
Uchwała Nr XXXVIII/   /14 
Rady Miasta Gdyni 

z 15 stycznia 2014 roku 
 
 
 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 

DLA GDYNI” – Medal Nr 52 
 
 
Działając na podstawie § 11 Statutu Miasta Gdyni (MRMG Nr 27/04, poz. 223), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadaje się Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 52 – pani Teresie Kamińskiej. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 
 

 
Gdyński samorząd przyznając swoje najwyŜsze wyróŜnienie – medal im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” – ma zawsze na względzie skalę i rangę 
osiągnięć laureatów, a zarazem ich ideowe i duchowe pokrewieństwo z wielkim patronem 
naszego miasta. 
Warto więc przypomnieć, Ŝe Eugeniusz Kwiatkowski – inŜynier i polityk, wzór skutecznego 
działania w polskiej gospodarce, miał nieprzeciętne zdolności organizacyjne i charyzmę, 
talent do zjednywania sobie ludzi i mobilizowania ich do wielkich, romantycznych zadań. 
Niezwykle pracowity, o niespoŜytej energii, skromny i bezwzględnie uczciwy, zarazem 
wraŜliwy społecznie i wielkoduszny mimo doznanych niesprawiedliwości.  
Cechowała go szybkość i odwaga w podejmowaniu decyzji, w trudnych czasach 
odbudowywania naszej państwowości, po odzyskaniu niepodległości i po II wojnie 
światowej, gdy z ruin trzeba było odbudować kraj. 
Tych walorów właśnie szukamy w osobach, które jako gdyński samorząd pragniemy 
uhonorować medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Taką osobą jest bez wątpienia Teresa Kamińska – inŜynier, polityk, działaczka 
niepodległościowa i związkowa NSZZ „Solidarność”, represjonowana w stanie wojennym, 
była minister i szefowa doradców premiera w rządzie Jerzego Buzka, od 2007 r. – prezes 
zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, załoŜycielka Bałtyckiego Portu Nowych 
Technologii na terenach byłej Stoczni Gdynia. 
Tak jak patron medalu, Teresa Kamińska, to skuteczny i romantyczny wizjoner, człowiek 
pozytywnej energii, mimo wielu trudności z determinacją dąŜący do wyznaczonych celów, 
umiejętnie zarządzający zespołami ludzkimi, otwarty na nowoczesność. Co istotne dla 
naszego Miasta, Teresa Kamińska realnie wpływa na pozytywne przemiany w gospodarce i 
krajobrazie Gdyni.  
W 2010 r. po rozszerzeniu obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny 
Stoczni Gdynia, to właśnie Teresa Kamińska uruchomiła odwaŜny i ambitny projekt pod 
nazwą Bałtycki Port Nowych Technologii. Jej zasługą jest przekonanie decydentów do 
inwestowania w tereny postoczniowe - tak jak niegdyś Eugeniusz Kwiatkowski, który 
przekonał argumentami i płomienną retoryką posłów do wydatkowania państwowych 
pieniędzy na budowę portu w Gdyni.  
Samorząd Gdyni ma równieŜ swój udział w tym dziele uchwalając plany przestrzennego 
zagospodarowania postoczniowcych terenów.  
Potencjał rozwojowy tego obszaru jest ogromny przez bezpośredni dostęp do morza, ale i 
kolejne inwestycje lądowe w infrastrukturę i rozwiązania komunikacyjne, o które pani prezes 
skutecznie zabiega.  
Dzięki tym zabiegom, do dzisiaj udało się juŜ bardzo wiele: zmodernizowane zostały 
instalacje: cieplna, wodociągowa, sanitarna i burzowa, powstała nowa stacja 
transformatorowa z przyłączami do kaŜdej firmy zlokalizowanej w tej strefie. Powstają nowe 
drogi. I funkcjonuje tu juŜ z powodzeniem wiele firm dyskontujących biznesowo oferowane 
im moŜliwości. Zajmują się róŜnorodną działalnością: budową i remontem statków, budową 
najnowocześniejszych jednostek do stawiania morskich elektrowni wiatrowych,  
konstruowaniem i wykonywaniem urządzeń dźwigowych i suwnic, skomplikowanych 
urządzeń wymagających napędu hydraulicznego. Dobiega końca proces projektowania drogi, 
obecnie wewnętrznej stoczniowej, ale juŜ nie długo miejskiej, jako alternatywnej do ulicy 
Wiśniewskiego, co zdecydowanie poprawi komunikację do wszystkich firm ulokowanych na 
tym terenie. 



Ale wielki przemysł nie jest i nie będzie jedyną formą biznesowej aktywności na tych 
terenach. Na przykład w zrewitalizowanych wnętrzach zabytkowej ciepłowni powstanie 
wytwórnia filmowa.  
Po kobiecemu pani prezes dba nie tylko funkcjonalność, nowoczesność i biznesową 
opłacalność kolejnych inwestycji Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, ale jednocześnie o 
ich architektoniczne piękno. Przykładem moŜe być całkowicie przebudowany i oddany do 
uŜytku w 2012 r. biurowiec tzw. Akwarium.  
Teresa Kamińska nieustannie pozyskuje dla Gdyni nowych inwestorów, którzy dostrzegają tu 
dla siebie duŜe szanse rozwoju. W rezultacie podjętych przez panią prezes działań potencjał 
biznesowy tego obszaru jest juŜ znakomitą ofertą i wizytówką gospodarczą Pomorza i Polski. 
Zasługi dla Gdyni pani Teresy Kamińskiej ze wszechmiar predestynują ją do medalu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
 

Projekt wnosi na sesję 15 stycznia Komisja Statutowa. 
 

Przewodniczący Komisji 

Andrzej Kieszek 

 


