzy dziś na Szczecin.

roku Międzynarodowa Organizacja Morska i gdzie znajduje się główna

2.	 „W ramach Światowych Dni Morza zapraszamy wszystkich do Kina Letniego

siedziba tej organizacji? Dla autorów prawidłowych odpowiedzi roz-

pod gwiazdami. Spotykamy się 14 czerwca o 21.30 na Łasztowni przy „Darze

losowane zostaną bilety na koncert Michała Lorenca zorganizowany

Młodzieży”. Obejrzyjmy wspólnie kultowy film ‚Pulp Fiction”. Wstęp wolny.

w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Cały morski świat patrzy dziś

Spędź z nami ten wyjątkowy czas. Cały morski świat patrzy dziś na Szczecin”.

na Szczecin.

Strona główna gazety TRADE WINDS
z banerem Światowych Dni Morza w Szczecinie.
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Logo IMO Światowych Dni Morza 2018.

Inne media i nośniki
Do zapowiedzi Światowych Dni Morza wykorzystano gazety codzienne (m.in.
„Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”, „Gazeta Polska”), portale branżowe
(m.in. Gospodarkamorska.pl, Portalmorski.pl.) oraz gospodarcze portale
ogólnopolskie (m.in. Money.pl. Forsal.pl).
Baner informujący o ŚDM zamieszczono na głównej stronie internetowej najważniejszej na świecie branżowej gazety środowiska żeglugowego – „Trade
Winds” (100 tysięcy wyświetleń).
W ramach zadań przewidzianych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej było wykonanie pięciu tekstów specjalistycznych
o charakterze informacyjno-edukacyjnych. MGMiŻŚ zaproponowało następujące tematy tych artykułów: „70 lat Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO)”, „Wyzwania polskiej gospodarki morskiej”, „Bezpieczeństwo żeglugi
morskiej”, „Nowe technologie w żegludze morskiej” oraz „Polska jako ważne
państwo formatu współpracy „16+1”. Artykuły te zostały wykonane i opublikowane przed ŚMD w portalach branżowych, gazetach codziennych oraz
w miesięczniku „Obserwator Morski”.
Dla uczestników Światowych Dni Morza przygotowano także specjalne
80-stronicowe polsko-angielskie wydanie miesięcznika „Obserwator Morski”,

Logo IMO Światowych Dni Morza 2018 (Parallel Event).

w którym oprócz wspomnianych tekstów specjalistycznych zawarto teksty
informacyjne, dotyczące polskiej gospodarki morskiej. Opisano tam m.in. polskie porty, armatorów, stocznie, szkoły morskie. Przedstawiono także najważniejsze inwestycje planowane i realizowane przez Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Egzemplarze „Obserwatora Morskiego”
zostały dołączone do toreb wręczanych gościom ŚDM
przy odbieraniu kart uczestnika oraz były wyłożone w pokojach hotelowych, w których nocowali najważniejsi goście
imprezy.
Promocja Światowych Dni Morza odbywała się za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Twitter).
Do szerokiej kampanii promocyjnej na terenie całego
Szczecina, wykorzystano miejskie billboardy (stałe
i zmienne). Umieszczone one były w najbardziej atrakcyjnych i najczęściej odwiedzanych części miasta, m.in. na
pl. Lotników, p. Zwycięstwa, Bramie Portowej, pl. Rodła, al.
Wyzwolenia, a także przy głównych arteriach wjazdowych
do miasta m.in. przy Trasie Zamkowej.
Głównym miejskim nośnikiem treści zmiennych, aktualizowanych w trakcie trwania ŚDM, był największy ekran w cen-

Oficjalny baner Światowych Dni Morza 2018 w Szczecinie.

trum miasta, znajdujący się przy galerii „Kaskada”.

Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie
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Jeden z artykułów specjalistycznych zamówionych
przez MGMiŻŚ na Światowe Dni Morza ukazał się
w „Kurierze Szczecińskim”.

Flagi informujące o Światowych Dniach Morza 2018 rozwieszone były przy najważniejszych ulicach Szczecina.
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Oprawa medialna podczas Światowych Dni Morza
Na Światowe Dni Morza w Szczecinie akredytowało się łącznie ponad 100

TVP realizowała ogólnopolską relację na żywo (studio live, relacje reporterskie

dziennikarzy. Do dyspozycji mediów przygotowano specjalne biuro prasowe

live) na antenie TVP Info. Bieżąca i szeroka relacja emitowana była na antenie

w namiocie na Łasztowni (miejscu głównych imprez ŚDM), wyposażonym

TVP3 Szczecin. Ogólnopolski przekaz z bieżących wydarzeń ŚDM realizowany

we wszystkie instrumenty potrzebne do dystrybucji informacji. Dzięki temu

był za pośrednictwem „Telewizji Trwam”.

relacje, do słuchaczy radia, widzów telewizji oraz czytelników stron interneto-

Na Łasztowni, w centrum festynu morskiego, zostało zorganizowane studio-

wych gazet, portali i mediów społecznościowych, docierały na bieżąco przez

-live Radia Szczecin. Dzięki temu na antenie emitowane były szerokie zapo-

cały czas trwania ŚDM.

wiedzi wydarzeń ŚDM oraz relacje reporterskie z zakończonych już imprez.

Studio Radia Szczecin na Łasztowni.

Światowe Dni Morza w Szczecinie obsługiwane były przez liczne ekipy telewizyjne.
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Konferencja prasowa podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anny Moskwy.

Minister Marek Gróbarczyk w rozmowie z dziennikarkami TVP Szczecin Joanną Tryniszewską
oraz Joanną Klimowską.

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim był dostępny w kuluarach
dla wszystkich dziennikarzy.

Frederick Kenney, Dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw Zagranicznych IMO
chętnie opowiadał mediom o swojej pracy.

Patronami medialnymi Światowych Dni Morza zostały następujące redakcje:
– TVP

– Kurier Szczeciński

– Ozeon

– Niezależna

– Polskie Radio

– Baltic Transport Journal

– Nowe Państwo

– Wpolsce.pl

– Radio Szczecin

– Namiary na Morze i Handel

– Gospodarkamorska.pl

– Gazeta Polska Codziennie

– Obserwator Morski

– Portalmorski.pl

– Gazeta Polska

– Sieci

– Harbours News

Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie
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Przyjazd delegacji na Światowe Dni Morza
13 czerwca (środa) był dniem przyjazdu gości z całego świata na Światowe Dni
Morza. Sprawny transport z lotnisk w Berlinie i Goleniowie zapewniła szczecińska firma przewozowa „Follow me”. Następnie uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelach w różnych częściach miasta (Radisson Blu, Focus, Novotel,
Ibis itd.). Najważniejsze osoby zakwaterowano w hotelu Radisson Blu, znajdujący się w centrum Szczecina. Tu również znajdowało się główne centrum
rejestracyjne uczestników ŚDM.
W pierwszym dniu wizyty sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji
Morskiej Lim Kitacka w Szczecinie, po serdecznym przywitaniu z ministrem
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem oraz wiceminister Anną Moskwą, delegacja spotkała się z wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hincem.
Następny punkt wizyty tego dnia to sąsiadujący z Urzędem Wojewódzkim
gmach szczecińskiej Akademii Morskiej. W ramach odwiedzin w murach
uczelni goście odwiedzili Centrum Inżynierii Ruchu oraz Europejskie Centrum
Szkoleń LNG.
Tego samego dnia wieczorem odbył się inauguracyjny koncert Światowych
Dni Morza 2018. Był to koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w Bazylice
Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

Na spotkaniu z wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hincem.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk serdecznie wita się z sekretarzem generalnym IMO Kitackiem Limem.

Minister Marek Gróbarczyk oraz sekretarz generalny IMO Kitack Lim na tle Wałów Chrobrego.

Pamiątkowa fotka z pracownikami naukowymi szczecińskiej Akademii Morskiej na tle murów uczelni.
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Family photo najważniejszych uczestników Światowych Dni Morza w Szczecinie.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc przekazał przesłanie od premiera Mateusza Morawieckiego.

Koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Na ŚDM w Szczecinie nie zabrakło gości z krajów arabskich.

