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BALTEXPO 2017
Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej 
prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych związanych z szeroko pojętą gospodarką morską,
odbywające się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku. 
Targi BALTEXPO 2017 otworzył Pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej, a w otwarciu obok
gościa specjalnego - Jassima Saif Ahmed Al Sulaiti Ministra Transportu i Komunikacji Kataru wzięli udział również
Pan Piotr Soyka - członek Narodowej Rady Rozwoju, który przeczytał list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy 
skierowany do uczestników BALTEXPO, Pani Dorota Arciszewska -Mielewczyk-Przewodnicząca Sejmowej
Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski oraz Pan 
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

� Budowa, modernizacje, remonty i przebudowy jednostek 
pływających (stocznie morskie, rzeczne i jachtowe)

� Oferta stoczni i firm kooperacyjnych 
� Usługi kooperacyjne, wyposażenie jednostek 

pływających, m.in.:
– jednostki napędowe,
– systemy przeniesienia napędu, śruby i turbiny,
– urządzenia pokładowe,
– radio-nawigacja, systemy sterowania i kontroli, instalacje 

okrętowe,
– automatyka i hydraulika okrętowa,
– wyposażenie wnętrz, meble, stolarka i tapicerka okrętowa,
– wykończenia powierzchni jednostek pływających (farby, lakiery,

zabezpieczenia antykorozyjne) 
� Oferta stoczni dla cywilnego budownictwa inżynieryjnego
� Biura projektowe i rynek usług projektowych
� Oprogramowanie dla projektantów statków i stoczni
� Wyposażenie dla stoczni

II..  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ  OOKKRRĘĘTTOOWWYYII..  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ  OOKKRRĘĘTTOOWWYY

� Plany inwestycyjne

� Kompleksowe wykonanie inwestycji

� Budownictwo inżynieryjne 
i hydrotechniczne

� Wyposażenie portów 

� Sprzęt do załadunku i wyładunku

� Obsługa i konserwacja infrastruktury 
portowej

� Systemy ochrony i bezpieczeństwa 
portów 

IIIIII..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  PPOORRTTÓÓWW  
II  PPRRZZEEMMYYSSŁŁUU  MMOORRSSKKIIEEGGOO
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� Usługi dla sektora wydobycia ropy i gazu

spod dna morskiego

� Platformy wiertnicze, wydobywcze, 

robocze, pomocnicze i hotelowe - 

wyposażenie i usługi

� Flota pomocnicza i specjalistyczna - usługi 

i serwisowanie

� Morska energetyka wiatrowa i wodna

� Układanie kabli i rurociągów podmorskich 

IIII..  OOFFFFSSHHOORREEIIII..  OOFFFFSSHHOORREE

KONFERENCJE BALTEXPO 2017 W LICZBACH:
� 11 SESJI MERYTORYCZNYCH � 27 GODZIN OBRAD � 74 PANELISTÓW

KONFERENCJE 2017:
DEBATA MINISTERIALNA
� Cykl Konferencji BALTEXPO zainaugurowała debata na temat "Transnarodowych synergii w rozwoju 

przemysłów morskich" zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
NORDIC & CENTRAL EUROPE MARITIME TIES BUSINESS MIXER
� BUSINESS MIXER przemysłów morskich z krajów Europy  Północnej i  Środkowej

W spotkaniu networkingowym "North and Central Europe Maritime Ties Business Mixer" organizowanym
przez Polsko-Skandynawską Izbę Gospodarczą wzięło udział 17 firm reprezentujących nordyckie przemysły
morskie oraz ponad 130 polskich przedsiębiorców zainteresowanych międzynarodową współpracą.

