


Strategia Rozwoju Przemysłu Stoczniowego

w Polsce – PROPOZYCJA

Panel w języku polskim. 
Dostępne tłumaczenie 

symultaniczne na język angielski

Discussion in Polish. 
Simultaneous interpretation to 

English available

Moderator: Piotr Tolko
Prelegent: Jerzy Czuczman
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Źródło: opracowanie na podstawie oszacowań własnych oraz danych dostępnych w MGMiŻŚ

• opis sytuacji rynkowej



Zestawienie na podstawie danych GUS

• opis sytuacji rynkowej
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Zestawienie na podstawie danych GUS, informacji dostępnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w mediach oraz 

oszacowań własnych

• opis sytuacji rynkowej



Statek rybacki Zephyr ze stoczni Marine Projects Ltd.

Źródło: portal Gospodarka Morska, 15.02.2019 

Gunnar Langva ze stoczni 

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

Źródło: portal Gospodarka Morska, 

29.05.2019 

W stoczni SAFE prototypowy holownik jest już gotowy.

Źródło: portal Gospodarka Morska, 15.02.2019 

• analiza szans i możliwości
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„Przyłożenie potencjału” wywołuje przepływ
prądu elektrycznego.

Strategia ma na celu zainspirowanie
uczestników rynku do określonych zachowań,
aby rozpocząć dążenie w kierunku
zamierzonych efektów.

• ANALOGIA



Wywołanie impulsu powodującego aktywizację

istniejącego potencjału poprzez stworzenie

warunków i zachęt umożliwiających jak

największej grupie stoczni przechodzenie z roli

poddostawców stoczni zagranicznych do roli

aktywnych graczy na rynku budowy statków i

obiektów pływających.

• definiowanie celu Cel „Strategii Rozwoju Przemysłu Stoczniowego w Polsce” 
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Kadłuby vs. Jednostki na gotowo

Jednostki w pełni wyposażone Kadłuby

Źródło: opracowanie na podstawie szacunków własnych, danych GUS oraz  informacji medialnych. 

• definiowanie celu

Dane w zakresie liczby 

kadłubów mogą być niepełne

oznacza to, 

że 

realny potencjał jest w 

praktyce większy niż wynika 

z wykresu



• definiowanie celu
TEZA

Przechodzenie z roli podwykonawców do roli dostawców klienta końcowego.

Założenie:

 Jeżeli obejmie przynajmniej jedną trzecią kadłubów

Efekt:

 liczba jednostek na gotowo może się podwoić

 impuls popytowy wpłynie na rozwój łańcucha kooperacyjnego.



• analiza ograniczeń

Problemy związane z szeroko rozumianym finansowaniem są bardzo istotne

zarówno dla działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, umożliwiającej rozwój

firm.

Problem braku dostępności pracowników jest bardzo istotny zarówno dla

działalności bieżącej jak i rozwoju firm.

Przedsiębiorcy oczekują wsparcia systemowego skoncentrowanego przede

wszystkim na rozwoju i inwestycjach, a także na badaniach i promocji.

Analiza wrażliwości ceny potwierdza tezę o silnej i konkurencyjnej

pozycji rynkowej firm polskiego przemysłu stoczniowego, budowanej

jakością i atrakcyjnymi terminami dostawy, a nie niską ceną. !



CO Systemowe i skoordynowane wsparcie aktywności promocyjno-

marketingowej, np. poprzez rozszerzenie programu Marka Polskiej

Gospodarki

KTO MGMiŻŚ koordynatorem całości działań

PAIH wspierającym działania

Udział rozpoznawalnej w branży stoczniowej firmy zajmującej się

promocją

JAK Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu promującego

polski przemysł stoczniowy w gronie odbiorców końcowych, w tym:

wspieranie targów, organizowanie wydarzeń cyklicznych,

propagowanie informacje o polskim przemyśle stoczniowym,

utworzenie specjalistycznej zakładki na stronie internetowej

Ministerstwa

KIEDY Przystąpienie do wstępnych prac niezwłocznie, nawet jeszcze przed

formalnym przyjęciem Strategii

• propozycje rozwiązań PROMOCJA



CO Systemowe i skoordynowane wsparcie w zakresie finansowania

działalności bieżącej oraz inwestycyjnej

KTO MGMiŻŚ inicjatorem całości działań

Wspierający działania: KUKE, Fundusz Rozwoju Spółek, Morski

Fundusz Rozwoju

JAK Gwarancje bezpośrednio dla klienta końcowego w imieniu tzw.

stoczni „zaufanej”

Gwarancje pod kredyt inwestycyjny zaciągany w polskim banku dla

stoczni „zaufanej”

Powołanie instytucji Rzecznika KUKE

Faktoring dla kooperantów stoczniowych pracujących na rzecz

stoczni „zaufanych”

KIEDY Niezwłoczne opracowanie systemu gwarancji dla klienta końcowego

oferowanych w ramach działań promocyjnych

• propozycje rozwiązań FINANSOWANIE



ZATRUDNIENIE
CO Systemowe i skoordynowane działania w zakresie zwiększania

dostępności pracowników na rynku pracy

KTO MGMiŻŚ inicjatorem całości działań

Wspierający: MRPiPS, MEN, wojewódzka administracja samorządowa,

przedsiębiorcy sektora stoczniowego

JAK Uzgodnienia w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu

Stoczniowego

Upraszczanie procedur i wdrażanie rozwiązań bardziej przyjaznych w

zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, tylko w zawodach

deficytowych

Kształcenie w szkołach branżowych

Zapewnianie możliwości bezpłatnego dojazdu dla uczniów i osób do 26

roku życia do aglomeracji z rozwiniętym przemysłem stoczniowym, np.

Trójmiasto, Szczecin, Wrocław

KIEDY Niezwłocznie po zaaprobowaniu Strategii

• propozycje rozwiązań



• monitorowanie postępu



Celem Strategii jest aktywizacja polskiego przemysłu stoczniowego

poprzez stworzenie warunków i zachęt umożliwiających przechodzenie

z roli poddostawców stoczni zagranicznych do roli aktywnych graczy na

rynku budowy statków i obiektów pływających.

Oczekiwanym efektem powinien być wzrost liczby jednostek

budowanych w Polsce jako gotowe, a wywołany tym wzrostem impuls

popytowy powinien w efekcie spowodować dalszy rozwój łańcucha

kooperacyjnego.

• PODSUMOWANIE