Zasłuchani w koncert muzyki filmowej.

Podczas otwarcia Światowych Dni Morza oraz sesji inauguracyjnej w ogromnym namiocie
konferencyjnym wszystkie miejsca były zajęte.

Podczas wizyty w Akademii Morskiej goście obejrzeli m.in. nowoczesny symulator ruchu statków.

Światowe Dni Morza 2018 w Szczecinie
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Konferencja – dyskusje merytoryczne
Najważniejszą częścią obchodów Światowych Dni Morza w Szczecinie były

– W najbliższych latach chcemy zainwestować ok. 25 mld euro w rozwój

dyskusje w ramach poszczególnych paneli tematycznych. Do Szczecina,

polskich portów i żeglugi śródlądowej – zapowiedział minister Gróbarczyk.

oprócz zagranicznych delegacji, przyjechali uznani w środowisku międzyna-

Do największych wyzwań zaliczył odbudowę potencjału polskiej floty narodo-

rodowym eksperci związani z branżą morską, reprezentujący zarówno orga-

wej. Przypomniał, że po odzyskaniu niepodległości Polska pokazała całemu

nizacje międzynarodowe, biznes, jak i świat nauki. To wokół ich wystąpień

światu, że potrafi zbudować port morski od podstaw oraz budować statki takie

koncentrowała się uwaga wszystkich podczas dwóch dni IMO-wskiej imprezy.

jak transatlantyki.

Podczas tych spotkań była także możliwość osobistych rozmów z najważniej-

– Teraz też pokażemy, że potrafimy wykorzystywać nasze atuty, mając dostęp

szymi gośćmi z kraju i zagranicy, uczestniczącymi w ŚDM.

do morza – dodał.
Z okazji 70-lecia IMO złożył gratulacje i życzenia sekretarzowi generalnemu

14 czerwca (czwartek)

tej organizacji.
– To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu – podkreślił

Dokładnie o godz. 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Po krótkim

Kitack Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej. –

widowisku artystycznym swoje wystąpienia inauguracyjne wygłosili Marek

Jestem przekonany, że zakończy się sukcesem. Polska od 1960 roku jest

Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Kitack

jednym z najważniejszych członków IMO. Chciałbym podziękować polskiemu

Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

rządowi oraz Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za
zaangażowanie i za działania w ramach IMO.
Kitack Lim z uznaniem mówił o przygotowaniu konferencji w Szczecinie.
Dodał, że powinna mieć podtytuł „Festiwal morza”.
Sekretarz generalny IMO przypomniał o roli tej organizacji w podnoszeniu
bezpieczeństwa na morzu, a także o jej działaniach na rzecz zrównoważonego
rozwoju (np. ograniczaniu zawartości siarki w paliwie statków) czy zaangażowaniu na rzecz rozwoju nowych, zaawansowanych technologii.
– IMO musi patrzeć w przyszłość – podkreślił. – Wokół nas widzimy nowe
trendy i wyzwania, nowe technologie, które powodują czwartą rewolucję przemysłową. Musimy się dostosować do tych zmian.
Przypomniał, że niezmienną misją IMO jest wspieranie bezpieczeństwa i zrównoważonej żeglugi poprzez współpracę. A żegluga stanowi niezwykle ważne
ogniwo w łańcuchu dostaw.

Minister Marek Gróbarczyk wita uczestników i gości Światowych Dni Morza w Szczecinie.

Marek Gróbarczyk zadeklarował, że Polska chce zwiększyć swoją aktywność
na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i wejść w skład jej
Rady. Do tego grona należy 40 państw członkowskich.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list
od prezydenta Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników i organizatorów
Światowych Dni Morza. Z kolei wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc
„To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu” – powiedział sekretarz generalny
IMO Kitack Lim.

przeczytał podobne przesłanie od premiera Mateusza Morawieckiego.

Szef MGMiŻŚ mówił, że ostatnie lata przyniosły rozkwit gospodarce morskiej

Tuż po przemówieniach nastąpiła premierowa emisja filmu „Polska Morska”

w Polsce. W portach rosną przeładunki, modernizowany jest przemysł stocz-

prezentującego historię polskiej gospodarki morskiej od momentu uzyska-

niowy, a Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie należą do najlepszych tego

nia przez Polskę niepodległości w 1918 roku aż po czasy współczesne oraz

typu uczelni na świecie.

aktualne oblicze krajowej branży morskiej.
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Politycy podkreślali, że po latach Polska znów zwraca się ku morzu.
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Sesja Plenarna IMO70 – historia i przyszłość

światowej żeglugi nastąpiła nowa era porządku prawnego, a państwa, które

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się Sesja Plenarna zatytuło-

rzecz bezpiecznego handlu morskiego. IMO przez ostatnich siedem dekad

wana „IMO70: Spoglądając w przeszłość – patrząc w przyszłość”. Wzięli

udowodniło, że jest niezwykle skutecznym podmiotem reagującym na bieżące

w niej udział: Frederick Kenney, Dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw

wydarzenia, na rzecz poprawy bezpieczeństwa statków i ochrony środowiska.

wstąpiły do tej organizacji zyskały wspólną płaszczyznę porozumienia na

Zagranicznych IMO oraz Xiaojie Zhang, Przewodniczący Rady IMO.
O bogatej historii Międzynarodowej Organizacji Morskiej mówił Frederick
Kenney. Przypomniał on, że prawo morskie tworzono jeszcze tysiąc lat temu,
jednak współczesne prawodawstwo stosowane na morzach i oceanach ma
swoją genezę w dwóch wielkich katastrofach morskich, statków s/s „Princess
Alice”, z roku 1878, kiedy to zginęło przeszło 600 osób oraz bardziej znanej
tragedii „Titanica” z 1912 roku. Po analizie błędów, do jakich doszło na obu
jednostkach, środowisko morskie doszło do wniosku, że istnieje konieczność powołania organizacji, która będzie ustalać wspólne przepisy dla światowej żeglugi. Było to możliwe dopiero po powołaniu w 1945 roku Organizacji
Narodów Zjednoczonych. I tak oto w 1948 roku powstała IMO (w pierwotnym
kształcie jako IMCO).
Przewodniczący Rady IMO Xiaojie Zhang.

Xiaojie Zhang powiedział także, że IMO przyjęło na lata 2018‒2023 nową
strategię, która ma sprostać współczesnym wyzwaniom żeglugi, m.in. związanych z postępem technologicznym i nowymi trendami w światowym handlu.
Jednym z przyszłych filarów działania organizacji będzie także Agenda na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjęta przez wszystkie 193 państwa
członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku
w Nowym Jorku.
– W przyszłości IMO będzie chciała bardziej inteligentnie wykorzystywać
wszystkie dostępne dane dotyczące światowej żeglugi i będzie też starać się
lepiej wykorzystywać informacje płynące od poszczególnych krajów członkowskich. Będziemy też stosować zasadę nadrzędną: nie będzie krajów lepFrederick Kenney, Dyrektor Działu Spraw Prawnych i Spraw Zagranicznych IMO.

szych czy gorszych, poglądy wszystkich będą brane pod uwagę w tym samym

Frederick Kenney podkreślił, że podstawą pierwszych prac w ramach IMO stała

stopniu – podkreślił Xiaojie Zhang.

się konwencja SOLAS, której pierwotny kształt powstał zaraz po wspomnianej

Przewodniczący Rady IMO zauważył, że współpraca techniczna IMO ogra-

tragedii „Titanica” a więc w 1914 roku. Z kolei po wycieku olbrzymich ilości

niczona jest w pewien sposób z powodu braku wystarczających środków

ropy naftowej ze zbiornikowca „Torrey Canyon” w 1967 roku opracowano

finansowych. Ogłosił jednocześnie przyjęcie nowej uchwały, która budżet

kolejny filar prawa IMO, a więc konwencję MARPOL traktującą o ochronie

ten będzie opierała m.in. na dobrowolnych wpłatach i składkach krajów

środowiska. Kolejne katastrofy takich statków jak „Herald Free of Enterprise”,

członkowskich.

