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Przemysł stoczniowy w Polsce - mity a rzeczywistość.
28 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO połączone
z konferencją prasową, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora bankowego.
Zaprezentowany został aktualny stan przemysłu stoczniowego zdecydowanie odbiegający od
obiegowych stereotypów.
W okresie od lat 90-tych ubiegłego wieku do chwili obecnej przemysł stoczniowy w Polsce wykonał
ogromną pracę przekształcając się z roli producenta statków o niskiej wartości jednostkowej, w
wytwórcę skomplikowanych, nasyconych techniką i technologią obiektów pływających o wysokiej
wartości jednostkowej, porównywalnej z dobrej klasy samochodami.
Dokonany został skok organizacyjny, techniczno-technologiczny, a przede wszystkim w zakresie
bezpieczeństwa i warunków pracy. Spełniane są najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Spełniane są najwyższe normy w zakresie ochrony środowiska zapewniając. Jesteśmy liczącym się
graczem na światowym rynku jednostek z napędem LNG.
Osiągnięcia są wynikiem zmian właścicielskich jakie nastąpiły, powodujących wdrożenie procesu
ciągłego uczenia się, odpowiadania na potrzeby rynku, unormowania warunków współpracy z
partnerami społecznymi, skutkującymi ochroną pracowników, zatrudnianych na umowy o pracę.
Intensyfikacja działań instytucji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska, tworzenia
stref o ograniczonej emisji spalin (ECA) jest bardzo dobrym prognostykiem dla naszego przemysłu.
Podjęte kilka lat temu wyzwania w zakresie poszukiwania nisz rynkowych procentują obecnie
wypełnionym portfelem zamówień na jednostki specjalistyczne i ekologiczne. To są nasze przewagi
konkurencyjne. Produkowane obiekty pływające, są projektowane przez rodzimych inżynierów i są
nasycone krajową myślą techniczną dostawców wyposażenia, systemów i usług.
Oferujemy ciekawe wyzwania zawodowe oraz bardzo dobre warunki pracy i płacy spełniające
ambitne oczekiwania również młodego pokolenia.

Notka informacyjna:
Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest jedyną w Polsce branżową organizacją integrująca firmy działające w
przemyśle morskim i szeroko pojętej branży stoczniowej. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO, oprócz stoczni
produkcyjnych i remontowych, są dostawcy systemów i usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a
także inne firmy i instytucje aktywne w branży, wśród nich wyższe uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy
projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne. Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM
OKRĘTOWYM reprezentują wysoki poziom zawodowy, stanowią ogromny potencjał intelektualny, zatrudniają na
umowach o pracę łącznie około 10.000 pracowników ze sprzedażą na poziomie 5 mld zł
Zadaniem statutowym Związku jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w
organizacjach współdecydujących o kształtowaniu gospodarczych, politycznych i społecznych warunków
funkcjonowania przemysłu okrętowego.
FORUM OKRĘTOWE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia SEA Europe – Ships & Maritime Equipment
Associations oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan).
Więcej informacji na www.forumokretowe.org.pl

