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Struktura właścicielska 



3 

 Korzystna lokalizacja 

 Wykwalifikowana kadra 

 Wieloletnie doświadczenie w budowie statków i kadłubów 

 Największa hala prefabrykacyjna w Europie środkowo-wschodniej 6,5 ha 

Wyjątkowe atuty Stoczni Gdańsk 
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STOCZNIA GDAŃSK 

EUROPE 

POLAND 

Prezentacja firmy 



 Ilość sprzedanych statków: 1025 (1949-2012) 

 Opłacony kapitał: 451 669 310 PLN 

 Liczba pracowników:  1700 

 Roczne zdolności przerobu stali: 150.000 ton 

 

ARP (Agencja 
Rozwoju Przemysłu) 

25,00% 

GSG* (Gdansk Shipyard 
Group) 75,00% 

Hala prefabrykacyjna K1  - powierzchnia 6,5 hektara 

 

 

 

 

 

Pochylnia -  długości 280 m i szerokości 36 m 

 

 

 

 

 

Nowoczesna linia konserwacyjno-malarska 

 

 

 

 

Stocznia Gdańsk – podstawowe fakty  Infrastruktura 

Akcjonariusze 

*GSG – spółka kontrolowana przez ukraińskich biznesmenów: 
S.Tarutę, O.Mkrcztana, W.Hajduka  

Prezentacja firmy 



 MORZE BAŁTYCKIE 
 (1 km) 

Pochylnia 

Lokalizacja Stoczni Gdańsk 



W roku 2009 Stocznia Gdańsk rozpoczęła wdrażanie Planu Restrukturyzacji zatwierdzonego przez 
Komisje Europejską, który przewiduje oparcie działalności Stoczni na trzech rodzajach produktów:  

  

6,5 statków rocznie                60 tys. ton konstrukcji                    300 sztuk wież 

STATKI / KADŁUBY KONSTRUKCJE STALOWE WIEŻE WIATROWE 

Obecna sytuacja  



 Stocznia koncentruje swoją działalność 
na niszowym rynku statków 
specjalistycznych typu  offshore lub 
research. 

 Obecnie oferujemy następujące typy 
statków:   

 
 - Ropax 
 - Trawler 
 - Offshore 
 - Gazowce 
 - Chemikaliowce 
 - Żaglowce 
 

Nasi klienci to między innymi: Bergen 
Group BMV,  Bergen-Fosen, Lloyd Werft,  
Hellesoy Veft , Kleven Maritime. 

Statki 

http://pl.gdanskshipyard.pl/uploads/shipificates/c07350b8d844727b5b68603267ec8e95476d4e9d.jpg


Opis 

 Kadłuby statków przeznaczonych do badań dna 
oceanicznego i innych  wyspecjalizowanych  operacji 
podwodnych 

 Przystosowane do montażu wyspecjalizowanego 
wyposażenia: wciągarek, udźwigowienia pokładowego, 
sonarów, echosond etc. 

 Kadłuby statków zaprojektowanych do zaopatrywania 
platform wiertniczych 

 Systemy  sterów zapewniające stabilność podczas 
wyładunku 

 Zaawansowany system udźwigowienia pokładowego 
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 Statki przeznaczone do transportu ciężkich i 
nadgabarytowych ładunków: mniejsze jednostki 
pływające (barki, jachty), kontenery, ładunki sypkie 

 Długość 165 m, szerokość 25,4m, 22 tys. DWT 

 Wyspecjalizowany system ciężkiego udźwigowienia 

 Trzy żurawie o udźwigu 300 ton każdy 

 Podwójny układ napędowy o mocy 4,5 tys. kW 

Statki 



Opis 
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 Wieloletnie doświadczenie w budowie jednostek 
rybackich 

 prawie 350 zbudowanych jednostek  
w latach 1951 – 2011 

 zróżnicowane projekty: bazy rybackie,  
przetwórnie, trawlery, sejnery 

 Pełne wyposażenie: chłodnie, przetwórnie ryb 
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 Jednostki do transportu etylenu 

 Pojemność brutto 7600, nośność 8000 ton, 

CGT 10103, ładowność 9000m³ 

 

Statki 



Opis 

 Prom pasażersko – samochodowy 

 Stocznia wybudowała w latach 90-tych 6 jednostek 
w pełni wyposażonych tego typu, a także ro-ro 

  170 m dł. i 27,5 m szer.; 6400 ton 

  dwie rampy na rufie 

 Lądowisko dla helikoptera na rufie  

  pomieści 1500 pasażerów i 600 pojazdów 
osobowych  

 Kadłub częściowo wyposażony 
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Statki 



Lista referencyjna – armatorzy 

• Gearbulk Holding Ltd. 

• Peter DöhleSchiffahrt-KG 

• Alpha Ship GmbH&Co. KG  

• Bergen Mekaniske Verksted AS, Norway 

• Bergen Yards Halsnøy AS, Norway 

• Lloyd Werft Bremerhaven GmbH,  

• Westermarsch Schiffahrt GmbH&Co. KG 

• Passat Spring Schiffahrt GmbH&Co. KG 

• Westerstal Shipping 

• Royal Arctic Line A/S 

• Reederei Gebr. Winter 

• Hansa Shipping GmbH&Co. KG 

• SURF/Chantier Piriou, France 

 

 

 

• Reederei Hermann Wulff 

• Columbia Shipmanagement 

• Mjellem&Karlsen Yerftas 

• W. Bockstiegel Reederei GmbH&Co. KG 

• Krey Schiffahrts GmbH&Co. KG 

• Ariada Shipping Company Ltd. 