„Exxon Valdez”, „Prestige” czy „Erika” owocowały następnymi zmianami

Zdaniem Xiaojie Zhang, w dobie wszechobecnej w światowej żegludze nowo-

w globalnym prawodawstwie morskim, mających na celu podniesienie bezpie-

czesnej technologii, musi znaleźć się wystarczająca uwaga poświęcana

czeństwa żeglugi oraz ochronie środowiska. W ten sposób utrwalił się pewien
schemat prac IMO polegający na bieżącym reagowaniu – po morskich tragediach i pod ich wpływem – zmianą przepisów obowiązujących w żegludze.
Zdaniem Fredericka Kenneya, aktualnie IMO stara się zmienić swój tryb działania, przyjmując strategię opartą bardziej na profilaktyce. Taki charakter mają
np. przyjmowane przez organizację przepisy dotyczące statków autonomicznych czy przepisy dotyczące przewozu gazu i paliw łatwopalnych.
– Do IMO należą już 174 kraje z całego świata, a w dorobku organizacji jest
ponad 50 konwencji, stanowiących zbiór praw stosowanych w światowej
żegludze. IMO w 70. rocznicę istnienia zapewnia żeglugę na czystych oceanach – podsumował swoje wystąpienie Frederick Kenney.
Xiaojie Zhang, Przewodniczący Rady IMO, w swoim wystąpieniu skupił się
na teraźniejszości i przyszłości Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Przypomniał on, że gdy w 1948 roku tworzono agendę ONZ – IMO, dla
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Podczas wystąpienia na temat historii i przyszłych planów Światowej Organizacji Morskiej.
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ludziom ponieważ to oni ostatecznie powinni czerpać zyski z rozwoju tech-

– W sytuacji, gdy musimy wyżywić 7 miliardów ludzi koniecznym jest stworze-

nicznego. Należy też kłaść ogromny nacisk na edukację i szkolenie, na sza-

nie nowego łańcucha dostaw. Same środki transportu też muszą się zmienić

cunek dla człowieka, równość płci i prawa kobiet.

– podkreśliła K.D. Adamson.

Podczas swoich wystąpień Frederick Kenney oraz Xiaojie Zhang podkreślali,

K.D. Adamson zauważyła, że żyjemy obecnie w formacie 4.0 – czwartej rewo-

że istotą sukcesu Międzynarodowej Organizacji Morskiej jest wspólne dzia-

lucji przemysłowej, w której ludzkość będzie musiała oprzeć się na przejrzy-

łanie wszystkich krajów zrzeszonych w tej organizacji a także gotowość do

stości działania i wyraźnym wskazaniem odpowiedzialności za te działania.

kompromisów dla dobra wspólnego światowej żeglugi.

Będzie to także dostrzegalne w żegludze.

Sesja plenarna, zatytułowana „IMO70: Spoglądając w przeszłość – patrząc

To wielka szansa ale pamiętać należy także o zagrożeniach, głównie doty-

w przyszłość” stanowiła wstęp do otwartych dyskusji w ramach Światowych

czących cyberbezpieczeństwa. Jak wykazały najnowsze badania, przeprowa-

Dni Morza w Szczecinie.

dzone po ataku na serwery firmy Maersk (wirus Petja) 47 proc. statków jest
nieprzygotowanych na ataki hakerskie a aż 85 proc. załóg nie jest przeszko-

Wystąpienie otwarcia
K.D. Adamson o przyszłości żeglugi

lonych w zakresie procedur radzenia sobie w takich sytuacjach.
– Aby przeciwdziałać tego typu zdarzeniom w przyszłości, tradycyjne regulacje już nie pomogą, są mało elastyczne – chodzi o nowe podejście oparte

K.D. Adamson to znana futurolożka i autorka znakomitych książek, poświęco-

na wspólnej odpowiedzialności – powiedziała K.D. Adamson.

nych przyszłym trendom rozwoju ludzkości.

Futurolożka radziła wszystkim słuchaczom swojego wykładu, aby przygotować
się na duże zmiany w otaczającym nas świecie. W kontekście żeglugi i autonomicznych statków, może się na przykład okazać, że pewne zawody będą
zupełnie niepotrzebne. Ważne jest również to aby jak najszybciej tradycyjna
biurokracja zastąpiona została inteligentnym zarządzaniem danych.

I PANEL DYSKUSYJNY
Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku
Uczestnicy panelu próbowali znaleźć odpowiedź na dwa podstawowe pytania:
jak rozwój żeglugi wpływa obecnie i będzie wpływał w przyszłości na środowisko naturalne? Oraz: jaka będzie żegluga przyszłości?
Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się z tezą, że jesteśmy obecnie w trakK.D. Adamson mówiła o przyszłości żeglugi.

Chociaż brawurowo wykonany wykład K.D. Adamson zatytułowany był „The
Future of Shipping” („Przyszłość żeglugi”), futurolożka w swoim wystąpieniu
wykroczyła dość szeroko poza branżę morską.
K.D. Adamson przypomniała, że wraz z upadkiem banku Lehman Brothers
i rozpoczęciem głębokiego kryzysu finansowego cała ludzkość zrozumiała,
że skończyły się czasy bezpiecznego planowania i kreowania planów na przyszłość na podstawie tego, co zdarzyło się w przeszłości.
Jak podkreśliła futurolożka, w interesującej nas historii, związanej z transportem morskim, kluczowym okresem był Renesans (Renaissance), to wówczas bowiem wskazano po raz pierwszy, kto ma odpowiadać za bezpieczny
przewóz towarów. Ale Renesans to już odległa przeszłość: obecnie mamy do
czynienia z erą E-nesansu (E-naissance), czyli czasem, w którym decydującą

Piotr Nowak (Zarząd Portu Gdynia), jeden z uczestników pierwszego panelu dyskusyjnego.

rolę odgrywa informacja a zmiany odbywają się w postępie geometrycznym.

cie zmian, które mają sprawić, że żeglowanie po morzach i oceanach będzie

– Żyjemy obecnie w zupełnie nieprzewidywalnym świecie, opartym o ogromną

bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Zmiany dotyczą zarówno ure-

ilość danych, z nowym pokoleniem ludzi, którzy wiedzę o rzeczywistości czer-

gulowań prawnych, przepisów dotyczących żeglugi, ale odnoszą się także do

pią nie z obserwacji ale z internetu. Chociaż wielu ludzi przywiązanych jest do

technologii, które w niedalekiej przyszłości mogą całkowicie zmienić oblicze

tradycyjnych wartości, nie można uważać, że świat się nie zmienia – powie-

żeglugi, jakie znamy dzisiaj.

działa K.D. Adamson.

W swoim wystąpieniu Zastępca Przewodniczącego Marine Enviroment

Futurolożka przypomniała, że także świat żeglugi stoi przed wyborem: albo

Protection Committee IMO, Harry Conway stwierdził, że IMO wprowadzając

wciąż stosować stare podejście oparte na przewidywalnych, stałych cyklach

nowe dyrektywy stara się godzić interesy wszystkich swoich członków.

koniunkturalnych, albo wybrać nową „gospodarkę cyfrową”. Przemysł coraz

– Obecnie dla IMO bardzo ważne jest wprowadzenie przepisów, które ograniczą

częściej przekonuje się jednak, że tradycyjne rozwiązania i procedury są nie-

emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Mamy nadzieję, że do końca tego

skuteczne. Przykładem jest ogromna afera koncernu Volkswagen.

stulecia uda nam się całkowicie wyeliminować emisję gazów cieplarnianych
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Uczestnicy pierwszego panelu poświęconego żegludze inteligentnej i przyjaznej środowisku.

z żeglugi, a do 2050 roku, redukcja emisji tego typu substancji do atmosfery

przebudowa części promów kursujących między państwami skandynaw-

spadnie o 50% – powiedział Zastępca Przewodniczącego Marine Enviroment

skimi na jednostki całkowicie elektryczne. Proces wprowadzania zielonych

Protection Committee IMO, Harry Conway.

napędów stale się rozwija. Budowane są już jednostki z napędem dual-

Harry Conway podkreślił, że bardzo ważne są kompleksowe działania podej-

-fuel, a ostatnio także statki, do których napędzania próbuje się wykorzy-

mowane przez IMO, zmierzające do urzeczywistnienia idei „zielonej żeglugi”,

stać energię wiatrową – powiedział Richard Mason, Przedstawiciel Komisji

ale równie ważne są inicjatywy podejmowane przez poszczególne kraje, aby

Europejskiej przy IMO.

