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Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
Liderem panelu Przemysły Morskie podczas Forum Gospodarki Morskiej
Gdynia 2015
Podczas pierwszego w nowej formule Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 zostaną
wręczone nagrody konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska.
9 października br. już po raz jedenasty, a pierwszy w nowej formule odbędzie się panel
Przemysłów Morskich. Tematem przewodnim Panelu jest motto: „Siłą sektora są nie tylko duże
firmy”. Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest oficjalnym Partnerem Forum Gospodarki
Morskiej Gdynia 2015 i jednocześnie organizatorem ważnego wydarzenia w życiu naszej
społeczności jakim jest nagroda Innowacyjna Gospodarka Morska.
Jest to już trzecia edycja nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska mającej na celu kreowanie
pozytywnego wizerunku przemysłu stoczniowego i innych przemysłów morskich. W ostatnich
latach dzieje się tak wiele dobrego w przemyśle stoczniowym, że Rada FORUM OKRĘTOWEGO
zainspirowana przez Pana Piotra Soykę – Prezesa Remontowa Holding S.A., największej w Polsce i
jednej z największy w Europe grupy stoczniowej, postanowiła wyróżniać działania innowacyjne,
które z sukcesem zostały wdrożone i nie pozostały jedynie w sferze idei.
Tegoroczni laureaci, uchwałą Kapituły z 9 września br., zostali wyłonieni w trzech kategoriach
związanych z innowacyjnością: Osobowość, Produkt i Przedsięwzięcie Organizacyjne.
Nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska 2015 zostaną wręczone podczas części plenarnej Forum
Gospodarki Morskiej. Zostaną poprzedzone prezentacją najciekawszych wdrożeń innowacyjnych
zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach przez firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM
OKRĘTOWE.

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