OTWARTE ZEBRANIE RADY BUDOWY OKRĘTÓW
� Działalność flot wojennych- wyzwania współczesności i przyszłości
LOGISTYKA
� Intermodal jako optymalne narzędzie budowy łańcucha dostaw
� Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej

- inwestycje i ich realizacje w Polsce
� Dobre praktyki i rozwiązania w zakresie rewitalizacji żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych -

doświadczenia holenderskie
� Przyszłe inwestycje na rzecz rozwoju polskich portów morskich. rola korytarzy TEN-T w rozwoju gospodarki

morskiej i żeglugi śródlądowej
PRZEMYSŁ OKRĘTOWY/OFFSHORE/STOCZNIE
� Program "Batory" szansą na innowacyjne rozwiązania polskiego przemysłu okrętowego dla światowej żeglugi
� Seminarium GAZ-SYSTEM: Łańcuch kooperantów GAZ-SYSTEM w budowie infrastruktury energetycznej
� Impulsy dla wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle okrętowym - nowe napędy, remonty 

i modernizacja, wymogi ochrony środowiska, kondycja sektora offshore i nowe nisze rynkowe
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE

BEZPIECZEŃSTWO
� Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej
EDUKACJA
� Obecne i przyszłe wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla przemysłów morskich i możliwości ich realizacji.

Jaki model kształcenia?
OCHRONA ŚRODOWISKA
� Projekt SEMLA: Użycie nowych technologii mikrofalowych i ultralekkich konstrukcji antenowych do ochraniania

i zabezpieczania środowiska polarnego
� Projekt MareNor: Funkcjonowanie morskich systemów radiowych na Dalekiej Północy (MareNor).

FINAŁ KONKURSU "STOCZNIA W OBIEKTYWIE"



BALTEXPO 2017
"… Już od ponad trzydziestu lat BALTEXPO stanowi znakomitą prezentację dorobku i możliwości firm 
działających w branży morskiej, w tym innowacyjnych rozwiązań i technologii, będących dziełem polskich
naukowców i polskich firm. Jest także zaproszeniem do dyskusji w szerokim kręgu specjalistów. Cieszę się, 
że tradycyjnie również i podczas tegorocznej edycji toczyć się będzie wartościowa, wielowątkowa debata,
poświęcona nowoczesnej gospodarce morskiej. Gratuluję organizatorom Targów, że dzięki Państwa 
zaangażowaniu i profesjonalizmowi impreza zyskała rangę największego w Polsce wydarzenia gospodarczego
związanego z morzem, a w środowisku międzynarodowych cieszy się uznaniem i prestiżem…." z listu Andrzeja
Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanego do uczestników BALTEXPO 2017.

� Porty i usługi portowe 
� Magazyny i centra logistyczne (składowanie, 

przechowywanie, transport)
� Terminale masowe
� Terminale kontenerowe
� Terminale dla paliw płynnych i gazowe
� Transport intermodalny morski i lądowy
� Korytarze transportowe TEN-T 
� Logistyka i spedycja 
� Bezpieczeństwo logistyki i transportu (kontenery,

zabezpieczenie ładunków)
� Firmy przewozowe 
� Gestorzy ładunków, załadowcy
� Portowe usługi przeładunkowe (rozładunek, załadunek) 
� Usługi celne, finansowe, ubezpieczenia
� Wyposażenie dla środków transportu

IIVV..  LLOOGGIISSTTYYKKAA  WW  TTRRAANNSSPPOORRCCIIEE
MMOORRSSKKIIMM

IIVV..  LLOOGGIISSTTYYKKAA  WW  TTRRAANNSSPPOORRCCIIEE
MMOORRSSKKIIMM

� Armatorzy i operatorzy statków śródlądowych 

� Plany inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy,
rewitalizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych 

� Technologie, rozwiązania i usługi w zakresie 
budownictwa hydrotechnicznego 

� Technologie, rozwiązania i usługi w zakresie tworzenia
i utrzymania stałych i tymczasowych zabezpieczeń

przeciwpowodziowych 

� Technologie, rozwiązania i usługi w zakresie 
nowoczesnej floty śródlądowej - pasażerskiej, 
towarowej i promowej 

� Logistyka z wykorzystaniem istniejącej i planowanej
infrastruktury śródlądowych dróg wodnych

