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Wyspa innowacyjności
Gdańska wyspa Ostrów i tereny dookoła niej to wielkie, tętniące życiem 

centrum projektowania, budowy, wyposażania i remontu jednostek pływających. 
Powstają tu najbardziej zaawansowane produkty polskiego przemysłu okrętowego. 

Są tu także realizowane najbardziej śmiałe projekty inżynierii morskiej. 

Na tym terenie dzia-
ła kilkanaście z 
ponad 20 spółek 
Grupy Kapitałowej 
(GK) Remontowa 

Holding, dającej dziś zatrud-
nienie ponad ośmiu tysiącom 
ludzi. Wśród nich są dwie 
prywatne stocznie, najwięk-
sze w Polsce i jedne z najwięk-
szych w Europie.

GK Remontowa Holding, 
jedna z największych obec-
nie w Europie grup stocz-
niowych,  wywodzi się w 
prostej linii z Gdańskiej 
Stoczni Remontowa SA, 
sprywatyzowanej ze 100-
proc. udziałem polskiego 
kapitału w roku 2001. Dziś 
„Remontowa” to nie tylko 
nazwa obecna w logotypach 
większości spółek Grupy, 
ale także bardzo silna pol-
ska marka przemysłowa, 
rozpoznawalna na global-
nym rynku morskim.

Twórcą Grupy i autorem jej 
światowego sukcesu jest Piotr 
Soyka, od kilku lat sterujący 
całym Holdingiem, wcześniej 
przez 20 lat stojący na czele 
zarządu Gdańskiej Stoczni 
Remontowa SA, do dziś będą-
cej największą spółką całej 
Grupy. 

Na remonty i przebudowy 
każdego roku zawija tu śred-
nio 200 statków wszystkich 
typów z całego świata, w tym 
największe mogące wpłynąć 
na Bałtyk. Oprócz typowych 
remontów stocznia wykonuje 
proekologiczne modernizacje 
statków, zwiększające ich 
efektywność energetyczną, 
zmniejszające zużycie paliwa 
i negatywny wpływ na środo-
wisko. Projekty te polegają 
zarówno na modyfikacjach 
siłowni i kształtu kadłuba, jak 
i całych systemów napędu lub 
emisji spalin.

Stocznia jest europejskim 
rekordzistą w wyposażaniu 

statków w systemy odsiarcza-
nia spalin, których do tej 
pory zainstalowała 40 na 
kilkudziesięciu statkach 
czołowych światowych arma-
torów.

Jako jedna z pierwszych na 
świecie zaczęła też insta-
lować na statkach syste-

my oczyszczania wód balasto-
wych, zapobiegające prze-
mieszczaniu się drogą morską 
mikroorganizmów między 
odległymi zakątkami świata, 
prowadzącemu do naruszenia 
naturalnych ekosystemów. 
Przebudowuje także wielkie 
statki i platformy naftowe dla 
największych graczy na rynku 
offshore oil&gas.

Druga spółka Grupy - Re-
montowa Shipbuilding SA 
jest europejskim liderem w 
produkcji innowacyjnych 
statków, które buduje „pod 
klucz”. W całej swojej histo-
rii zbudowała ich 1005. W 

latach 2000-2017 przekaza-
ła ich łącznie 110, w tym 55 
do obsługi morskiego sek-
tora wydobywczego, 39 
promów pasażersko-samo-
chodowych i 16 jednostek 
specjalnych. Dzięki temu 
Polska stała się czołowym 
producentem statków o 
napędach hybrydowych, w 
tym zasilanych LNG, któ-
rych stocznia w tym czasie 
zbudowała 16. 

W roku 2017 na 12 jedno-
stek zrealizowanych ogółem 
w Polsce, Remontowa Ship-
building przekazała armato-
rom łącznie osiem komplet-
ne wyposażonych statków, w 
tym kontenerowiec, żaglo-
wiec i pięć promów, z któ-
rych trzy są zasilane LNG, a 
także okręt - najnowocze-
śniejszy na Bałtyku niszczy-
ciel min - ORP Kormoran. 
Stocznia zawarła także kon-
trakty na budowę kolejnych 
jednostek. 

Obecnie w jej portfelu pro-
dukcyjnym jest łącznie 18 
kompletnie wyposażonych 
jednostek pływających, co 
zapewnia obłożenie pracą do 
końca 2020 roku. To jednostki 
cywilne (sześć hybrydowych 
promów pasażersko-samo-
chodowych o zasilaniu bate-
ryjnym, dwa statki wielozada-
niowe do obsługi torów wod-
nych, dwa lodołamacze) i 
osiem okrętów (dwa niszczy-
ciele min oraz sześć holowni-
ków).

