Jubileusz 75 lecia
W czerwcu 1945 roku na terenie dawnej Gdańskiej Fabryki Wagonów utworzono Stocznię nr
3. Jej działalność obejmowała produkcję i remonty wagonów kolejowych, tramwajowych
oraz niewielkich jednostek pływających.
W lutym 1950 roku Stocznia nr 3 zmieniła nazwę na Stocznię Północną. W 1951 roku stocznia
zaczęła specjalizować się w budowie statków rybackich oraz niedużych statków towarowych
i naukowo‐badawczych, a także mebli okrętowych.
W 1955 roku, Stocznia Północna nawiązała współpracę z wojskiem. Od tamtej pory
budowała głównie okręty i statki specjalistyczne ‐ w szczególności jednostki desantowe,
hydrograficzne, ratownicze, szkolne oraz kutry torpedowe.
W 1959 roku zbudowano pierwszą pochylnię boczną umożliwiającą wodowanie statków o
długości do 75 m i masie do 1000 ton. Inwestycja ta pozwoliła na budowę coraz większych,
wysoce specjalistycznych statków rybackich – superseinerów, supertrawlerów.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Stocznia Północna budowała
największe na świecie pływające fabryki ryb, m. in. trawlery solarnie, trawlery przetwórnie,
jednak głównym zadaniem stała się produkcja zbrojeniowa. Specjalnością były okręty
desantowe przeznaczone głównie dla państw tzw. Układu Warszawskiego. Przekazano ich
łącznie 124, z czego 28 trafiło do polskiej Marynarki Wojennej. Kolejną specjalnością były
okręty hydrograficzne. Zbudowano ich 129 na podstawie różnych projektów. Stocznia
budowała też okręty bojowe, m. in. kutry torpedowe i dozorowiec, a także wyposażyła i
ukończyła trzy okręty rakietowe na bazie dostarczonych z NRD kadłubów.
Zbudowano również jednostki ratownicze i szkolne, okręty rozpoznania radioelektronicznego
oraz 18 okrętów demagnetyzacyjnych. Dziewiętnasty ‐ nieodebrany przez zamawiającego ‐
został ukończony, jako okręt wsparcia logistycznego. Na ponad 1000 jednostek
dostarczonych w 75‐etniej historii, ponad 400 stanowiły okręty wojenne, co stanowi wynik,
którego nie pobiła żadna inna stocznia polska.
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Stocznia Północna pozostawała podstawowym dostawcą okrętów dużych i średnich dla
polskiej Marynarki Wojennej od lat 50. ub. wieku do 2001 r., oddając wówczas ostatnią
jednostkę ‐ ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI.
Trudna sytuacja na światowym rynku budownictwa okrętowego na początku lat 90. zmusiła
Stocznię do podjęcia radykalnych zmian profilu produkcji jak również działań
marketingowych. Stocznia zaczęła specjalizować się w budowie kontenerowców
dowozowych, kierowanych na rynki m.in. Niemiec i Nigerii.
1 kwietnia 1993 roku Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte została przekształcona
w spółkę akcyjną, a jej oficjalna nazwa brzmiała “Stocznia Północna S.A.”.
Pod koniec lat 90. stocznia poszerzyła swoją ofertę o promy pasażersko ‐ samochodowe,
statki rybackie, holowniki oraz statki do obsługi przemysłu wydobycia ropy i gazu na morzu
(offshore).
Przełomowym był rok 2001, w którym podpisano akt prywatyzacji Gdańskiej Stoczni
Remontowej S.A. W ciągu dwóch lat kupiła ona większościowy pakiet akcji Stoczni Północnej
S.A. Był to początek tworzenia grupy kapitałowej dziś znanej, jako Remontowa Holding. W
związku z konsolidacją Grupy oraz unifikacją nazw firm do niej należących, w 2011 roku
Stocznia Północna S.A. przyjęła nazwę Remontowa Shipbuilding S.A. i stała się jedną z 22 firm
należących do grupy kapitałowej Remontowa Holding, co daje możliwość zaoferowania
wysoko zaawansowanych technicznie produktów – od projektu do w pełni wyposażonego
statku.
W połowie drugiej dekady XXI wieku Remontowa Shipbuilding wznowiła współpracę z Siłami
Zbrojnymi RP. W 2017 roku przekazano MW RP pierwszy okręt od roku 2001, nowoczesny
niszczyciel min projektu 258 ‐ ORP KORMORAN, a dwa kolejne – ORP ALBATROS oraz ORP
MEWA są w trakcie realizacji. Równolegle kończy się budowa serii sześciu holowników dla
Marynarki Wojennej RP, z której cztery zostały już przekazane Zamawiającemu.
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Stocznia REMONTOWA SHIPBUILDING zbudowała do tej pory łącznie 1032 jednostki, w tym
ponad 400 okrętów różniących się między sobą wieloma parametrami, takimi jak pojemność
transportowa, rodzaj paliwa napędowego czy zasięg prowadzonej żeglugi.
Statki i okręty zbudowane w REMONTOWEJ SHIPBUILDING pływają pod banderami m.in.:
Algierii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Singapuru, USA,
Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
W 2020 roku stocznia przekazała armatorom 9 w pełni wyposażonych jednostek
pływających, w tym 4 holowniki dla MW RP, 3 promy elektryczne dla Norwegii, 2 statki
wielozadaniowe dla polskich Urzędów Morskich. W programie produkcyjnym stoczni jest
kolejnych 10 jednostek – 2 niszczyciele min, 2 holowniki, 2 lodołamacze, prom elektryczny
dla Norwegii, prom na LNG dla Kanady oraz 2 statki o napędach hybrydowych do obsługi
platform offshore w rejonach arktycznych dla armatora ze Szwecji.
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