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Jedną z podstawowych dewiz naszej stoczni jest otwartość na potrze-
by klienta oraz zmieniającego się rynku okrętowego. Dzięki indywidual-
nemu podejściu do każdego z klientów oraz jego wymagań, jak również 
stosowaniu nowatorskich rozwiązań oferujemy największe w swojej 
klasie statki o bezkonkurencyjnych parametrach, spełniające najwyższe 
światowe wymagania i standardy. 

Docenili to między innymi armatorzy z Norwegii, dla których zbudo-
waliśmy już około 20 promów różniących się między sobą wielkością, ro-
dzajem napędu oraz rejonem eksploatacji. Większość z nich – obsługuje 
połączenia lokalne pomiędzy fiordami i wyspami wzdłuż linii brzegowej. 
Projekt oraz budowa takich statków wymagają szczególnej dbałości 
o środowisko. Idealnym rozwiązaniem okazał się napęd gazowy po-
zwalający na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery,  
a biorąc pod uwagę ilość złóż gazu ziemnego występujących w Norwegii, 
znacznie obniżający koszty eksploatacyjne. 

Pierwszą serię 4 promów gazowych najnowszej generacji przekazali-
śmy Armatorowi w 2010 roku. Aktualnie statki obsługują ruch pasażer-
sko – samochodowy w okolicach Molde. Pierwszy z tej serii prom został 
nagrodzony prestiżową nagrodą Green Ship Technology Awards w kate-
gorii Ekologiczny Statek Roku, przyznaną przez Informa Maritime Events 
z Grupy Informa – wydawcy dziennika Lloyd’s List – jednego z najbardziej 
znaczących na świecie czasopism morskich. 

Wkrótce po zakończeniu realizacji tego kontraktu, kolejny norweski 
Armator powierzył nam budowę serii 4 nowoczesnych promów z napę-
dem gazowym. 

Uciążliwe warunki atmosferyczne panujące u wybrzeży północnej Nor-
wegii, gdzie obecnie eksploatowane są statki, wymagały zastosowania 
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Dążąc do ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska zastosowano niekonwencjonalny napęd  
z użyciem paliwa LNG ograniczającym emisję szkodliwych substancji 
do atmosfery. Biorąc pod uwagę, rejon eksploatacji promów stanowi to 
niezaprzeczalny atut tych statków. Promy cieszą się uznaniem nie tyl-
ko użytkowników i Armatorów. W ubiegłym roku zbudowane w naszej 
stoczni pro – ekologiczne promy gazowe otrzymały nagrodę „Shippax 
Award” – przyznaną przez prestiżowy miesięcznik SHIPPAX CFI oraz  
„Złotą Kotwicę” przyznaną przez Zarząd Targów Warszawskich podczas 
Międzynarodowej Wystawy Baltexpo. 

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. OD WIELU LAT JEST JEDNYM Z LIDERÓW BUDUJĄCYCH STATKI Z NAPĘDEM 
GAZOWYM. W JAKI SPOSÓB UDAŁO SIĘ PAŃSTWU UMOCNIĆ SWOJĄ POZYCJĘ NA TAK WYMAGAJĄCYM 

RYNKU, PRZY SILNEJ KONKURENCJI – ZWŁASZCZA STOCZNI SKANDYNAWSKICH ? W CZYM TKWI TAJEMNICA 
SUKCESU REMONTOWEJ SHIPBULDING?

Statki z napędem LNG
Wywiad z Panem Andrzejem Wojtkiewiczem  
– Prezesem Remontowa Shipbuilding S.A. 
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Oscar 55 Dynamic

Oscar 32 OBD

www.europegas.pl

Modern gas controller OSCAR 32 OBD works under control of real-time 
operating system. All the tasks are being handled as their comes in, 
typically without buffering delays. Processing time requirements are 
measured in tenths of seconds or shorter. Reduction of ECU size enables to 
extend the functionalities of controller and pack everything into one small 
box with single 32-pin automotive molex connector.

The World’s first sequential gas injection controller integrated with 
Timing Advance Processor device. Single ECU controls the gas injection and 
advances the vehicle’s ignition simultaneously. This unique solution is 
a result of merging OSCAR-N OBD CAN ECU with EG-DYNAMIC Timing 
Advance Processor. 