Strategia rozwoju GK Re-
montowa Holding polega 
na dywersyfikacji dzia-

łalności, wyszukiwaniu no-
wych nisz produktowych i 
produkcji jednostek pływają-
cych, poszukiwanych na 
światowym rynku. W 2017 
roku Grupa wypracowała 
skonsolidowane przychody 
na poziomie 1,83 mld złotych 
(w roku 2016 odpowiednio - 
2,14 mld zł). 

Specjalizuje się w projekto-
waniu, budowie, przebudo-
wach, remontach i wyposaża-
niu jednostek pływających. 
Jej spółki zależne produkują i 
dostarczają także m.in. urzą-
dzenia sterowe, grodzie wo-
doszczelne, rozdzielnice i 
pulpity sterownicze, systemy 
elektryczne i radionawigacyj-

ne, systemy zasilania skroplo-
nym gazem ziemnym, a także 
oprawy oświetleniowe i me-
ble. Te ostatnie również do 
wielkich obiektów przemysło-
wych, biurowych i handlo-
wych, a także do światowych 
sieci hoteli.

GK Remontowa Holding 
działa w warunkach global-
nej konkurencji rynkowej z 
podmiotami zarówno z Euro-
py, jak i Dalekiego Wschodu. 
W Europie głównymi konku-
rentami są stocznie działają-
ce nad Bałtykiem i Morzu 
Północnym, niemieckie, ho-
lenderskie, duńskie i estoń-
skie.

Dzięki zaangażowaniu fi-
nansowemu Grupy zainicjo-
wano pierwszy w Polsce sek-
torowy program wsparcia 
prac badawczo-rozwojowych 
INNOship w branży stocznio-
wej pod auspicjami Narodo-
wego Centrum Badań i Roz-
woju.

Grupa chce rozwijać pro-
dukcję promów elektrycz-
nych, wycieczkowców śred-
niej wielkości oraz okrętów 
dla polskiej Marynarki Wojen-
nej. Planuje także pracę nad 
technologią wykorzystania 
ogniw paliwowych do zasila-
nia statków, a także opracowa-
nie koncepcji statków autono-
micznych.
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≥ Na gdańskiej wyspie  Ostrów powstają dziś najbardziej innowacyjne produkty polskiego przemysłu okrętowego.
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≥ Piotr Soyka, autor globalnego sukcesu największej polskiej 

grupy stoczniowej.

Przygotował: PORTALMORSKI.PL
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Polska stocznia 
wyposaża światową flotę 
w proekologiczne napędy

Jeden z dwóch największych statków największego 
przewoźnika promowego w Ameryce Północnej, dzięki 
przebudowie w Polsce pływa na LNG, emitując rocznie 

o 12,5 tysiąca ton gazów cieplarnianych mniej. To tak, 
jakby w tym czasie usunąć z dróg 2,5 tysiąca samochodów.

Gdańska Stocznia 
Remontowa SA od 
kilku lat wykonuje 
unikatowe w skali 
świata proekolo-

giczne projekty polegające na 
przystosowaniu systemów 
napędowych statków do sto-
sowania proekologicznych 
paliw. W roku 2014 jako pierw-
sza na świecie przebudowała 
statek - prom Stena Germani-
ca - na zasilanie metanolem, 
bezbarwnym biodegradowal-
nym paliwem, ograniczającym 
emisję siarki o 99 procent w 
porównaniu z tradycyjnym 
olejem napędowym.

W 2018 roku przebudowała 
Spirit of British Columbia, 
pierwszy z dwóch promów 
pasażersko-samochodowych 
kanadyjskiego operatora BC 
Ferries, przystosowując na-
pęd statku do zasilania skro-
plonym gazem ziemnym. 
Obecnie jako pierwszy prom 
w Kanadzie może on pływać 
zarówno na niskosiarkowym 
oleju napędowym, jak i na 
LNG jako głównym paliwie. 
Stocznia wyposażyła statek w 
cztery nowe silniki główne 
dual-fuel i zbiornik krioge-
niczny.

BC Ferries to żeglugowy li-
der w Ameryce Północnej pod 
względem innowacyjnych 
technologii. Spirit of British 
Columbia jest pierwszym w 
świecie promem, którego 
tankowanie może się odbywać 
z autocysterny drogowej na 
całkowicie zamkniętym pokła-
dzie samochodowym.  