VVII..  ŻŻEEGGLLUUGGAA  ŚŚRRÓÓDDLLĄĄDDOOWWAA  
II  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  WWOODDNNAA
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� Armatorzy i operatorzy statków

� Żegluga towarowa

� Żegluga pasażerska

� Żegluga promowa

� Zaopatrzenie statków

� Usługi third party ship management

� Paliwa, smary i oleje i inne materiały 
eksploatacyjne

� Morskie usługi holownicze i portowe

VV..  ŻŻEEGGLLUUGGAA  MMOORRSSKKAA  
II  PPRRZZYYBBRRZZEEŻŻNNAA
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II  PPRRZZYYBBRRZZEEŻŻNNAA

TARGI W LICZBACH:
� 281 WYSTAWCÓW � 19 REPREZENTOWANYCH KRAJÓW � 4 218 ZWIEDZAJĄCYCH 

NAGRODY BALTEXPO "ZŁOTE KOTWICE" 
w kategorii:

PRODUKT: Remontowa Shipbuilding - za serię trzech nowoczesnych promów z napędem dual fuel.
USŁUGA: DNV GL Poland- za inspekcje dronowe.
WYRÓŻNIENIE w kategorii PRODUKT: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej za dwuzadaniowy pojazd
podwodny typu UUV/AUV Stealth 
OSOBOWOŚĆ ROKU GOSPODARKI MORSKIEJ: kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki.

SPECJALNE DODATKOWE STREFY BALTEXPO 2017
� CENTRUM INNOWACJI I ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
� STREFA EDUKACJI I PRACY

� konsultacje z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z konsultantem ds. pracy za 
granicą � prezentacje firm- potencjalnych pracodawców � gry i konkursy z wiedzy o gospodarce morskiej

� STREFA INWESTORA

BALTEXPO BARBECUE EVENING
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Polska i światowa branża morska na BALTEXPO 2019
Co dwa lata kilka wrześniowych dni zarezerwowanych jest dla branży morskiej. Na Międzynarodowe Targi Morskie,
już od ponad 30 lat przyjeżdża kilkaset firm i instytucji z całego świata. 
Tematyka targów obejmuje przemysł okrętowy, offshore, infrastrukturę portów i przemysłu morskiego, logistykę 
w transporcie morskim, żeglugę morską i przybrzeżną, żeglugę śródlądową i  gospodarkę wodną, bezpieczeństwo
i ochronę portów i żeglugi, ochronę środowiska , edukację i media.
Program konferencji BALTEXPO, towarzyszących targom jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybitnymi
specjalistami z branży morskiej, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, przemysł oraz wyższe
uczelnie i instytuty naukowo-badawcze. Program konferencji, seminariów i debat BALTEXPO dotyka zawsze 
najważniejszych i najbardziej aktualnych dla branży morskiej zagadnień.
Główne cele, jakie stawiamy przed BALTEXPO to:
� Stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli biznesu, inwestorów, przemysłu, handlu, transportu, żeglugi śródlądowej,

administracji rządowej i samorządowej oraz nauki i mediów
� Promowanie gospodarki morskiej jako sektora o dużym potencjale rozwojowym, innowacyjnym oraz inwestycyjnym
� Stworzenie warunków do nawiązania bezpośrednich kontaktów przedstawicieli biznesu oraz nauki, zainteresowanych

współpracą w obszarze gospodarki morskiej
� Promocja innowacyjnych rozwiązań dla przemysłów morskich
� Przybliżenie młodym ludziom aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców z sektora morskiego- cykl

spotkań i prezentacji pod hasłem: "Lepsza kadra nasza przyszłość"

BALTEXPO TO:
� TARGI: KIERUNEK NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Prezentacja ofert Firm, najnowszych rozwiązań technologicznych, produktów, usług dla przemysłów morskich
� MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH z obecnymi i przyszłymi partnerami (możliwość indywidualnego 

przygotowania kalendarza spotkań).
� TRADYCJA:

Międzynarodowe targi i konferencje z ponad 30-letnią tradycją, wyrobioną w środowisku dobrą marką i sprawdzonym,
dużym potencjałem oddziaływania na środowisko.

