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Produkcja Gafako sp. z o.o. jest wyjątkowo złożona. Fir-
ma ma bogate doświadczenie w budowaniu konstrukcji 
stalowych, które następnie mechanicznie obrabia. Pro-
duktem finalnym są elementy wyposażenia statków wyko-
rzystywanych do eksploatacji złóż naftowych i gazowych, 

konstrukcje dla jednostek pogłębiarstwa morskiego oraz różnego ro-
dzaju wyposażenie pokładowe jednostek pływających, a także urządze-
nia urządzenia portowe. 

Pierwszą siedzibą firmy był budynek dzierżawiony na terenach należą-
cych niegdyś do Stoczni Gdańskiej. Wobec braku perspektyw rozwoju 
na tych terenach firma rozpoczęła poszukiwanie nowej siedziby i tere-
nów przeznaczonych na zabudowę przemysłową. W tym czasie Sejm 
RP uchwalił ustawę kompensacyjną dotyczącą m.in. Stoczni Gdynia. 
„Postanowiliśmy skorzystać z okazji i złożyliśmy ofertę zakupu części 
gruntów Stoczni Gdynia. Wygraliśmy przetarg i tym samym nabyliśmy 
teren, który w tej chwili zajmujemy” – mówi Henryk Jankowski, prezes 
Gafako sp. z o.o.

Praktycznie od pierwszych chwil obecności na rynku firma podejmo-
wała się realizacji unikalnych projektów i stosowała rozwiązania, z któ-
rych nigdy wcześniej nie korzystano. Były to projekty dość złożone 
technicznie. Co więcej, od razu eksportowano produkty do klientów 
zagranicznych – dla pierwszego kontrahenta wykonano urządzenia po-
głębiarskie do statków morskich. Było to jednocześnie spore wyzwa-
nie dla firmy i spędzało jej pracownikom sen z powiek. Efektem tych 
działań jest nie tylko opinia solidnego wykonawcy, lecz także dostęp 
do funduszy umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa i zakup nowych 
maszyn.

Trzeba zauważyć, że park maszynowy przedsiębiorstwa wygląda imponu-
jąco. „W jego skład wchodzą urządzenia o bardzo zróżnicowanej funkcji. 
Posiadamy zarówno urządzenia do budowy konstrukcji stalowych, obróbki 
cieplnej tychże konstrukcji, jak i maszyny do obróbki mechanicznej” – wy-
licza prezes Henryk Jankowski. Bardzo ważną decyzją było między innymi 
zmodernizowanie urządzeń podnośnych i zakup suwnic o udźwigu na po-

Offshore
szansą dla polskiej gospodarki

Wojciech Stepaniuk Polskie firmy z branży morskiej już kilka lat 
temu odkryły, że konstrukcje offshore w dłuż-
szej perspektywie czeka szybki rozwój. Na-
leży jednak wdrażać odpowiednie procedury 
i potwierdzać standardy jakości produktów. 
Przykładem polskiej firmy, która może po-
świadczyć jakość produktów wszystkimi 
wymaganymi certyfikatami, jest przedsię-
biorstwo Gafako sp. z o.o., mające swoją sie-
dzibę w Gdyni.
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ziomie 25–60 t. Mówiąc najogólniej, Gafako ma w wyposażeniu urządze-
nia, które nie są w tej branży stosowane powszechnie. 

SPECJALNOŚĆ – KONSTRUKCJE WIELKOGABARYTOWE
Jeśli chodzi o konstrukcje wielkogabarytowe, to możliwości pozyskiwa-
nia nowych rynków i klientów zapewnia nabrzeże pochylniowe. Moż-
liwości transportu morskiego, przeładunku na statki wpływające do 
sąsiadującego Portu Gdynia i baz kontenerowych to na pewno ogrom-
ny atut firmy. Dzięki korzystnej lokalizacji udaje się pozyskiwać kolejne 
zlecenia ze szczególnym uwzględnieniem branży offshore. „Nie byłoby 
to możliwe bez bazy technicznej, w szczególności urządzeń umożli-
wiających podejmowanie złożonych zleceń oraz uporządkowanych 
i wdrożonych procedur wymaganych w branży offshore i urządzeń 
portowych” – wylicza prezes.

WYSZKOLONA KADRA PODSTAWĄ SUKCESU
Niezależnie od tego firma ciągle dąży do udoskonalania produkcji, i to 
pod każdym względem. To dlatego, że w branży offshore wymaga się 
od wykonawcy solidności i wysokiej jakości. Władze firmy ciągle więc 

podnoszą poprzeczkę i chcą osiągnąć ten stan przez zwiększanie kwa-
lifikacji załogi, doskonalenie procesów produkcyjnych oraz modyfikację 
samej organizacji przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że przedsiębior-
stwo dysponuje zarówno dojrzałą kadrą, jak i pracownikami młody-
mi, ale już dobrze wyszkolonymi. „Należy tu wspomnieć szczególnie 
o kadrze zarządzającej, pełniącej wcześniej różnego rodzaju funkcje 
techniczne i zarządcze w przemyśle, osobach posiadających wielolet-
nie doświadczenie w projektowaniu i produkcji, które stworzyły wizję 
funkcjonowania firmy oraz potrafiły skupić wokół siebie młody, kre-
atywny i zaangażowany zespół” – wyjaśnia prezes Jankowski.