Projekt takiego rozwią-
zania dedykowanego 
dla tego statku wyko-

nała spółka Remontowa 
Marine Design & Consulting 
z Gdańska, należąca do gru-
py Remontowa Holding. 
Firma bazowała tu na swoich 
wcześniejszych doświadcze-
niach związanych z zapro-
jektowaniem podobnego 
systemu tankowania LNG dla 
trzech promów pasażersko-
-samochodowych klasy Sa-
lish zbudowanych w stoczni 
Remontowa Shipbuilding 
dla tego samego armatora. 
Promy te wprowadzone do 
eksploatacji w ubiegłym 
roku są z kolei pierwszymi na 
świecie statkami pasażerski-
mi, które mogą być tankowa-
ne z cysterny drogowej LNG 
na pokładzie częściowo 
otwartym.

Obecnie w Gdańskiej Stocz-
ni Remontowa SA podobną 
przebudowę na LNG przecho-
dzi drugi bliźniaczy prom - 
Spirit of Vancouver Island. 
Polska stocznia zdobyła kon-
trakt na modernizację „w poło-
wie cyklu życia” (mid-life 
upgrade) promów klasy Spirit, 
pokonując w otwartym prze-
targu wielu światowych konku-
rentów, w tym jedną stocznię 
kanadyjską. 

- Gaz ziemny jest najczyściej 
spalającym się paliwem kopal-
nym na świecie. Przebudowa 
dwóch z największych statków 
we flocie, wraz z niedawnym 
wprowadzeniem do eksplo-
atacji trzech nowych dwupali-
wowych promów klasy Salish 
ze stoczni Remontowa Ship-
building w Gdańsku, pomoże 
nam w zakresie zmniejszania 
naszego „śladu węglowego”, a 
także w utrzymaniu przystęp-
nych cen opłat za przejazd 
promami dla naszych klientów 
- tłumaczy Mark Wilson, wice-
prezes BC Ferries.

Oprócz instalacji nowego, 
ekologicznego napędu stocz-
nia gruntownie zmodernizo-
wała także m.in. wyposażenie 
nawigacyjne, układy sterowe 
i kontrolne oraz oświetlenie, 

montując nowoczesne syste-
my LED. Odnowiła także 
przestrzenie pasażerskie, co 
znacznie podniosło komfort 
podróży. Przy modernizacji 
wnętrz pracowała m.in. firma 
Famos ze Starogardu Gdań-
skiego, znany w Europie 
producent mebli, należący do 
grupy Remontowa Holding.

Statki klasy Spirit, o długo-
ści 167 m, mieszczące po 
358 samochodów osobo-

wych i 2100 pasażerów i 
przewożące ich z prędkością 
do 19,5 węzła, zbudowano w 
1993 i 1994 r. w Victorii i Van-
couver w Kolumbii Brytyjskiej. 
Dzięki przebudowie i moder-
nizacji w Gdańsku ich okres 

eksploatacji został przedłużo-
ny do 50 lat.

Przebudowa dużych kana-
dyjskich promów w Gdańskiej 
Stoczni Remontowa SA, a 
także wcześniejsza budowa 
dla tego samego klienta 
trzech innowacyjnych pro-
mów klasy Salish zasilanych 
LNG w stoczni Remontowa 
Shipbuilding, umożliwiły in-
nym polskim firmom rozwój 
usługi bunkrowania (tanko-
wania) jednostek pływających 
skroplonym gazem ziemnym 
transportowanym z terminala 
LNG im. Lecha Kaczyńskiego 
w Świnoujściu.

Doświadczenie w tym za-
kresie zdobyte przez spółki 
LOTOS Asfalt i PGNiG Obrót 

Detaliczny, które wcześniej 
m.in. na terenie obu ww. stocz-
ni dzięki realizowanym przez 
nie projektom przeprowadziły 
ponad 30 operacji tankowania 
paliwem LNG (z autocysterny 
do statku), obecnie pozwala 
im na rozwijanie takiej usługi 
na rynku komercyjnym.

Wieloletnie doświadczenie 
stoczni z grupy Remontowa 
Holding w zakresie projekto-
wania, budowy, przebudów i 
proekologicznych moderniza-
cji układów napędowych stat-
ków do zasilania czystymi pali-
wami czynią z nich najlepszego 
kandydata do budowy dużych 
i nowoczesnych promów pasa-
żersko-samochodowych także 
dla polskich armatorów.

Fiński potentat za 70 milionów euro zwiększa efektywność energetyczną swoich statków.

Finnlines, założony w 
1947 roku, to jeden z 
największych opera-
torów promowych w 
Europie oferujący 

przewozy frachtowe w Euro-
pie Północnej i pasażerskie na 
Morzu Bałtyckim. Od 2006 
roku 50.7 proc. jego udziałów 
należy do Grupy Grimaldi. 

