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Rys historyczny

1926 r. – Rozpoczęcie działalności 

Lata 30. XX w – współpraca z Marynarką Wojenną
RP. Pierwsza wybudowana jednostka - trałowiec 
ORP Mewa (1935 r.) 

Do 2009 r. remonty jednostek do 150 m. 

2009/2010 – Zakup majątku od Stoczni Gdynia 
oraz doku pływającego nr 4 – powiększenie 
potencjału produkcyjnego. 

2010 r. – Wejście do MARS FIZ (ARP).

2014 r. – Wejście MARS FIZ do Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej.



Nauta dziś

Zdywersyfikowana działalność w oparciu o 3 główne 
segmenty: 

Remonty i przebudowy statków cywilnych 

Nowe budowy 

Produkcję specjalną

Wiarygodny, rozwijający się podmiot: 

Znaczące zwiększenie skali działalności

Przychody ze sprzedaży w 2016 r.: ponad 443 mln PLN –
wynik ponad czterokrotnie wyższy niż w 2010 r. 

Aktywność badawczo-rozwojowa: 

Współpraca z ośrodkami naukowymi 

Prace nad stworzeniem innowacyjnych produktów



Działalność w 3 lokalizacjach: 
Zakład w Gdyni przy ul. Waszyngtona
.



Działalność w 3 lokalizacjach: 
Zakład w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej
.



Działalność w 3 lokalizacjach: 
Zakład w Gdańsku przy ul. Doki
.



Kluczowe aktywa produkcyjne Spółki

suchy dok SD I o wymiarach 240m x 40m,
dok pływający nr 4 o wymiarach 190,5m x 31,2m i nośności 12.000 ton,
dok pływający nr 3 o wymiarach 135m x 21m i nośności 4.500 ton,
dok pływający nr 2 o wymiarach 120m x 31,2m i nośności 3.500 ton,
dok pływający nr 1 o wymiarach 76m x 13m i nośności 1.200 ton,
pochylnia B1 o wymiarach 277m x 33m,
pochylnia B3 o wymiarach 220m x 28m.



Działalność cywilna



Remonty i przebudowy statków 
cywilnych

Remonty  i przebudowy statków cywilnych o 
różnym charakterze i przeznaczeniu. 

Zwiększenie potencjału dokowego umożliwia 
od roku 2011 konkurowanie ze stoczniami 
europejskimi.

W 2016 r. Nauta wyremontowała 111 jednostek 
cywilnych.



Montaż skruberów na 7 jednostkach Finnlines
i remont platformy Petrobaltic.



Przebudowa szybkiego promu Stena Superfast X.



Remont Advantage Spring – największej jednostki w historii stoczni. 



Remont promu pasażerskiego Polonia. 



Remont i przebudowa platform dla Lotos Petrobaltic. 



Nowe budowy
Do roku 1999 Stocznia budowała statki 
i jednostki pływające, głównie holowniki, kutry, 
lodołamacze, kadłuby statków rybackich i 
handlowych. 
W roku 2013 Spółka powróciła na rynek nowych 
budów, uruchamiając Zakład Nowych Budów w 
Gdańsku. 

Obecnie realizowane są kontrakty na budowę:

Jednostki naukowo-badawczej (B870/II) dla 
Uniwersytetu Gdańskiego

Jednostki naukowo-badawczej (B871) dla 
Uniwersytetu w Goeteborgu 

11 zaawansowanych jednostek rybackich typu 
purse seiner dla kontrahentów duńskich i brytyjskich.



24 czerwca 2015 r. odbyło się wodowanie katamaranu naukowo-
badawczego dla Uniwersytetu Gdańskiego. W pełni wyposażona jednostka m/v Oceanograf zbudowana dla 

Uniwersytetu Gdańskiego. 



24 czerwca 2015 r. odbyło się wodowanie katamaranu naukowo-
badawczego dla Uniwersytetu Gdańskiego. W pełni wyposażona jednostka m/v Skagerak budowana dla 

Uniwersytetu w Goeteborgu. 



13 listopada 2015 r. Nauta pozyskała kontrakt na budowę w pełni 
wyposażonego statku rybackiego  dla szkockiego armatora. Jednostka 
będzie miała ponad 87 m długości i 18 m szerokości. Statek zostanie 
zbudowany wg projektu firmy Wartsila.



22 stycznia 2016 r. zwodowano częściowo wyposażoną jednostkę
m/v Esvagt Njord (84 x 17 m)przeznaczoną do obsługi farm wiatrowych.



Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych RP



Produkcja specjalna
Stocznia od wielu lat wykonuje remonty 
i modernizacje okrętów wojennych Marynarki 
Wojennej RP. 
Potencjał produkcyjny oraz posiadane koncesje i 
certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiają wykonanie 
remontu każdego okrętu znajdującego się w 
strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do najważniejszych z nich należą:

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I 
stopnia z dostępem do klauzuli NATO SECRET i do 
klauzuli SECRET EU/EU SECRET, 

Koncesja MSWiA na obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi,

Certyfikat WSK,
Certyfikaty jakości ISO 9001 i AQAP 2110



Produkcja specjalna

Obecnie Spółka realizuje remonty okrętów dla 
marynarki Wojennej RP: 

ORP Piorun, 
ORP Orkan
ORP Gen. K. Pułaski 
ORP Gen. T. Kościuszko
R14. 

Wartość produkcji specjalnej zrealizowanej 
przez Stocznię Nauta w latach 2010-2016 
wyniosła około  0,5 miliarda złotych. Tym 
samym stocznia jest liderem we współpracy 
z Marynarką Wojenną RP. 



Produkcja specjalna

Oprócz współpracy z polskimi siłami zbrojnymi 
Stocznia ma na swoim koncie również kontrakty 
zrealizowane dla zagranicznych kontrahentów. 

W 2015 r. stocznia z sukcesem wykonała remont 
francuskiego niszczyciela min Eridan, 
a w 2012 remont okrętu patrolowego norweskiej 
straży przybrzeżnej – NoCgV Barentshav. 



Dziękuję za uwagę
www.nauta.pl