O profesjonalizmie firmy świadczą również certyfikaty potwierdzające 
jakość produktów i skrupulatne przestrzeganie procedur wymaganych 
w przemyśle offshore. „Posiadamy wszystkie certyfikaty umożliwiające 
wykonywanie konstrukcji dla tego rynku. Zaczynając od podstawowe-
go Certyfikatu Sterowania Jakością EN ISO 9001:2008, przyznanego 
w roku 2004, poprzez kluczowe dla nas uprawnienia potwierdzające 
jakość spawania różnych gatunków stali ze szczególnym uwzględnie-
niem stali o podwyższonej wytrzymałości” – chwali się Henryk Jankow-
ski. Przedsiębiorstwo posiada między innymi dopuszczenia technologii 
spawania WPQR, wdrożyła System Zarządzania Jakością w ramach 
pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalo-
wych według normy PN EN ISO 3834. Stosuje również odpowiednie 
procedury i posiada certyfikat zakładowej kontroli produkcji potwier-
dzający wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych zgodnie 
z normą europejską PN-EN 1090-1 i 2. Firma wykonuje konstrukcje 
pod nadzorem uznanych towarzystw klasyfikacyjnych (DNV, LRS, ABS, 
RINA). W przypadku pojawienia się innowacyjnych materiałów korzy-
sta z pomocy Politechniki Gdańskiej. Uczelnia pomaga w projektowa-
niu procesów spawalniczych dla materiałów, które pierwotnie nie były 
jeszcze stosowane, na przykład stali o własnościach wytrzymałościo-
wych dochodzących do 700 MPa. „Materiały te wymagają od nas dużej 
dyscypliny realizacyjnej i utrzymania precyzyjnych warunków spawania 

– mówi prezes. – Dla realizacji postawionych przed nami zadań, zleceń, 
kontraktów i rozwoju branży współpracujemy z wieloma podmiotami 
gospodarczymi mającymi doświadczenie w branży offshore oraz wy-
twarzaniu dedykowanych i skomplikowanych konstrukcji stalowych” 
– kończy.

POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI
Przedsiębiorstwo bez problemu poradzi sobie z mechaniczną obróbką 
wielkogabarytowych konstrukcji o ciężarze do 120  t. Gafako ma możli-
wość wykonywania konstrukcji stalowych o masie jednostkowej nawet 
powyżej 100 t, a w kooperacji – do 400 t. Uzupełnieniem oferty Gafako 
jest nabrzeże pochylniowe o długości 152 m wraz ze stanowiskiem prób 
z możliwością obciążeń do 9000  Nm oraz hale produkcyjne o łącznej 
powierzchni 13000 m2. W ten sposób firma tworzy warunki dla każdej 
realizacji, w tym montażu mechanicznego oraz hydraulicznego. W przy-
szłości firma chce inwestować przede wszystkim w urządzenia spawalni-
cze i sprzęt do obróbki mechanicznej. 

OFFSHORE ŁATWY NIE JEST
Obecność na rynku offshore wiąże się z zależnością od wielu czynników, 
dlatego rynek ten trzeba stale monitorować oraz dostosować ofertę do 
aktualnych potrzeb. Jednak niezależnie od dynamicznych zmian zachodzą-
cych na rynku morskim nasz kraj ciągle liczy się w tej gałęzi gospodarki. Na 
świecie docenia się fachowość naszej kadry i potencjał przedsiębiorstw 
działających w branży. Zapotrzebowanie na producentów jest ogromne. 
„Patrząc przez pryzmat konkurencji, na krajowym rynku należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwości nie tylko konkurowania, lecz także współ-
pracy w ramach uzupełniających się usług, które pozwolą na budowanie 
trwałej przewagi konkurencyjnej w regionie. Podkreślić należy również, że 
dzięki pracy i rozwojowi firm, które i konkurują, i współpracują, techno-
logie offshore zostały wpisane i zatwierdzone jako «Inteligentne Regional-
ne Specjalizacje Województwa Pomorskiego»” – wyjaśnia prezes Gafako 
Henryk Jankowski. ■

O PROFESJONALIZMIE FIRMY ŚWIADCZĄ 
RÓWNIEŻ CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE 

JAKOŚĆ PRODUKTÓW I SKRUPULATNE 
PRZESTRZEGANIE PROCEDUR 

WYMAGANYCH W PRZEMYŚLE OFFSHORE