Od 2017 roku fiński potentat 
realizuje wielki program inwe-
stycyjny zwiększania efektyw-
ności energetycznej należą-
cych do niego sześciu statków 
typu ro-ro (do obsługi ładun-
ków kołowych), polegający na 
ich przedłużeniu o 30 metrów. 
Realizuje go w Gdańskiej 
Stoczni Remontowa SA, która 
jako jedna z nielicznych w 
Europie posiada odpowiednie 
do tego projektu zdolności 
technologiczno-inżynieryjne, 
infrastrukturę oraz przeszło 
20-letnie doświadczenie w 
przedłużaniu i skracaniu stat-
ków różnych typów. 

Projekt ten polega na prze-
cięciu statku w doku, zbudo-
waniu potężnej, długiej na 
prawie 30 metrów i ważącej 
1500 ton wstawki oraz powtór-

nym scaleniu kadłuba i połą-
czeniu wszystkich systemów 
przedłużonego statku w jeden 
sprawny organizm. 

W wyniku takiej operacji 
przedłużone w polskiej stocz-
ni do długości 217 metrów 
statki Finnlines uzyskują 
przyrosty: tonażu o 21 proc., 
linii ładunkowej ro-ro o 26 
proc. oraz ilości przewożo-
nych kontenerów o 17 proc. 

- Po wydłużeniu wszystkie 
statki serii pomogą nam obsłu-
żyć zwiększony popyt na 
przewozy ładunków w sposób 
bardziej efektywny niż do tej 
pory - mówi Tom Pipping-
sköld, dyrektor finansowy w 
Finnlines. - Dzięki tym proeko-
logicznym inwestycjom bę-
dziemy mieli nasz wkład w 
zmniejszenie szkodliwych 
emisji w przeliczeniu na każdą 

tonę transportowanego ładun-
ku - tłumaczy przedstawiciel 
fińskiego armatora.

Zwiększa się także bezpie-
czeństwo żeglugi i przewożo-
nego ładunku. Po przedłuże-
niu statek ma więcej linii na-
wodnej, dzięki czemu 
zachowuje się bardziej stabil-
nie na wzburzonym morzu, a 
także mniej kołysze przy 
sztormowej pogodzie.

- Z tym armatorem współ-
pracujemy od bardzo wielu lat 
- tłumaczy Michał Habina, 
prezes zarządu Gdańskiej 
Stoczni Remontowa SA. - 
Przebudowaliśmy już wcze-
śniej dla niego kilka statków, 
wiele innych remontujemy i 
modernizujemy w naszych 
dokach, dlatego cieszymy się, 
że tym razem możemy uczynić 
jego flotę bardziej przyjazną 
dla środowiska naturalnego.

„Rozciągnięcie” statku ro-ro 
to „szybki” sposób na zwięk-
szenie efektywności energe-
tycznej, będący jednak bardzo 
złożonym zadaniem inżynie-
ryjnym, wymagającym perfek-
cyjnej logistyki.

Montaż wstawki przypomi-
na trochę budowę ogromnego 
modelu z klocków lego. Po-
wstaje ona z 26 sekcji budo-
wanych w różnych miejscach 
stoczni, transportowanych 
potem drogą wodną na po-
kład specjalnej półzanurzal-
nej barki, przeznaczonej do 
dokowania platform i obiek-
tów wielkogabarytowych. 
Właśnie tam montuje się gi-
gantyczną wstawkę łączoną 
potem w doku z rozciętym 

wcześniej kadłubem statku, 
co jest jednym z najtrudniej-
szych technicznie zadań, po-
nieważ wszystkie systemy 
wewnętrzne statku, po po-
wrotnym scaleniu muszą pa-
sować do siebie co do milime-
tra.

- Kilka lat temu zapoczątko-
waliśmy program wartości 100 
mln euro, w ramach którego 
instalujemy na naszych stat-
kach systemy odsiarczania 
spalin emitowanych przez ich 
silniki. Obecny program prze-
dłużenia statków zwiększający 
efektywność naszej floty i 
jednocześnie obniżający szko-
dliwe emisje jest jego kontynu-
acją - mówi Tom Pippingsköld 
z Finnlines.

To przykład bardzo skom-
plikowanego przedsięwzięcia, 
którego realizacji może się 
podjąć zaledwie kilka stoczni 
w Europie. Gdańska Stocznia 
Remontowa jest dla takich 
projektów stocznią pierwsze-
go wyboru. Cztery pierwsze 
statki Finnlines zostały prze-
dłużone od listopada 2017 do 
maja 2018. Przebudowa 
dwóch następnych potrwa od 
września do grudnia br. 