żegluga stała się bardziej przyjazna dla środowiska.

Uczestnicy panelu podkreślali, że wprowadzenie wyższych standardów ekologicznych, rozwój nowych, przyjaznych środowisku napędów statków, to
z punktu widzenia armatora znaczne koszty, których w świecie globalnej konkurencji nie można ignorować.

Harry Conway, z-ca przew. Marine Environment Protection Commitee IMO.

Richard Mason, Przedstawiciel Komisji Europejskiej przy IMO podkreślił, że
bardzo istotną kwestią jest ograniczenie ilości siarki w paliwach żeglugowych,
co z pewnością przyczyni się do lepszej ochrony środowiska.

James Sutcliffe, prezes Port Evolution Management.

– Nowe rozwiązania proekologiczne to także wyzwania dla towarzystw klasyfikacyjnych. Norweski producent nawozów, firma Yara, transportuje swoje
produkty z fabryki do portu samochodami ciężarowymi. Teraz zamierza zastąpić ten transport, używając autonomicznego statku. Wprowadzenie takiej jednostki to poważne wyzwanie także dla towarzystwa klasyfikacyjnego – powiedział Jon Rysst, Senior Vice President DNV-GL.
Jon Rysst stwierdził, że nie ma jeszcze kompleksowego pakietu odpowiednich przepisów, dotyczących statków autonomicznych i jeśli chcemy
takie statki wprowadzać do żeglugi, to odpowiednie ramy prawne muszą
się szybko pojawić.
James Sutcliffe, prezes Port Evolution Management, zwrócił uwagę na
konieczność szerszego spojrzenia na kwestie ochrony środowiska w odniesieniu do żeglugi. Stwierdził, że oprócz kwestii związanych z emisją szkodJon Rysst, Senior Vice-President DNV-GL.

liwych substancji do atmosfery trzeba mówić o konieczności oczyszczania

– W krajach Unii Europejskiej ochrona środowiska ma bardzo istotne

wód balastowych przed zrzuceniem ich do morza, ale także o ochronie

znaczenie. Doskonałym przykładem, potwierdzającym taka tezę, jest

środowiska w portach.
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– Warto zwrócić uwagę choćby na statki wycieczkowe, które podczas postoju

które pozwolą na bezpieczne korzystanie z tych informacji. Oczywiście gro-

w portach potrzebują sporo energii, co nie pozostaje bez wpływu na środo-

madzenie danych musi przede wszystkim uwzględniać poprawę cyberbezpie-

wisko portowe. Niektóre porty wydają nawet ograniczenia dotyczące żeglugi

czeństwa – powiedziała Charlotte Ahrendt.

statków wycieczkowych, ze względu na zanieczyszczenie środowiska – powiedział prezes Port Evolution Management, James Sutcliffe.
O aktualnej sytuacji Portu Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem planów
inwestycyjnych związanych z budową nowego Portu Zewnętrznego, mówił
wiceprezes portu Gdynia, Piotr Nowak.

III PANEL DYSKUSYJNY
Żegluga morska w obliczu nowych szlaków
transportowych

– Nie można sobie wyobrazić rozbudowy portu w Gdyni bez inwestycji proeko-

Wraz z ociepleniem klimatu w rejonie arktycznym coraz więcej się dyskutuje

logicznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ jesteśmy portem funkcjonującym

o nowym szlaku żeglugowym, który byłby najkrótszą drogą morską łączącą

w mieście. Przyszłością portu w Gdyni są technologie związane z technologią

Chiny z Europą. Jest to zbieżne z obecnym trendem, przejawiającym się m.in.

LNG – mówił Piotr Nowak.

ogłoszeniem przez rząd chiński tzw. Arktycznego Jedwabnego Szlaku.

II PANEL DYSKUSYJNY
Big Data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze
Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak będzie wyglądać żegluga, kiedy
cyfrowa rzeczywistość nie jest już marzeniem, a staje się rzeczywistością.
Podkreślano, że jednym z czynników powodujących konieczność zmiany
nastawienia do rzeczywistości są wyczerpujące się naturalne zasoby naszej
planety. Technologie cyfrowe mogą przyczynić się do stworzenia nowej, lepszej rzeczywistości, ale to od nas zależy jak wykorzystamy możliwości, które
stwarza cyfrowa rewolucja.
– Jako ludzkość gromadzimy coraz więcej danych i na ich podstawie podejmujemy decyzje dotyczące naszego życia. Wśród wielkiej ilości informacji są
dane dla nas szczególnie wartościowe, które można określić jako „skarby”, które
możemy wykorzystać planując nasze działania. Szczegółowa analiza informacji,
badanie wzajemnych zależności, może przyczynić się również do rozwoju sektora żeglugowego – powiedział Rafał Góralski, właściciel firmy GeoVs.
– W dobie cyfrowej rewolucji zmienia się pojęcie statku. Dotychczas żyliśmy

Podczas panelu trzeciego mówiono o nowych szlakach transportowych.

w rzeczywistości, w której statek kojarzył nam się między innymi z pracu-

Istnieje kilka wariantów, w tym m.in. w pobliżu terytoriów Federacji Rosyjskiej

jącą na nim załogą. Tak już nie jest, bowiem do eksploatacji wchodzą statki

i Norwegii oraz w rejonie Alaski i Kanady. Atrakcyjność trasy zwiększona jest

bezzałogowe, autonomiczne, sterowanie zdalnie, więc nasze dotychczasowe

przez brak zagrożenia piractwem. Jednak nieznana jest perspektywa czasowa

rozumienie słowa statek ulega dość zasadniczej modyfikacji – powiedział

dostępności szlaku dla statków handlowych. Dodatkowo, pojawiają się wąt-

Dimitrios Dalaklis, profesor World Maritime University.

pliwości prawno-polityczne.

– Odpowiedni sposób zbierania danych, a następnie ich analizy, może przyczynić się do znacznych oszczędności w żegludze. Szacuje się, że dzięki
monitoringowi swoich statków firma Maersk jest w stanie zaoszczędzić ok. 20
mln USD na kosztach paliwa – mówił w swojej prezentacji Peter Broadhurst,
Senior Vice-President of Safety and Security Inmarsat Maritime.
O zagrożeniach wynikających z upowszechniania technologii cyfrowych bardzo
ciekawie mówił Mark Milford, Vice President Cyber Security Wartsila, który
stwierdził, że również branża żeglugowa jest narażona na różnego rodzaju
ataki hakerów. Odpowiedzią na zagrożenie może być nie tylko tworzenie coraz
doskonalszych systemów zabezpieczeń, ale także wymiana informacji.
– Powinniśmy w możliwie szerokim zakresie wymieniać się informacjami, aby
zapobiegać ewentualnym atakom hakerów, a nie reagować dopiero wówczas,
gdy już dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia – przekonywał Mark Milford.
O konieczności wprowadzenia regulacji prawnych dostosowanych do ery

Dimitros Dalaklis z World Maritime University.

cyfrowej mówiła Charlotte Ahrendt Steen Deputy, Director General Danish

– Kodeks polarny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) jest dobrym

Maritime Authority.

przykładem współpracy – podkreślił na wstępie Simon Bennett, reprezen-

– Cyfryzacja umożliwia zebranie i gromadzenie większej ilości danych z róż-

tujący International Chamber of Shipping (ICS), który był moderatorem tej

nych obszarów działalności, ale konieczne jest wprowadzenie ram prawnych,

sesji. – Branża żeglugowa zawsze otwierała nowe szlaki.
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ICS, czyli Międzynarodowa Izba Żeglugi, skupia ok. 80 proc. floty handlowej na świecie.
– Cała branża chce skutecznie wdrażać Kodeks polarny – dodał. Jak zauważył,
żegluga w rejonie arktycznym będzie rosła ze względu na zmiany klimatyczne,
zarówno na szlaku rosyjskim, jak i kanadyjskim przejściu zachodnim.
– To wszystko na tle ogromnej świadomości, jak wrażliwe są ekosystemy
Arktyki – zaznaczył.
Północny Szlak Morski jest alternatywą dla Kanału Sueskiego, jednak na razie
tylko potencjalną.
– Rejsy rozpoczynające się na zachód od Szanghaju nie są komercyjnie uzasadnione – zauważył Simon Bennett. – Nawet gdyby były ich setki w roku, to
bardzo mało w porównaniu z Kanałem Sueskim, gdzie takich rejsów jest 50
tysięcy. Statki na wodach arktycznych muszą się poruszać wolniej ze względu

Heike Deggim, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Morskiego IMO.

na krę i pokrywę lodową, płyną w konwoju z lodołamaczami.