The future
at hand
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Przy realizacji kolejnego zamówienia poszliśmy o krok dalej. Na zle-
cenie norweskiej firmy żeglugowej zbudowaliśmy 2 promy nasycone 
najnowszą technologią oraz innowacyjnymi rozwiązaniami techniczny-
mi. W odróżnieniu od wcześniej zbudowanych statków posiadających 
możliwość korzystania z oleju napędowego lub napędu gazowego, nowe 
promy napędzane są wyłącznie gazem LNG oraz awaryjnie gazem CNG.  
Promy te są jednymi z największych w swojej klasie statków obsługu-
jących transport wokół wybrzeży Norwegii. Jednorazowo zabierają na 
pokład 550 pasażerów oraz 165 samochodów. Dodatkowym atutem 
statków jest możliwość eksploatacji przy zmniejszonym do minimum 
stanie załogi, co jest możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu najnowo-
cześniejszych systemów automatyki. 

Przed rokiem, Remontowa Shipbuilding S.A. pozyskała kontrakt na bu-
dowę pierwszego w Unii Europejskiej promu pasażersko samochodowe-
go o napędzie gazowym. 

Statek budowany jest na zlecenie duńskiej gminy SAMSØ, która jest za-
silana w 100% energią pochodzącą z elektrowni wiatrowych. Budowany 
w naszej stoczni prom odpowiadać będzie ogólnie przyjętej proekolo-
gicznej polityce władz gminy. Zastosowanie napędu gazowego pozwoli 
na znaczne ograniczenie emisji CO2 oraz azotu do atmosfery. 

Statek przeznaczony jest do całorocznej obsługi połączeń lokalnych 
pomiędzy wyspą SAMSØ i lądem. Jednorazowo zabierać będzie na po-
kład 600 pasażerów oraz 160 samochodów. Wartym podkreślenia jest 
również fakt, że jednostka ta budowana jest w znacznym stopniu przez 
firmy należące do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING. W pełni 
wyposażona i przetestowana jednostka zostanie dostarczona Armatoro-
wi jeszcze w bieżącym roku. 

Wykorzystując znaną nam technologię budowy statków pasażerskich  
z napędem gazowym w ubiegłym roku postanowiliśmy wykorzystać zdo-
byte doświadczenie przy budowie statków zaopatrzeniowych przemy-
słu wydobywczego. Aktualnie realizowana jest budowa 2 specjalistycz-
nych statków przeznaczonych do zaopatrywania platform wiertniczych  
i wydobywczych dla jednego z największych operatorów floty offshore 

w Norwegii. Przy ich budowie stosowane są najnowsze, ekonomiczne 
rozwiązania eksploatacyjne, pozwalające na maksymalną ochronę śro-
dowiska oraz dbałość o bezpieczeństwo załogi. Projekt oraz konstrukcja 
kadłuba zapewnia niskie zużycie paliwa oraz wysokie możliwości ma-
newrowe. Przedsięwzięcie to jest szczególnie ważne ponieważ będą to 
pierwsze statki zaopatrzeniowe napędzane silnikami zasilanymi gazem 
LNG. Statki spełniać będą najwyższe wymagania oraz standardy świato-
we.

Godnym odnotowania jest również fakt, że jednostki te w całości po-
wstaną w Gdańsku. Począwszy od opracowania projektu roboczego, 
przez budowę kadłubów, aż po kompletne wyposażenie oraz przeprowa-
dzenie prób zdawczych. Statki zostaną wyposażone w najnowocześniej-
sze systemy nawigacyjne w tym rozbudowany system dynamicznego 
pozycjonowania DP2, napęd gazowo-elektryczny, system do zwalczania 
pożarów Fi-Fi 2 oraz system do zwalczania rozlewów olejowych.

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. działając w ramach REMONTOWA 
HOLDING od wielu już lat jest uznanym dostawcą statków obsługujących 
naftowy przemysł wydobywczy. Jednak tym razem będą to pierwsze 
statki zaopatrzeniowe o napędzie gazowym. W ten sposób połączone 
zostanie wieloletnie doświadczenie w budowie statków o napędzie ga-
zowym jak i jednostek dla sektora offshore.

Jesteśmy przekonani, że realizacja tak nowatorskich konstrukcji po-
twierdzi naszą pozycję lidera na dynamicznie zmieniającym się rynku 
okrętowym jak również zaowocuje kolejnymi zleceniami. 
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