Link do relacji filmowej Portalu Morskiego:
http://www.portalmorski.pl/tv/filmy/nagrody-innowacyjna-gospodarka-morska-2015/
Link do Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015:
http://forum.gdynia.pl/pl/aktualnosci/nagrody-innowacyjna-gospodarka-morska-przyznane/

KOMUNIKAT PRASOWY
Gdynia, 10 października 2015

Nagroda Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Już po raz trzeci Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE przyznał nagrody Innowacyjna
Gospodarka Morska, podczas sesji plenarnej Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015.
Fundator nagrody, Pan Piotr Soyka - Prezes Remontowa Holding – wyjaśnia, że jest coraz więcej
powodów do zadowolenia oraz nagradzania firm i produktów w branży morskiej. Powstają coraz
nowocześniejsze statki, których budowa stała się naszą specjalnością. Stajemy się europejskim
zagłębiem biur projektowych.
Statuetki Innowacyjna Gospodarka Morska przyznawane są przez Kapitułę, którą stanowi Rada
FORUM OKRĘTOWEGO. Forma statuetki przypomina, że umiejętnie oszlifowany diament nabiera
ogromnej wartości stając się brylantem, tak wdrożenie innowacyjnych pomysłów, buduje przewagi
konkurencyjne i podwyższa wartość rynkową firm.
Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni w trzech kategoriach: Osobowość, Innowacyjny Projekt oraz
Innowacyjne Przedsięwzięcie:
1. W kategorii Osobowość – dr inż. JERZY LITWIN Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku za wieloletnią działalność w aktywnym promowaniu elementów kulturowych
związanych z przemysłem okrętowym, oraz interaktywną wystawę „Statki Nasza Pasja”.
2. W kategorii Innowacyjny Projekt – Salt Ship Design Poland Sp. z o.o. za opracowanie
kompletnego pakietu dokumentacji jednostki typu Offshore Construction Vessel SALT 301, o
unikalnych właściwościach manewrowych, wprowadzonej do eksploatacji w 2015 roku..
3. W kategorii Innowacyjne Przedsięwzięcie – Gdańska Stocznia "REMONTOWA" im. J.
Piłsudskiego S.A. za kompleksową realizację projektu przebudowy statków i obiektów
pływających typu FPSO i FSO.

„Na Wybrzeżu i w Trójmieście dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o gospodarkę
morską. Jako Trójmiasto stajemy się jednym z czołowych ośrodków przemysłu morskiego i coraz
ważniejszym elementem gospodarki kraju. Obecnie w spółkach Remontowa Holding jest
budowanych równocześnie 19 rożnego rodzaju statków, a wartość poszczególnych kontraktów waha
się od 20 do ponad 100 mln euro” - powiedział Andrzej Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców
FORUM OKRĘTOWE i Remontowa Shipbuilding przy okazji wręczania nagród .

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