30 metrów robi różnicę

≥ Napędzany LNG prom Spirit of British Columbia opuszcza Gdańsk

Dodatek informacyjno-promocyjny

<Dłuższy 
o 30 
metrów 
Finnsun 
- jeden 
z sześciu 
statków 
ro-ro 
przedłuża-
nych 
w Gdańskiej 
Stoczni 
Remontowa 
SA
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Pływające rafinerie
Przebudowując tankowce i wielkie platformy naftowe, 

Gdańska Stocznia Remontowa SA realizuje najtrudniejsze projekty 
dla gigantów światowego przemysłu wydobywczego.

P ierwszym projek-
tem stoczni związa-
nym ze światowym 
przemysłem wydo-
bycia ropy naftowej 

i gazu spod dna morskiego 
były... barki morskie. Zbudo-
wała je w początkach lat 90. 
ub. wieku do transportu 
wielkiej konstrukcji platfor-
my naftowej Hibernia, do 
dziś operującej u wybrzeży 
Nowej Fundlandii w Kana-
dzie.

Platformy różnego typu 
zaczęły regularnie przypły-
wać do Gdańska na remonty 
w roku 2000. Od tamtej pory 
przybyło ich 17! Gdańska 
Stocznia Remontowa SA mo-
dernizuje i przebudowuje 
ogromne platformy wiertni-
cze, produkcyjne, hotelowe, 
półzanurzalne i samopodno-
śne, należące do światowych 
gigantów przemysłu naftowe-
go. 

Oprócz platform od kilku-
nastu lat jednym z najważniej-
szych segmentów działalności 
są także przebudowy statków 
pracujących w morskiej bran-
ży offshore oil & gas. W dużym 
skrócie polegają one na wyko-
naniu takich zmian w ich 
konstrukcji, napędzie i wypo-
sażeniu oraz instalacji nowych 
systemów i urządzeń, że w 
efekcie całkowicie zmienia się 
przeznaczenie i funkcje takiej 
jednostki pływającej.

Stocznia przebudowała 
kilkanaście klasycz-
nych tankowców na 

zbiornikowce wahadłowe 
(shuttle tankers), mogące 
odbierać ropę bezpośrednio 
z pola naftowego. Zmienia 
także konwencjonalne tan-
kowce w statki typu heavy 
lift, które potrafią zanurzyć 
się pod wodę, wpłynąć pod 
platformę naftową, a na-
stępnie wynurzyć się z nią 
na pokładzie i przetrans-
portować taki ładunek mo-
rzem na inne złoże wydo-
bywcze.  

Kilka lat temu stocznia 
przebudowała zbiornikowiec 
wahadłowy na największy na 
świecie statek do stymulacji 
odwiertów, który pod ciśnie-
niem wtłacza specjalne mie-
szanki do podmorskiego złoża 
roponośnego, co skutkuje 
zwiększeniem wydobycia su-
rowca. 

Jednymi z najtrudniej-
szych projektów są jednak 
przebudowy statków lub 
platform naftowych na tzw. 
pływające rafinerie. Pod tą 
nazwą kryją się jednostki w 
żargonie branżowym znane 
jako FSO lub FPSO (z ang. 
Floating, Production, Stora-
ge and Offloading), służące 
do odbioru, magazynowa-
nia i wstępnego przetwa-
rzania ropy naftowej odbie-
ranej z platform wiertni-
c z yc h  p ra c u j ą cyc h  n a 
morskim złożu. Pierwszy 
taki projekt – przebudowa 
tankowca na FPSO – Gdań-
ska Stocznia Remontowa SA 
zrealizowała w 2009 roku 
dla brazylijskiego giganta 
Petrobras. 

Z kolei w 2016 roku prze-
kazała armatorowi Petrofac/
Ithaca Energy ogromną jed-
nostkę FPF-1. Na „gołej” 
konstrukcji bazowej, wyco-
fanej z działalności platfor-
my dozorowo-ratowniczej, w 
stoczni zbudowano od pod-
staw całkowicie nowy system 
wydobywczy. Był to jeden z 
najtrudniejszych i najbar-
dziej  skomplikowanych 
projektów tego typu w Euro-
pie, bez precedensu w histo-
rii całego polskiego przemy-
słu stoczniowego. Platforma 
FPF-1 pracuje na polu Stella 
na Morzu Północnym.

Najnowszym osiągnię-
ciem tego typu, w 2018 
roku, była przebudo-

wa norweskiego zbiornikow-
ca wahadłowego Hanne 
Knutsen na statek do odbioru 
gazu ziemnego i ropy nafto-
wej z platform wiertniczych 
na polu Martin Linge, znajdu-
jącym się na Morzu Północ-
nym. Był to drugi największy, 
ze względu na skalę i stopień 
złożoności technicznej, pro-
jekt w historii tej stoczni po 
ww. przebudowie platformy 
FPF-1.