Przepisy Kodeksu polarnego (nazywanego też okołobiegunowym) weszły
w życie na początku 2017 roku. Dokument składa się z dwóch części, ma
zapisy dotyczące bezpieczeństwa na morzu oraz środowiskowe.
Kraje członkowskie IMO wyznaczyły na mapie granice dla Kodeksu polarnego.
Po jego przyjęciu sprawdzono konwencję STCW w zakresie szkolenia marynarzy i przyjęto poprawki. Będą obowiązywały od 1 lipca 2018 roku.
– Teraz pracujemy nad wytycznymi dla małych statków nieobjętych Kodeksem
polarnym, w tym jachtów i jednostek rybackich – poinformowała H. Deggim.
Jan Jakub Solski, polski naukowiec od wielu lat mieszkający i prowadzący
badania w Norwegii (reprezentant Uniwersytetu w Tromso), omówił reżim
prawny dotyczący żeglugi na północnym szlaku, w aspekcie konwencji
UNCLOS. Podkreślił, że jest tu wiele niejasności. Nawiązał też do praktyki rosyjskiej.

Simon Bennett, International Chamber of Shipping.

Zdaniem eksperta, w przypadku zarządzania żeglugą arktyczną trzeba postępować zgodnie z ramami Kodeksu polarnego IMO i ramami prawodawstwa
Narodów Zjednoczonych.
– Musi być przejrzystość, jeśli chodzi o przepisy krajowe – dodał. – Kraje
arktyczne nie powinny traktować bander pozaarktycznych dyskryminująco,
np. nakładać obowiązku korzystania z lodołamaczy czy stosować wymagań
konstrukcyjnych wobec statków.
Istnieje szereg problemów prawnych, choćby dotyczących definicji wód
wewnętrznych (np. Kanada stosuje inne zasady).
– Jeśli chodzi o swobodę żeglugi, to na wodach pokrytych lodem w wewnętrznych strefach ekonomicznych zasady powinny podlegać przepisom IMO –
stwierdził S. Bennett.

Jan Jakub Solski z Uniwersytetu w Tromso.

Heike Deggim, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Morskiego w IMO, podkre-

– Najbardziej kontrowersyjna jest konieczność uzyskania pozwolenia do

śliła, że na zapisy Kodeksu polarnego wpływają konwencje Międzynarodowej

żeglugi tym szlakiem – mówił. – Tylko Stany Zjednoczone sprzeciwiły się

Organizacji Morskiej: SOLAS, MARPOL, STCW i UNCLOS, przy czym artykuł

temu wymogowi. Sytuacja i tak się znacznie poprawiła, bo kiedyś trzeba było

234 tej ostatniej stanowi podstawę.

płynąć do Murmańska po zgodę, a teraz wniosek o pozwolenie można złożyć

– Obszary pokryte lodem są tutaj wymienione i na tym oparliśmy nasze prace

za pomocą Internetu. W zeszłym roku złożono ok. 300 takich wniosków.

– wyjaśniła.

– Lodołamacz musi być pod banderą rosyjską – dodał J. Solski. – A może

Dodała, że choć oszczędności na wspomnianym szlaku nie są w tej chwili

inne kraje chciałyby korzystać ze swoich lodołamaczy?

komercyjnie uzasadnione, to trend jest rosnący i zainteresowanie występuje.

Nie wiadomo też do końca, co się może wydarzyć. Jan Solski podał, że np.

Poinformowała, że IMO już przed 2002 rokiem zajmowała się tym tematem.

statek organizacji Greenpeace nie miał zezwolenia i musiał opuścić wody, za

W 2002 pojawiły się wytyczne w sprawie żeglugi w rejonie Arktyki, a później

to mały statek chiński szybko przepłynął szlak bez takiej zgody.

także Antarktyki.

– Kodeks polarny to bardzo ważna konwencja IMO, której powstanie nie

– Wytyczne dla statków na wodach okołobiegunowych były w 2009 roku

poprzedziła katastrofa morska – zauważył prof. Dimitros Dalaklis z World

– dodała.
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Maritime University. Jak dodał, w Arktyce spadek zasięgu pokrywy lodowej
pozwala na żeglugę, prace wydobywcze, rybołówstwo czy turystykę.
– Jednak mamy też roszczenia prawne, napięcia polityczne, wzrost liczby
ćwiczeń wojskowych w tym rejonie – zaznaczył. – Trwa wyścig dotyczący
rozbudowy flot lodołamaczy.
Zdaniem prof. Dalaklisa, przez najbliższe 20 – 30 lat szlak północny raczej
nie będzie miał dużego znaczenia. Nie wiadomo, co się stanie za lat 50. –
Brakuje tam portów, które mogłyby odbierać ładunki – mówił. – Obecnie
łączna liczba statków, która przechodzi przez ten szlak stanowi ułamek ruchu
na Kanale Sueskim.
Wśród trudności eksperci wymienili wzrost poziomu zagrożenia ze względu
na ciemności i trudne warunki, a także brak specjalnie wyszkolonych
załóg. Kontrowersyjna jest kwestia odległości, bo mapy wprowadzają

Cleopatra Doumbia-Henry, prezes Światowego Uniwersytetu Morskiego.

w błąd. Gdyby się zwiększył ruch na szlaku, należałoby poprawić usługi

powstania. Placówka założona przez Międzynarodową Organizację Morską

poszukiwawczo-ratownicze.

wykształciła dotąd 4654 absolwentów z 142 krajów. Prowadzi siedem spe***

cjalizacji magisterskich na kierunkach m.in. portowym, zarządzania zrówno-

Tego samego dnia, na zamkniętym dla uczestników ŚDM spotkaniu odbyła się

ważonym rozwojem, bezpieczeństwa czy administracji.

dyskusja wysokiego szczebla na poziomie ministrów właściwych ds. gospo-

Szefowa Światowego Uniwersytetu Morskiego powiedziała, że według danych

darki morskiej, z udziałem sekretarza generalnego IMO Kitack Lima. Wzięło

ILO na świecie pracuje obecnie 1,6 mln marynarzy. Chodzi o by byli oni dobrze

w niej udział 13 ministrów krajów członków IMO, a dyskusja koncentrowała

wykształceni i kompetentni.

się wokół tematów ekologicznej i inteligentnej żeglugi oraz właściwego budo-

Pierwsze przepisy regulujące marynarski rynek pracy ukazały się w 1936 roku.

wania potencjału żeglugowego.

