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Stanowisko Zarządu Regionu Gd ańskiego NSZZ,,Solidarność"
w sprawie wprowadzenia nowej dyscypliny naukowej
złlt iązanej z oceanotechniĘ i okrętownictwem

Sektor przemysłu stocmiowego napędza rozwój całego szeregu przemysłów

kooperujących i stanowi w wielu krajach kluczowy crynnik rozwoju gospodarczego. W Polsce
od dziesiątków lat zaniedbywano tę gńę przemysfu mimo jego kilkudziesięcioletniego
zracącego udziału na światowymi europejskim rynku budowy, przebudowy i remontów
statków. Na pogorszenie kondycji tego sektora w Polsce nakładał się tez kryzys światowy
i zrniany w powiązaniach gospodarcrych świata. Kryrys w sektorze okrętowym i zrrriany
systemu szkolnictwa wyższego, również pvyczyńły się do zahamowania rozwoju kadry
naukowej odciętej od inwestycji, na trudne, czasochłonne i kosźowne badania.
Zaprojektowanie i zbudowanie statku wymaga duzego doświadczenią w wielu dziedzinach
zarówno w takcie projektowania i budowy jak również od wykładowców przygotowujących
kadły w szkołach zawodowych, technikach i na wyższych uczelniach.
Obecnie, jako panstwo, jesteśmy na etapie wielu pobzebnych reform. Deklaracja
rozwoju przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej nawiązuje do trendu europejskiego
i światowego, gdńe ta gńv określana jest, jako sektor strategiczny, co arajduje swoje
potwierdzenie w wielu dokumentach wydanych przez Komisję Europejską Parlament
Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczrro - Społec7ILy, poprzśdzonych konsultacjami
i debatami z udziałem pracodawców i pracobiorców.
Zarząd, Regionu Gdariskiego NSZZ ,,Solidamość" oraz Sekcja Krajowa Przemysfu
Okrętowego NSZZ ,,Solidarność!' juz w 2018 roku, przed opublikowaniem wDzienniku
Ustaw z dnia ż5.09.2018 poz. 1818 zawierającego koryorządzenie Ministra Natlki i
Szkolnictwa W}Zszego , ńu 20 września 2018 r.-w sprawie dziedzin nauki idyscyplin
naukowych omz dyscyplin arĘstyczrrych, ntrar,ała uwagę na 7Ągrożenió wprowadzanych
rozlllięń, które mogą trwale marginalizowaó lub wyeliminować vlydziaĘ okrętowe, takie jak
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdńskiej będącym głównym
zap|eczem edukacyjnym dla przemysłu stoczriowego. Potwierdzęnrem dla 19j tery jest brak w
zńącmilu do cyt. Rozporządzenia klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplinnaukowych (plt, 2
dziedziny InĘnieryjno techniczne ) zlńązanych z przerlysłem stocatiowym tj. inĄnieńa
morską statki morskie dotychczas występujące jako Oceano{ęchnika i .Ot<rętownictwo,
pomimo, żę jest on wymieniony w Wykazie dziedzin nauki i technik, według klasyfikacji
OECD pkt.Z nauki inzynieryjne i techniczne podpunkt 2.7 ,,InĘnieria środowiskowa" i uĘp
2.7 e ,,I nieria morską statki morskie".
Wprowadzone zmiany ww. Rozporządzeniem powodują że gospodarka morska ma
bardzo ograniczone możiwościksźałceniai otrrymania bezpośredrriego wsparcia

finansowego w zalrresie badan naŃowych, ńez.ależńe od innych dyscyplin, szczególnie
ważnego dla sektora okrętowego
Problem prąygotowania kadr dla sektora stocaniowego to nie tylko problem szkolnictwa

wyższego. Każdy zawód w sektorze stocmiowym prry nowoczesnej technologii wymaga
rozbudowanego szkoleni4 pocrynając od szkół zavłodowych, techników aż do uczelni
wyzszych. Z dużą nadzieją patzymy na dostrzeżenie w nasrym pństwie roli i możliwości
sektora stocmiowego. Bez programu całościowegobędzie trudno wykorzystać szarrse, jaka
pojawia się teraz na rynku ńy odzyskć utacone maczsńe w globalnym sektorze
stoczrriowym i szeroko rozumianym rozwoju technologii morskich.
Mając powyższe na uwadze i troskę o przyszłośóprzemysłu stoczrriowego i technologii
morskich w Polsce, wnosimy o wprowadzenie odpowiedniej dyscypliny naukowej, miązanej
z oceanotechniką i okrętownictwem, do struktury dńedzn i dyscyplin naukowych oraz
dodanie nowych dńedz-nnłięanych z budową morskich farm wiato
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