Na przebudowę statku 
Hanne Knutsen składały się 

między innymi: podział 
zbiorników ładunkowych, 
montaż systemów rurociągo-
wych o długości ponad 30 
km, instalacja nowych syste-
mów elektrycznych i elektro-
nicznych, w tym położenie 
ponad 400 km kabli, montaż 
systemu wyładunku na rufie, 
wymiana lądowiska dla heli-
kopterów, dobudowa pokła-
du na rufie i rozbudowa 
nadbudówki. Realizując to 
przedsięwzięcie, przerobio-
no 5 tys. ton stali.

Urobek pobierany z 
platformy dzięki zain-
stalowanym na jednost-

ce FSO urządzeniom będzie 
wstępnie oczyszczany, odsala-
ny i przekazywany na zbiorni-
kowce wahadłowe, którymi 
trafi do dalszej obróbki w ra-
finerii lądowej.

Innowacyjność statku FSO 
po przebudowie w Gdańskiej 
Stoczni Remontowa SA pole-
ga m.in. na tym, że będzie miał 
możliwość zasilania prądem 
pochodzącym z lądu, z tego 
względu cały projekt będzie 
bardziej przyjazny dla środo-
wiska. Oprócz tego sterowanie 
jednostką FSO będzie możli-
we zarówno z lądu, jak i z po-
bliskiej platformy wydobyw-
czej.

Pole Martin Linge obfitują-
ce w bogate zasoby ropy naf-
towej i gazu ziemnego, znaj-
dujące się w norweskiej części 
Morza Północnego, eksplo-
atowane jest przez konsor-
cjum firm Equinor Energy AS 
i Petoro AS.

Obecnie stocznia remon-
tuje platformę wiertni-
czą Petrobaltic dla 

spółki Lotos Petrobaltic. W 
2017 roku wykonała moderni-
zację podwodnej części nóg 
platformy. Obecne prace po-
legają m.in. na montażu fun-
damentów pod moduły, 
montażu konstrukcji i wypo-
sażenia flary, czyli części, w 
której spalany jest gaz ziemny 
wydobywany wraz z ropą 
naftową. 

Stocznia wykonuje także 
remont podpór pod nadbu-
dówkę i wyposażenie całego 
pontonu w części wodnej, 
łącznie z siłownią, fundamen-
tami, rurociągami w pontonie 
i na pokładzie. Kolejny etap to 
integracja wszystkich części, 
podłączenie i przetestowanie 
całej platformy, przed przeka-
zaniem klientowi. Po zakoń-
czeniu projektu platforma 
Petrobaltic ma pracować na 
należącym do Grupy Lotos SA 
bałtyckim złożu B8.

Dodatek informacyjno-promocyjny

≥ Zrealizowany w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA pływający system wydobywczy FPF-1

≥ Tankowiec wahadłowy Hanne Knutsen przebudowany na jednostkę FSO

 Gdańska Stocznia Remontowa SA 
modernizuje i przebudowuje 
ogromne platformy wiertnicze, 
produkcyjne, hotelowe, 
półzanurzalne i samopodnośne

 Jednymi z najtrudniejszych 
projektów są przebudowy 
statków lub platform naftowych 
na tzw. pływające rafinerie
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Nowe okręty dla polskiej 
Marynarki Wojennej

Pierwszy po 25 latach nowy niszczyciel min, zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding, służy już w polskich siłach 
morskich. W produkcji jest drugi seryjny okręt. Firma chce i może budować znacznie większe okręty nawodne dla MW RP.

W l i s t o p a d z i e 
2017 r. do 
służby wszedł 
ORP Kormo-
ran, zaprojek-

towany w biurze Remontowa 
Marine Design & Consulting 
(RMDC) i zbudowany w stocz-
ni Remontowa Shipbuilding 
SA. W zintegrowane systemy 
walki okręt wyposażył uczest-
niczący w konsorcjum Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej SA 
w Gdyni.

To pierwszy z serii trzech 
nowych niszczycieli min, który 
trafił do 13. Dywizjonu Trałow-
ców wchodzącego w skład 8. 
Flotylli Obrony Wybrzeża. To 
także pierwszy okręt projekto-
wany od fazy założeń taktycz-
no-technicznych aż do mo-
mentu przekazania gotowej 
jednostki Marynarce Wojennej 
RP. 

We wrześniu br. ruszyła 
produkcja drugiej jednostki 
seryjnej (ORP Albatros - 
258/2), która ma być dostar-
czona do stycznia 2020 roku.  