W 1953 roku ILO ustaliło prawny fundament wspólnych standardów pracy na

Ministrowie podkreślali historyczne znaczenie przyjęcia w kwietniu 2018 roku

morzu a w 1974 ukazał się dokument tej organizacji, związany z certyfikatami

wstępnej strategii IMO, dotyczącej redukcji gazów cieplarnianych (GHG) emi-

i świadectwami. W kolejnych latach kompetencje ILO w zakresie regulacji

towanych ze statków oraz wyznaczenia kolejnego etapu, mającego na celu

pracy marynarzy przejęło IMO wdrażając w 1978 Konwencję STCW. To właśnie

ustalenie środków dla wdrożenia tej strategii. Mówiono także o zbliżającej

ona – wraz z późniejszymi poprawkami oraz Konwencja MLC 2006 stanowią

się dacie 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wejdzie w życie przepis dotyczący

obecnie podstawowe dokumenty regulujące marynarski rynek pracy.

obniżenia pułapu zawartości siarki w paliwach żeglugowych na całym świecie

Zdaniem Cleopatry Doumbia-Henry obecnie zawód marynarza stoi przed

do 0,5 proc. (z obecnych 3,5 proc.). Ministrowie uznali, że nie przewiduje się

szeregiem wyzwań. Są to m.in.: wdrażanie nowoczesnych rozwiązań techno-

wprowadzania żadnych przesunięć tego terminu dla armatorów.

logicznych na statkach, takich jak system GMDSS czy ECDIS, wkroczenie do

W dyskusji wymieniono także cenne uwagi dotyczące „czwartej rewolucji

żeglugi cyfryzacji, zagrożenie cyberbezpieczeństwa oraz autonomiczne statki.

przemysłowej” i jej wpływu na sektor żeglugowy. Chodzi głównie o zwięk-

Dużym wyzwaniem dla marynarskiego rynku pracy jest także zwiększenie

szającą się cyfryzację pracy statków, rolę internetu oraz sztucznej inteligencji.

ilości kobiet pracujących na jednostkach pływających.

IMO czynnie odnosi się do tych spraw, wypowiadając się na temat autono-

– W dzisiejszym świecie same przepisy już nie wystarczą, potrzebna jest zmiana

micznych statków czy bezpieczeństwa cybernetycznego.

podejścia w zawodzie marynarza. Takie elementy jak uczenie się przez całe życie,

Ministrowie dyskutowali także na temat obecnego i przyszłego potencjału

etyka, działania antykorupcyjne, świadomość ekologiczna, powinny być nieod-

żeglugowego oraz technicznej współpracy, w celu bieżącego wprowadzania

miennie związane z pracą na morzu – powiedziała Cleopatra Doumbia-Henry.

na nowobudowanych statkach standardów IMO.

Prezes międzynarodowej organizacji WISTA, skupiającej kobiety pracujące
w gospodarce morskiej Despina Panayiotou Theodosiou, mówiła przede

15 czerwca (piątek)
IV PANEL DYSKUSYJNY
przyszłość morskiego rynku pracy
W Sesji Plenarnej poświęconej temu tematowi wystąpili: Cleopatra DoumbiaHenry prezes Światowego Uniwersytetu Morskiego, Despina Panayiotou
Theodosiou, prezes organizacji WISTA International, Mariano Saul, podsekretarz stanu w Ministerstwie Portów i Żeglugi Śródlądowej Argentyny, Bogdan
Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich, Piotr Wołejsza
prezes projektu Sup4Nav & NAVDEC z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz
Marian Krzaklewski z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Cleopatra Doumbia-Henry, prezes Światowego Uniwersytetu Morskiego
przypomniała na wstępie, że jej uczelnia świętuje w tym roku 35 rocznicę
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Despina Panayiotou Theodosiou, prezes międzynarodowej organizacji WISTA.
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Piotr Wołejsza z Akademii Morskiej w Szczecinie, zwrócił uwagę, że zawód
marynarza jest bardzo trudnym i wyczerpującym psychicznie. Nic zatem dziwnego, że w ostatnich latach rośnie ilość samobójstw na statkach a coraz mniej
osób chce pracować na morzu.
Rozwiązaniem tego problemu – zdaniem Piotra Wołejszy – mogą być statki
autonomiczne. Jest to przyszłość żeglugi, ale wyzwaniem dla tego rodzaju
technologii są kolizje. Co roku, na całym świecie, dochodzi do dwóch tysięcy
kolizji a średni koszt każdej z nich przekracza milion dolarów. Program antykolizyjny NAVDEC opracowany przez Akademię Morską w Szczecinie może
być skutecznym rozwiązaniem tego problemu.
Piotr Wołejszo przypomniał, że statki autonomiczne, przynajmniej w pierwszej
fazie rozwoju, nie są tożsame ze statkami bezzałogowymi. Będą one miały na
Mariano Saul podsekretarz stanu w Ministerstwie Portów i Żeglugi Śródlądowej Argentyny.

swoich pokładach okrojoną załogę, ale marynarze ci będą zupełnie inaczej

wszystkim o konieczności większego udziału pań w sektorze morskim. Jak

wyszkoleni, jak obecni – głównie w kierunku posługiwania się skompliko-

przypomniała, pierwsza kobieta z certyfikatem kapitana rozpoczęła pracę

wanymi urządzeniami elektronicznymi oraz zapobiegania atakom hakerskim.

w swoim zawodzie w 1935 roku, lecz chociaż od tego czasu minęło wiele

Dodał także, że Akademia Morska w Szczecinie chce w najbliższym czasie

dekad, wciąż kobiet na statkach jest jak na lekarstwo. Kobiety stanowią

przygotować kurs dla marynarzy statków autonomicznych.

zaledwie 1 proc. wśród marynarzy i 7 proc. wśród absolwentów wyższych
szkół morskich. Kobiety, które chciałby zatrudnić się na statku czekają liczne
bariery, w tym społeczno-obyczajowe, ponieważ zawód marynarza wciąż traktowany jest jako typowo męski.
Despina Panayiotou Theodosiou przypomniała, że według szacunków BIMCO,
do 2025 roku niedobór oficerów i marynarzy na świecie wzrośnie do 150
tysięcy osób. Zwiększenie udziału kobiet w pracy na statkach może stać się
rozwiązaniem tego problemu.
Mariano Saul, podsekretarz stanu w Ministerstwie Portów i Żeglugi
Śródlądowej Argentyny, przedstawił argentyński rynek pracy w sektorze
morskim. Powiedział on, że z powodu wysokich podatków i rozbudowanej
biurokracji z Argentyny, w poprzednich latach, wycofało się wiele podmiotów
gospodarki morskiej, w tym także armatorów. Obecnie rząd argentyński próbuje odbudować ten sektor, wprowadzając nowe taryfy opłat i obniżając koszty

Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich.

pracy. Argentyńczycy planują odbudować swoją flotę ale najbardziej ambitny

Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich,

plan związany jest z użeglownieniem drogi wodnej w okolicach Buenos Aires.

powiedział, że porty również borykają się obecnie z brakiem rąk do pracy.

Z pogłębionego nowego szlaku mają także skorzystać kraje sąsiednie, nie

Chociaż jest typowa praca lądowa, tu także kobiety wśród pracowników są

mające dostępu do morza.

w mniejszości. W związku z tym, że i porty zmieniają swoje oblicze, potrzebni

– Zamierzamy podnieść swoją konkurencyjność w sektorze morskim. Już dziś

są pracownicy, którzy doskonale obeznani z nowoczesnymi technologami.

udało nam się o 50 proc. obniżyć czas obsługi kontenerowców w portach,

Bogdan Oładkowski podkreślił jednak, że jest to trud warty swojej ceny ponie-

a po uzyskaniu lepszego dostępu do tych portów chcemy znacząco obniżyć

waż jedna osoba zatrudniona w porcie generuje 25 stanowisk pracy w łań-

koszty obsługi logistycznej towarów – powiedział Mariano Saul.

cuchu dostaw.
– Bałtyk jest obecnie obszarem nowoczesnych, ekologicznych portów.
Pojawiają się tu nowe trendy takie jak cyfryzacja i autonomizacja. Już wkrótce
będziemy mieli do czynienia z terminalami bezzałogowymi, do których będą
docierały ciężarówki bez kierowców – przewiduje Bogdan Ołdakowski.
Zdaniem sekretarza generalnego Organizacji Portów Bałtyckich obecnie
jednak najpoważniejszymi wyzwaniami obszaru Bałtyku jest sprostanie najwyższym standardom związanym z ochroną środowiska. Na naszym morzu
obowiązują m.in. znacznie surowsze niż w innych częściach świata restrykcje
dotyczące emisji tlenków siarki i azotu.
Marian Krzaklewski z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
mówił morskim rynku pracy z perspektywy Unii Europejskiej. Przypomniał on,
że sektor morski to nie tylko marynarze i portowcy ale również stoczniowcy,
a europejski przemysł stoczniowy w ostatnich latach odzyskuje swoje dawne

