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Propozycja planu pracy KIGM Pomorski Oddział Regionalny na rok 2022/23

Plan pracy Rady KIGM Oddział Pomorski oparty na celach działalności Oddziału Regionalnego - §6 Regulaminu Krajowej Izby

Gospodarki Morskiej Oddział Pomorski Regionalny.

1. W związku z celem KIGM Oddział Pomorski jakim jest „reprezentowanie interesów podmiotów gospodarczych wobec

organów administracji lokalnej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i jednostek gospodarczych proponuje

się podając w latach 2022-2023 następujące tematy:

-Monitorowanie prac rządu dotyczących zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich

-Monitorowanie prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i przywróceniem polskiej

bandery (we współpracy z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych)

-Monitorowanie działań rządu na rzecz zwiększania udziału polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów w rozwoju

morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku

-Transport kontenerów z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – autostrady

morskie, ostatnia mila, przedłużenie korytarza Bałtyk-Adriatyk do Karlskrony

-Monitorowanie prac rządu i  władz  lokalnych  w sprawach związanych  z kształceniem średnim i zawodowym  na

potrzeby branży morskiej.

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami regionalnym mająca na celu identyfikowanie i rozwiązywanie bieżących pro-

blemów regionalnej branży morskiej.

3. Wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej, w szczególności:

-na potrzeby żeglugi

-na potrzeby portów i terminali

-na potrzeby gospodarczego wykorzystania zasobów morza -zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej

4. Integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół problematyki morskiej. 

-   Spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i centralnych

- Odbywanie  sesji  wyjazdowych  posiedzeń  Rady  Oddziału  w  siedzibach  Członków  Oddziału  z  możliwością

prezentacji gospodarza.

- Organizowanie wizyt Członków Oddziału w siedzibach chętnych firm członkowskich KIGM Oddziału Pomorskiego

celem zapoznania się z ich działalnością.

- Święto Morza w Gdyni 2022

- Spotkanie Wigilijne

- Przyznanie nagrody Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego dla wyróżniającego się dziennikarza/medium

opisującego regionalną branżę morską – Publicysta Gospodarki Morskiej.
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