Gdynia, 6 października 2014

Potrójna rola Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
podczas panelu Gospodarka Morska Międzynarodowego Forum
Gospodarczego Gdynia 2014
Podczas czternastego Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014 Związek
Pracodawców FORUM OKRĘTOWE ma do wypełnienia trzy istotne role – oficjalnego Partnera
panelu Gospodarka Morska, inicjatora i koordynatora prowadzonych podczas tego panelu
dyskusji, a także organizatora konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska.
10 października br. już po raz dziesiąty odbędzie się panel Gospodarka Morska. Jego tematem
przewodnim będzie „Nowa polityka gospodarcza Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla
Polski”. Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest oficjalnym Partnerem spotkania.
Podczas panelu Gospodarka Morska Dyrektor FORUM OKRĘTOWEGO, Jerzy Czuczman, poruszy
zagadnienie szans polskiej gospodarki morskiej na tle procesów re-industrializacji Europy,
przedstawi osiągnięcia polskiego przemysłu stoczniowego w ostatnim roku, a także będzie
moderował bloki dyskusyjne, nawiązujące do poruszanych w trakcie spotkania zagadnień.
Ważnym i uroczystym momentem panelu będzie rozdanie nagród Innowacyjna Gospodarka
Morska, przyznawanych przez FORUM OKRĘTOWE, a fundowanych przez Pana Piotra Soykę,
wybitnego menedżera, Prezesa Remontowa Holding SA. Docenienie zasług i osiągnięć firm, osób i
przedsięwzięć z branży morskiej ma przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo dobrą kondycję
polskiego przemysłu stoczniowego. Tegoroczni laureaci, decyzją Kapituły z 15 września, zostali
wyłonieni w pięciu kategoriach związanych z innowacyjnością: Produkt, Technologia,
Przedsięwzięcie Organizacyjne, Firma oraz Projekt.
„Od 10 lat czołowi przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci spotykają się podczas panelu Gospodarka
Morska Forum Gospodarczego w Gdyni, by pomówić o możliwościach i wyzwaniach, jakie
napotykają w dynamicznie rozwijających się uwarunkowaniach na światowych rynkach. Jest to
ważne spotkanie ekspertów ze świata biznesu oraz znakomitości świata nauki, związanych z
prężnie rozwijającą się, silnie proeksportową branżą morską. Istotnym czynnikiem wpływającym na
osiągnięcia branży są innowacje, z których najważniejsze będziemy mieli zaszczyt nagrodzić”,
powiedział Jerzy Czuczman, Dyrektor Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.
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Notka informacyjna:
Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE integruje niemal 60 firm działających w szeroko pojętej branży stoczniowej
w Polsce. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO, oprócz stoczni produkcyjnych i remontowych, są dostawcy usług,
kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także wyższe uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy
projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.
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