Piotr Wołejsza z Akademii Morskiej w Szczecinie.
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znacznie, utracone swego czasu na rzecz Dalekiego Wschodu. W chwili obecnej
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Europy Środkowo-Wschodniej i Chin a jej uczestnicy omawiali nową inicjatywę chińską, stworzenia współczesnego Jedwabnego Szlaku (inicjatywa Belt
and Road), na wzór dawnej drogi handlowej łączącej Chiny z Europą i Bliskim
Wschodem, wykorzystywanej od III wieku p.n.e. do XVII wieku n.e. Inicjatywę
tę rozpatrywano m.in. w kontekście wykorzystania na przyszłych szlaku potencjału polskich portów.
– Chińska delegacja odbyła serię wizyt studyjnych w naszym porcie i rozmawiała o możliwościach inwestycyjnych – poinformowała dziennikarzy po spotkaniu Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
***
Zwieńczeniem obchodów Światowych Dni Morza w Szczecinie było przekazania flagi ŚDM przedstawicielowi kraju, który w kolejnym roku będzie
Marian Krzaklewski z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

gospodarzem tej imprezy. Minister Marek Gróbarczyk przekazał ją na ręce

w całej Europie jest około 300 czynnych stoczni, w których pracuje około 300

wiceadmirała Mario German Rodriguez Viera, szefa Narodowej Administracji

tysięcy osób. Z powodu znacznej obniżki zamówień w stoczniach azjatyckich

Morskiej Kolumbii.

i jednoczesnym zwiększeniu portfela zamówień w Europie, aktualnie stocznie

– Chciałbym podziękować polskiemu ministerstwu za wspaniałą organizację

europejskie mają aż 55 proc. udziału w światowym przemyśle okrętowym, bio-

wydarzenia – powiedział wiceadmirał Viera. – Dla Kolumbii ogromnym przywile-

rąc pod uwagę wartość produkcji. Na naszym kontynencie buduje się jednostki

jem i odpowiedzialnością będzie kontynuowanie promocji transportu morskiego.

bardzo drogie, wysokowyspecjalizowane, o dużej wartości dodanej.

Zaprosił wszystkich na ŚDM w 2019 roku do Cartageny.

– Jakość europejskiego rynku pracy w obszarze morskich technologii wygląda

Podczas uroczystości zakończenia obchodów Światowych Dni Morza podpi-

całkiem nieźle, ale aby pozostać konkurencyjnym i innowacyjnym musimy

sano również list intencyjny o współpracy pomiędzy Escuela Naval de Cadetes

stawiać na kształcenie pracowników tak by byli oni wysokiej klasy specjali-

„Almirante Padilla” in Cartagina a Akademią Morską w Gdyni. List podpisał

stami – powiedział Marian Krzaklewski.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni,

***

oraz, ze strony partnera, Vice Admiral Mario German Rodriguez Viera.

W tym samym czasie, na zamkniętym spotkaniu odbyła się dyskusja w ramach

Tego samego dnia, po zakończeniu obrad, delegaci odwiedzili Terminal LNG

formatu „16+1”, na szczeblu ministrów i wiceministrów ds. morskich z państw

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Dyskusja w ramach formatu 16+1.

Reprezentacja rządu Ghany na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za transport morski.
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Reprezentacja rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
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Spotkanie na szczeblu ministrów z udziałem sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy szczecińską Akademią Morską a Escuela
Naval de Cadetes w Cartaginie.

Sekretarz generalny IMO Kitack Lim przekazuje na ręce ministra Marka Gróbarczyka podziękowania za wzorową organizację Światowych Dni Morza w Szczecinie.

Flaga Światowych Dni Morza przekazana została na ręce przedstawiciela Kolumbii, przyszłorocznego organizatora imprezy.
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Uroczysta kolacja na „Darze Młodzieży”
Korzystając w pobytu naszej reprezentacyjnej fregaty „Daru Młodzieży”

morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Była to znakomita okazja

w Szczecinie podczas Światowych Dni Morza, uczestników i gości imprezy

do zwiedzenie jednostki, wyruszającej w podróż dookoła świata w ramach Rejsu

na pokładzie żaglowca uroczystą kolacją podejmował minister gospodarki

Niepodległości. Pod rejami żaglowca interesujące rozmowy trwały wiele godzin.
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Imprezy towarzyszące Światowym Dniom Morza
Zagraniczni goście, w tym sekretarz generalny IMO Kitack Lim, bardzo pozy-

oraz dzieci mogli m.in. obserwować rower ekologiczny wytwarzający ener-

tywnie wypowiadali się o organizacji Światowych Dni Morza w Szczecinie.

gię elektryczną, mini-generator Van de Graffa, kulę plazmową, wirujące koło

W szczególnie wysoko ocenili pomysł połączenia dyskusji merytorycznych

Maxwella, „nieskończony” tunel świetlny, magiczne biuro itd.

z ciekawą oprawą artystyczną. Sekretarz generalny IMO uznał, że taki pomysł

Dodatkowo dla gości festynu naukowe atrakcje w Morskim Centrum

warto kontynuować przy organizacji kolejnych edycji Światowych Dni Morza.

Edukacyjnym przygotowały Akademie Morskie w Szczecinie oraz Gdyni

Duże wrażenie na uczestnikach zrobił koncert muzyki filmowej Michała

a także Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Można było więc wziąć udział

Lorenca w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, koncert Chóru

w wirtualnej wycieczce po porcie, zobaczyć symulator żeglugowy, zabawić

Akademii Morskiej w Szczecinie z wokalistą Johnem Jamesem oraz brawu-

się dronami, nauczyć się nadawania sygnału SOS. Szczecińska Akademia

rowo wykonany występ baletu Art Color Ballet, zaprezentowany podczas ofi-

Morska dodatkowo przedstawiła m.in. bolid skonstruowany przez studentów

cjalnego otwarcia imprezy.
Światowe Dni Morza w Szczecinie wykraczały daleko poza główne namioty,
w których odbywały się merytoryczne panele dyskusyjne, oferując bardzo
atrakcyjne wydarzenia także dla mieszkańców Szczecina oraz turystów.
Już pierwszego dnia imprezy, na terenie Łasztowni, tuż obok namiotów konferencyjnych odbył się Festyn Morski a w nim Miasteczko Portowe. Pod okiem
animatorów odbywały się tam, na lądzie i na wodzie, gry, konkursy i zabawy dla
najmłodszych. Zaprezentowano m.in. minikontenery portowe z przykładami
towarów, przeładowywanych w szczecińskim porcie. Można było „zabawić
się” w pracowników portu. Oprócz tego, dla starszych mieszkańców Szczecina
oraz turystów zorganizowano strefę relaxu oraz plażę.
Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów cieszyło się Morskie
Centrum Edukacyjne, mieszące się w dużym namiocie sferycznym i otwarte
przez cały czas trwania Światowych Dni Morza. Zaprezentowano tam interaktywną wystawę eksponatów naukowych. Wraz z przewodnikiem dorośli
Art Color Ballet.

Występ baletu Art Color Ballet.
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Znakomity wokalista John James wystąpił przed gośćmi ŚDM wraz z chórem Akademii Morskiej
w Szczecinie.

Występy artystyczne przygotowane na Światowe Dni Morza zrobiły na gościach ogromne wrażenie.

i naukowców Wydziału Mechanicznego, sprzęt hydrograficzny, tratwę ratun-

Dodatkową i atrakcją, podkreślającą wybitnie morski charakter imprezy było

kową, makietę silnika okrętowego oraz symulator systemu ECDIS.

przycumowanie nieopodal areny Światowych Dni Morza pięknego oceanicz-

Osoby z zacięciem naukowym mogły również skorzystać z atrakcji

nego cruisera „Seabourn Ovation”. Chociaż okrętu nie można było zwiedzać,

Mobilnego Centrum Edukacyjnego, w którym prezentowano m.in. roboty

wiele osób na jego tle robiło sobie piękne selfie.

edukacyjne czy gogle VR (wirtualna rzeczywistość).