� AKTUALNA WIEDZA:
Ogromna dawka wiedzy branżowej, nowych inspiracji, nowinek technologicznych.

� WAŻNA ROLA OPINIOTWÓRCZA
Możliwość zaprezentowania opinii Firmy na różne palące kwestie podczas debat konferencyjnych i spotkań kuluarowych.

� SZEROKI BRANŻOWO NETWORKING:
Zastosowanie różnych form networkingu jako okazja do wyjścia Firmy poza ścisłe ramy branżowe i możliwość
zaprezentowania jej potencjału i dokonań przed szerokim audytorium.

� NAGRODA "ZŁOTA KOTWICA":
Tradycją targów są nagrody "Złota Kotwica BALTEXPO" przyznawane wiodącym podmiotom bądź osobom związanym
z branżą morską. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą eksperci gospodarki morskiej i przemysłu okrętowego
przyznaje "Złote Kotwice" w kategoriach "Produkt" i "Usługa" oraz "Osobowość Roku Gospodarki Morskiej".

PLANOWANE DODATKOWE STREFY TEMATYCZNE BALTEXPO 2019:

� STREFA USŁUG BIZNESOWYCH
� STREFA INNOWACJI I ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 
� STREFA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO
� STREFA BEZPIECZEŃSTWA PORTÓW I ŻEGLUGI
� STREFA WYPOSAŻENIA OKRĘTOWEGO
� STREFA PORTOWA
� STREFA LNG I OFFSHORE WIND

"Najważniejszą rzeczą jaką musimy dzisiaj zrobić to integracja środowiska polegająca na ukierunkowaniu
wszystkich działań ku gospodarce morskiej. Takie wydarzenia jak targi BALTEXPO, które skupiają oczy
całego środowiska, to doskonały punkt wyjścia ku temu." - kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki - laureat
nagrody "Złotej Kotwicy" w kategorii "Osobowość Roku Gospodarki Morskiej".

� Nowe rozwiązania w technice okrętowej

� Paliwa ekologiczne

� Innowacyjne napędy okrętowe

� Systemy BWT (Ballast Water Treatment)

� Dodatkowe systemy i usługi 
podnoszące wartość statku

VVIIIIII..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAAVVIIIIII..  OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

� Przepisy i klasyfikacja

� Towarzystwa klasyfikacyjne 

� Prawo i administracja

� Polityka morska 

� Organizacje morskie

� Instytuty naukowo-badawcze 

� Wyższe uczelnie 

� Praca na morzu 

IIXX..  EEDDUUKKAACCJJAA  II  CCRREEWWIINNGGIIXX..  EEDDUUKKAACCJJAA  II  CCRREEWWIINNGG

� Wydawnictwa 
i media 

XX..  MMEEDDIIAA  XX..  MMEEDDIIAA  

� Bezpieczeństwo portów i żeglugi 

� Wyposażenie i sprzęt dla bezpieczeństwa 
portów i żeglugi 

� Systemy monitorowania głębokości wody 

� Systemy radiolokacyjne i optoelektroniczne 

� Zabezpieczenia nawigacyjne 

� Sprzęt ratunkowy i ratowniczy

� Zaawansowane technologie bezpieczeństwa
portów i żeglugi 

VVIIII..  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  II  OOCCHHRROONNAA
PPOORRTTÓÓWW  II  ŻŻEEGGLLUUGGII
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BALTEXPO 2019



PATRONAT MEDIALNY:
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PATRONI NAUKOWI:

PARTNERZY:

PARTNER GŁÓWNY:

PARTNER STRATEGICZNY:

PATRONI HONOROWI BALTEXPO 2019:



Organizator:
Zarząd Targów Warszawskich S.A. 
ul. Puławska 12a/3 02-566 Warszawa 
tel. (+48) 22 849 60 06, e-mail baltexpo@ztw.pl
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