• MS Nordkap Schiffahrts GmbH&Co. KG 

• Cassaday Shipping Company Ltd. 

• MS Ostkap Schiffahrts GmbH&Co. KG 

Statki 



WIEŻE WIATROWE 

• najnowsza działalność produkcyjna Stoczni , (18 listopada  2010 roku 
nastąpiło oficjalne otwarcie największej w Polsce linii produkcyjnej wież 
wiatrowych typu offshore & onshore), 

• do VI.2013 roku ma powstać nowa fabryka wież wiatrowych o docelowej 
zdolność produkcyjna na poziomie 300 wież rocznie. 

Obecne plany inwestycyjne Stoczni Gdańsk dotyczą dwóch projektów 

100 wież 400 wież 

Wieże wiatrowe 

VI.2013 

300 wież wiatrowych  
on & offshore 



Prognozy rozwoju energii wiatrowej dla Polski 
– dynamiczny wzrost 

Wzrost produkcji energii wiatrowej w Polsce do 2020 r. 
Prognoza rozwoju 
produkcji energii 

wiatrowej przewiduje 
instalację mocy  

ok. 13 GW w 2020 r.  
– w tym 11 GW  

w urządzeniach na 
lądzie, 1,5 GW w 

przybrzeżnych farmach 
wiatrowych  

i 600 MW w małych 
elektrowniach 
wiatrowych.  

Wieże wiatrowe 



Stocznia Gdańsk S.A. zrealizowała kontrakt 
na dźwigary stalowe do konstrukcji dachu 
nowego terminalu lotniska w Gdańsku – 
Rębiechowie. wysięgniki dźwigów, 

stalowe elementy wielkich konstrukcji 
  infrastrukturalnych, jak mosty, drogi, 
  stadiony, 
zbiorniki i ich elementy 
profile do fundamentów wież wiatrowych, 
odlewy, konstrukcje rurarskie i inne 

Elementy zbiorników stalowych dla odbiorców z Belgii 

Konstrukcje stalowe 

Oferta 



Stocznia Gdańsk S.A. podpisała 
porozumienie o współpracy z GE/Hitachi 
przy budowie planowanej elektrowni 
jądrowej w Północnej Polsce. 

Stocznia Gdańsk S.A. wykonała 
zamówienie – budowę 
dźwigarów (ok. 300 ton) na 
główny węzeł komunikacyjny 
w Gdańsku (Trasa Sucharskiego). 

Projekty i perspektywy 

Konstrukcje stalowe 



Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012 [w tys. PLN] 
  

Shipbuilding/ steel constructions Wind towers production K1 hall Wind towers production new factory 

Nakłady inwestycyjne ogółem 
w latach 2010-2012 [tys. PLN]  

Inwestycje 



Realizacja planu inwestycyjnego 

Zrobotyzowane linie produkcyjne 

Portale do cięcia 

Scalanie sekcji 

Nowoczesne linie technologiczne Linia wież wiatrowych 

Nowoczesne środki transportu 

Inwestycje 



Nowoczesne sposoby zapewniania mediów Place składowe  

Linia konserwacyjno – malarska  
Bramownica o udźwigu 350 t 

Inwestycje 



Historia 
•  założenie firmy w 1973 

• przekształcenie spółki w 2011 roku 
w STOCZNIA GDAŃSK S.A. – ODDZIAŁ 
MOSTOSTAL CHOJNICE 

• umowa dzierżawy zawarta na okres 2,5 roku 
• przejęto 390 pracowników 
• SG SA dzierżawi główne aktywa produkcyjne 

Podstawowe fakty 

Oddział Mostostal Chojnice 

GDAŃSK 

CHOJNICE 

• bliska lokalizacja od Stoczni Gdańsk – 
tylko 130 km 
• atrakcyjne rynki zbytu 
• synergia technologiczna i produkcyjna 
• dopełniające się aktywa produkcyjne 
• wymiana doświadczeń 
• wykwalifikowana kadra 
• stabilność finansowa  



Zanim Stocznia Gdańsk wydzierżawiła zakład w Chojnicach firmy współpracowały od kilku 

miesięcy przy realizacji dwóch dużych zamówień dla niemieckiego potentata w branży 

konstrukcji stalowych, spółki Thyssen Krupp. Stocznia Gdańsk prowadziła całkowity nadzór  

nad kontraktem, a także odpowiedzialna za montaż finansowy tego złożonego projektu. 

• urządzenie służy do przeładunku 
   materiałów sypkich  
• zbudowana dla odbiorcy w Brazylii 
• 500 ton konstrukcji stalowych  

Współpraca Stoczni Gdańsk i Mostostalu 
Chojnice: Wspólne projekty 

Wywrotnica wagonowa Budowa zwałowarki (tzw. stacker) 

• największe w Europie urządzenie służące do 
przeładunku materiałów sypkich dla portu EMO 
Rotterdam 
• 1000 ton elementów wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych 



Konstrukcje on & offshore 

Platforma 
Konstrukcje 4 postumentów  
na platformy w Syberii. 

Oddział Mostostal Chojnice: Realizacje 
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Dach stadionu Stade de France 

Różne typy dźwigów (włącznie z elementami elektrycznymi 
 i mechanicznymi) EOT, RTG, STS i wózki. 

Most Millenium - Londyn 



Dziękujemy za uwagę 