Port szczeciński można było również zobaczyć od strony wody, biorąc udział

Jak zwykle, przy okazji imprezy morskiej, nie mogło zabraknąć cumu-

w rejsach statkiem białej floty „Peene Queen”.

jących jednostek pływających, otwartych do zwiedzania. Wśród nich

Wśród atrakcji Światowych Dni Morza dla szerokiego kręgu odbiorców znala-

prym wśród zwiedzających wiódł nasz reprezentacyjny żaglowiec „Dar

zły się także pokazy kulinarne i degustacje dań, przygotowanych przez profe-

Młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszył się także ORP „Kormoran”,

sjonalnego kucharza w formule live cooking oraz „Kino letnie pod gwiazdami”,

najnowsza i najnowocześniejsza jednostka polskiej Marynarki Wojennej.

które prezentowało znane i lubiane filmy.

Ponadto, swoją reprezentację wystawiła także administracja morska

Wśród imprez towarzyszących przygotowanych dla uczestników Światowych

(m.in. „Galaktyka”, „Planeta”) czy Akademia Morska w Szczecinie

Dni Morza był również rejs po Odrze oraz wyjazd do terminalu LNG im. Lecha

(„Nawigator XXI”).

Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Koncert chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.
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Interaktywna Makieta Portu Gdynia cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci.

Strefa relaksu ŚDM.

Studenci Akademii Morskiej w Gdyni ze swoim edukacyjnym kioskiem.

Zabawa w port.

Do punktu gastronomicznego serwującego potrawy z ryb ustawiały się ogromne kolejki.

Podczas Festynu Morskiego przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych.
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Interaktywne instrumenty dla najmłodszych w Morskim Centrum Edukacyjnym.

Festyn zorganizowany przy Światowych Dniach Morza odwiedzały całe rodziny.

Pływające atrakcje Światowych Dni Morza. Najnowocześniejszy okręt Marynarki Wojennej ORP „Kormoran”, w tle oceaniczny cruiser „Seabourn Ovation”.

Podczas wyjazdowej wizyty na terenie Terminalu LNH im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
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Pożegnanie „Daru Młodzieży”
Zwieńczeniem wydarzeń towarzyszących ŚDM w Szczecinie było tłumne pożegnanie fregaty „Dar Młodzieży”, która wyruszała w swoją podróż dookoła świata,
w ramach Rejsu Niepodległości. Mieszkańcy miasta i turyści mieli przy tej okazji wziąć udział we wspólnej sesji zdjęciowej na tle żaglowca. Żegnający, szczególnie dzieci, otrzymały też na tą okoliczność specjalną „łapę do pożegnań”, ufundowaną przez Zarząd Portu Gdynia S.A.
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Udział sponsorów
Światowe Dni Morza były doskonałą okazją do zaprezentowania się firm,

świetną wizytówką firm, które zdecydowały się współfinansować Światowe

które pełniły rolę sponsorów imprezy. Prezentacja ta dotyczyła nie tylko

Dni Morza w Szczecinie.

klasycznych elementów promocyjnych typu ekrany LED, banery, windery,

Elementy promocyjne sponsorów koncentrowały się przede wszystkim na

roll-upy czy balony, ale firmy te aktywnie włączały się także w samą oprawę

Łasztowni, na terenie konferencyjnym, obok namiotów sferycznych oraz w ich

artystyczną ŚDM. Przykładem jest tu m.in. udział Zarządu Portu Gdynia

wnętrzu, nabrzeży, miejsc rejestracji i spoczynku gości (np. Hotel Radisson Blu)

S.A., który oprócz swojego głównego udziału we wsparciu finansowym

oraz wszystkich miejsc, w których obywały się imprezy towarzyszące Światowych

ŚDM sposorował także wystawę 12 prac Bogdana Szmaja z 1954 roku

Dni Morza. Stanowiły one widoczne tło dla transmitowanych na całą Polskę

eksponowaną w sferycznym namiocie ministerialnym czy też zaopatrzył

relacji telewizyjnych, były eksponowane na zdjęciach publikowanych w prasie

wszystkich żegnających „Dar Młodzieży” we wspomniane tzw. „rękawice

i mediach elektronicznych. Przede wszystkim jednak stanowiły wyraźną infor-

kibica” z logiem Rejsu Niepodległości oraz Portu Gdynia. Gadżety spon-

mację dla ponad 800 uczestników ŚDM z całego świata o obecności i znaczeniu

sorskie rozprowadzane były również przez innych sponsorów i były one

firm-sponsorów dla polskiej gospodarki morskiej.

Ścianka z logiem głównych sponsorów była tłem dla wywiadów przeprowadzanych m.in. przez sekretarza generalnego IMO Kitacka Lima.

Światowe Dni Morza w Szczecinie były świetną reklamą dla Portu Gdańsk.
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Sponsorzy Światowych Dni Morza w Szczecinie:
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Strefa relaksu przygotowana przez TAURON Polska Energia była chętnie odwiedzana przez gości ŚDM.

PKN Orlen promował się w wyjątkowo atrakcyjny sposób.

36
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W części konferencyjnej ŚDM doskonale widoczne były rekwizyty promujące Polską Grupę Energetyczną (PGE).

„Łapki” przygotowane przez Zarząd Portu Gdynia S.A., w tle balon PKN Orlen.
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PODSUMOWANIE
Światowe Dni Morza w Szczecinie były imprezą zorganizowaną z ogromnym

Bez zarzutu funkcjonowały także elementy logistyczne takie jak transport

rozmachem, adekwatnym do jej znaczenia dla międzynarodowej branży mor-

z lotniska i podróże powrotne, a także przemieszczanie się lokalne w ramach

skiej. Wydarzenie o tym znaczeniu odbywało się po raz pierwszy w Polsce

poszczególnych faz konferencji. Wysoko oceniono standard zakwaterowania

i tej części Europy. Było to przedsięwzięcie bardzo trudne logistycznie, nie

oraz gastronomię.

tylko ze względu na rangę imprezy, ale również na ilość uczestników, ich

– Było to fascynujące i inspirujące wydarzenie, podsumowujące wiele

prestiż oraz zróżnicowanie kulturowe.

osiągnięć IMO – ocenił Światowe Dni Morza w Szczecinie podczas cere-

Pomimo, dużej skali trudności i szeregu przeszkód, które pojawiły się

monii ich zamknięcia – Kitack Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej

we wstępnej fazie organizacyjnej, należy uznać, że finalny efekt pro-

Organizacji Morskiej (IMO).

jektu, jakim była organizacja Światowych Dni Morza w Szczecinie był

Kitack Lim dziękował rządowi Polski, a szczególnie ministrowi Gróbarczykowi,

bardzo udany. Świadczą o tym liczne pozytywne uwagi i komentarze ze

za zaproszenie do – jak określił Szczecin – „pięknego miasta z głębokimi

strony uczestników i gości imprezy. Chwalono nas za znakomite przy-

tradycjami i historią, jeśli chodzi o żeglugę”.

gotowanie części konferencyjnej i dobór prelegentów gwarantujących

– Mam nadzieję, że wyjedziecie stąd z przekonaniem, że Polska to państwo

wysoki poziom merytoryczny debat. Goście z całego świata zwracali rów-

gościnne, otwarte na współpracę i z dużym morskim potencjałem – mówił przed

nież uwagę na bardzo bogatą oprawę artystyczną, która trafiała w gusta

pożegnaniem uczestników ŚDM w Szczecinie minister Gróbarczyk. – Dwudniowe

odbiorców, niezależnie od tego jaki krąg kulturowy reprezentowali. Ten

debaty pokazały, że stawiamy na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

dodatkowy „rozrywkowy” wymiar szczecińskiej konferencji, dla najważ-

Jestem przekonany, że obecność w Szczecinie licznych delegacji przyniesie

niejszych rangą uczestników, okazał się na tyle atrakcyjny, że ma się stać

wymierne efekty współpracy. Zamierzamy zwiększyć pozycję Polski na całym

wzorem do naśladowania dla kolejnych edycji Światowych Dni Morza

świecie. Pamiętajcie, że Polska i Szczecin są dla was zawsze otwarte – podsu-

organizowanych w następnych latach.

mował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.
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ŚWIATOWE DNI MORZA 2018
W SZCZECINIE
Sponsorzy:

