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Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej będącej organizacją samorządu gospodarczego, reprezentująca
w ramach działalności statutowej także interesy gospodarcze swoich członków, zwraca się z listem
otwartym o wsparcie działań Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w celu zapewnienia jej stabilizacji
ekonomicznej.
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. jest przedsiębiorstwem o ponad 90. letniej tradycji, będącym
wieloletnim członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Stanowi istotny i ważny element trójmiejskiego
przemysłu stoczniowego. Na kartach swojej historii zapisała się wieloma remontami i przebudowami
jednostek pływających cywilnych i wojskowych, a także innymi usługami związanymi z przemysłem
morskim. Posiada status przedsiębiorstwa przemysłu potencjału obronnego. Podstawową działalnością
Stoczni są trudne technicznie remonty statków różnych typów: handlowych, rybackich, offshore oraz
okrętów wojennych. Wśród wykonywanych usług szczególnym uznaniem na rynku stoczniowym cieszą się
skomplikowane modernizacje i konwersje jednostek pływających.
Obecna trudna sytuacja Spółki spowodowana jest niekorzystnymi zdarzeniami mającymi miejsce w
przeszłości a ich konsekwencje są odczuwane do dnia dzisiejszego. Spółka stała się przedmiotem dyskusji
prasowych i debat politycznych, co wpływa negatywnie na relacje z kontrahentami, stwarza także
niekorzystne warunki do współpracy z kooperantami i podwykonawcami, a przede wszystkim
niejednokrotnie wprowadza w błąd opinię publiczną, godząc w interes społeczny oraz narusza dobre imię
Stoczni.
W trakcie swojej długoletniej działalności stocznia mierzyła się z wieloma trudnościami, ale wychodziła z
nich obronną ręką dzięki doświadczonej kadrze kierowniczej, zaangażowaniu pracowników oraz zgodnemu
współdziałaniu organizacji związkowych.
Istotnym zatem jest aby i tym razem właściciele stoczni i instytucje mające wpływ na funkcjonowanie
gospodarki morskiej dołożyli wszelkich starań dla rozpatrzenia i realizacji wniosków formułowanych przez
Spółkę.
Rada Krajowej Izba Gospodarki Morskiej apeluje o pragmatyczne podejście do dyskusji o Stoczni
Remontowej NAUTA S.A. ponad podziałami politycznymi. Należy dążyć do stworzenia warunków do
poprawy sytuacji ekonomicznej Stoczni. Wykreowanie rozwiązań korzystnych dla rozwoju Spółki poprzez
wsparcie finansowe pozwoli na jej rozwój, uzyskanie poprawy kondycji ekonomicznej i na zbudowanie
możliwie najlepszych relacji z klientami, dostawcami, pracownikami czy instytucjami finansowymi.
Zatrzymanie negatywnego trendu, któremu poddana została Stocznia pozwoli również na zachowanie
miejsc pracy dla wielu pracowników, w tym także w firmach kooperujących.
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