– Patrząc na doświadczenia 
z budowy pierwszego okrętu, 
jako jego użytkownicy mamy 
pewność, że realizacja umowy 
na budowę kolejnych jedno-
stek będzie zgodna z harmo-
nogramem – mówił podczas 
uroczystości rozpoczęcia 
produkcji Albatrosa kadm. 
Krzysztof Zdonek, dowódca 8. 
Flotylli Obrony Wybrzeża. – 

Już teraz, po niespełna roku 
użytkowania okrętu ORP 
Kormoran, możemy powie-
dzieć, że to był trafny wybór!

 – Z dumą uczestniczymy w 
realizacji programu moderni-
zacji polskich sił morskich ra-
zem z naszymi partnerami w 
konsorcjum. Możemy zapro-
jektować, zbudować i dostar-
czyć Marynarce Wojennej RP 
każdy przewidziany w progra-
mie jej modernizacji okręt 
nawodny. Mamy do tego odpo-
wiednich ludzi, infrastrukturę, 
zaplecze, a także rozwiązania 
projektowe, techniczne i tech-
nologiczne  – deklaruje Piotr 
Soyka, prezes GK Remontowa 
Holding.

– Od lat stosujemy nowo-
czesne technologie m.in. na 
promach i innych komercyj-
nych statkach budowanych w 
stoczni Remontowa Shipbuil-
ding. Nasze biuro współpraco-
wało przy projektach statków 
z napędem LNG, diesel-elec-
tric, układem hybrydowym, 
czy też czysto elektrycznym. 
Mamy projekty koncepcyjne 
jednostek stosujących napędy 
oparte na ogniwach paliwo-
wych, wykorzystujące wodór 
do produkcji energii elek-
trycznej, czyli coś, co było do-
tąd zarezerwowane dla okrę-
tów bojowych, głównie pod-
wodnych – mówi Michał 
Sienkiewicz, kierownik Zespo-
łu Innowacyjno-Rozwojowego 
RMDC, największego obecnie 
w Polsce biura, zatrudniające-

go ponad 100 projektantów 
statków. 

W ostatnich latach brało 
ono aktywny udział wspólnie 
ze stocznią Remontowa Ship-
building jako liderem w wielu 
dialogach technicznych dla 
MW m.in. dla projektów o 
kryptonimie „Czapla” i „Miecz-
nik”, a także dla okrętów: pali-
wowego, logistycznego, czy 
rozpoznania radioelektronicz-
nego. Przygotowało także au-
torską koncepcję okrętu rakie-

towego. Potencjał biura po-
zwala na zaprojektowanie 
znacznie większych okrętów, 
tj. korwety, a nawet - przy ści-
słej współpracy z doświadczo-
nym integratorem i dostawcą 
uzbrojenia - fregaty. Na co 
dzień firma, podobnie jak 
stocznie GK Remontowa Hol-
ding, współpracuje z najwięk-
szymi na świecie dostawcami 
wyposażenia okrętowego, ta-
kimi jak Kongsberg, SAAB czy 
Rolls-Royce, dlatego jest goto-

wa do podjęcia współpracy w 
zakresie kolejnych projektów 
wojskowych.

Przy realizacji projektu bu-
dowy okrętów Kormoran II 
prywatna polska stocznia, jako 
lider konsorcjum, współpra-
cuje także z podmiotami pań-
stwowymi, należącymi m.in. 
do Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej. 

Kormorany to także koło 
zamachowe dla całej polskiej 
gospodarki, nie tylko morskiej. 

Jak podaje stocznia Remonto-
wa Shipbuilding, przy budo-
wie prototypowego niszczy-
ciela min współpracowało z 
nią aż 538 podmiotów, instytu-
cji i firm łańcucha kooperacyj-
nego. Ponad 60 proc. materia-
łów i dostaw na okręt pocho-
dziło z Polski, a według 
zapewnień przedstawicieli 
stoczni przy kolejnych jed-
nostkach tego typu procent 
„polonizacji” produktu będzie 
wzrastał.

Remontowa Shipbuilding SA od kilkunastu lat jest europejskim liderem w produkcji promów zasilanych LNG. 
Teraz zdobywa rynek statków napędzanych elektrycznością. 

Stocznia już w 2005 
roku weszła w niszę 
produkcji statków do 
obsługi morskiego 
sektora wydobycia 

ropy i gazu. W ciągu 12 lat 
zbudowała i przekazała arma-
torom ponad 50 takich jedno-
stek różnych typów. 

Z kolei na norweski rynek 
budowy promów pasażersko-
-samochodowych stocznia 
weszła jeszcze w latach 90. ub. 
wieku. Pierwsze trzy promy 
przekazała tamtejszym arma-
torom już w 1999 roku. Od 
tamtej pory do roku 2017 
zbudowała ich łącznie 39 dla 
wielu klientów z różnych kra-
jów (Anglia, Szkocja, Dania, 
Kanada), z tego większość dla 
przewoźników norweskich. 

Dla Norwegii Remontowa 
Shipbuilding zaczęła także 
produkować promy o napę-
dach hybrydowych, zasilanych 
LNG. Pierwszy z nich, Molde-
fjord, przekazała już w 2009 
roku. W sumie do dziś na 16 
statków zasilanych LNG (w 
tym 14 promów), które w niej 
zbudowano, aż 12 trafiło na 
rynek norweski. 

W 2013 roku stocznia do-
starczyła norweskiej firmie 

Norled innowacyjne promy 
Ryfylke i Hardanger, wyposa-
żone w napędy pracujące wy-
łącznie na LNG (lub CNG w 
razie awarii głównego systemu 
zasilania). Były to pierwsze 
statki na świecie niekorzysta-
jące w ogóle z paliwa typu 
diesel.

I właśnie z tym armatorem 
stocznia podpisała niedawno 
kontrakty na budowę czterech 
promów pasażersko-samo-
chodowych o hybrydowym 
napędzie elektrycznym zasila-
nym z baterii. 

– Norwegia przewodzi 
obecnej „elektrycznej” rewo-

lucji. Wszystkie promy obsłu-
gujące połączenia między 
fiordami zamawiane przez 
Norwegów bazują na napę-
dach hybrydowych i w nor-
malnym trybie pracy korzysta-
ją wyłącznie z baterii, dołado-
wywanych w czasie postoju 
– tłumaczy Dariusz Jaguszew-

ski, członek zarządu Remonto-
wa Shipbuiding, a przy tym 
jeden z najbardziej doświad-
czonych projektantów stat-
ków. 

– W ciągu ostatnich dwóch 
dekad dostarczyliśmy łącznie 
aż 24 promy dla norweskich 
operatorów, dlatego jesteśmy 
wśród nich uznaną i godną 
zaufania marką – dodaje Jagu-
szewski.

Każdy z nowo zakontrakto-
wanych statków będzie wypo-
sażony w dwa pędniki azymu-
talne oraz dwa zespoły prądo-
twórcze. W standardowym 
trybie pracy całość mocy po-
bierana będzie z baterii, doła-
dowywanych w czasie postoju 
promu przy nabrzeżu w zale-
dwie 11 minut. 

Zostanie tu zastosowany 
system szybkiego ładowania z 
lądu typu pantografowego lub 
wtyczkowego, zintegrowany z 
systemem automatycznego 
cumowania, przytrzymującym 
prom przy nabrzeżu i dającym 
zielone światło do rozpoczęcia 
procesu ładowania. 

Bardzo efektywny ma być 
także napęd promu. Pędniki 
będą posiadały nabudowane 
silniki elektryczne ze stałymi 
magnesami, zapewniającymi 

wysoką wydajność nawet przy 
bardzo niskim obciążeniu. 

Projekt uwzględnia wiele 
rozwiązań minimalizujących 
zużycie energii: odzysk ciepła, 
oświetlenie typu LED, system 
elektryczny o wysokiej wydaj-
ności, system wentylacji i kli-
matyzacji sterowany czujnika-
mi temperatury i dwutlenku 
węgla, farbę minimalizującą 
tarcie oraz lekką konstrukcję 
statków.

Nowe promy dla Norwegii 
nie są jedynymi tego rodzaju 
powstającymi w tej stoczni. 
Remontowa Shipbuilding za-
kończyła właśnie budowę 
dwóch promów hybrydowych 
zasilanych bateryjnie dla 
Londynu, do żeglugi na Tami-
zie. Pierwszy z nich już odpły-
nął do Wlk. Brytanii. 

– Referencje w zakresie 
promów elektrycznych zasila-
nych bateriami pomogą nam w 
rozmowach z kolejnymi arma-
torami. Choć technologia ta jest 
najszerzej rozpropagowana 
właśnie w Norwegii, to obser-
wujemy duże zainteresowanie 
nią praktycznie na całym świe-
cie. W związku z tym pojawienie 
się kolejnych projektów jest 
jedynie kwestią czasu – przeko-
nuje Dariusz Jaguszewski.

Elektromobilne hybrydy

≥ ORP Kormoran, pierwszy z trzech nowych okrętów ze stoczni Remontowa Shipbuilding SA

≥Jeden z dwóch promów elektrycznych przy nabrzeżu stoczni Remontowa Shipbuilding SA 
zbudowanych w 2018 roku dla Wielkiej Brytanii
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