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Fir mę HY DRO -NA VAL do ce nio no prze de wszyst kim za włas -
ne dzia ła nia edu ka cyj ne, któ re zo sta ły pod ję te w przed się bior stwie
z my ślą o kształ ce niu mło dzie ży w za wo dzie tech nik -me cha nik. 

Kształ ce nie za wo do we jest ta kim ob sza rem edu ka cji, któ ry ści -
śle wią że się z ryn kiem pra cy. Dla te go też wpływ pra co daw ców na
pro ces kształ ce nia za wo do we go po wi nien być uw zględ nio ny w je go
pla no wa nie i re a li za cję tak, aby zni we lo wać rozdź więk, ja ki wy stę pu -
je w re la cji edu ka cja – ry nek pra cy. Jed nak nie wie le firm de cy du je się
na współ pra cę z pla ców ka mi oświa to wy mi, głów nie z po wo du bra -
ku wy pra co wa nych wzor ców lub w oba wie przed żmud ny mi i skom -
pli ko wa ny mi pro ce du ra mi, któ re to wa rzy szą na wią za niu ta kiej współ -
pra cy. Fir ma HY DRO -NA VAL pod ję ła ta kie wyz wa nie i pod ko niec
2014 ro ku za i ni cjo wa ła utwo rze nie spe cjal nych klas pod swo im pa -
tro na tem we współ pra cy z dwie ma lo kal ny mi szko ła mi po nad gim na -
zjal ny mi. Stro ny te go przed sięw zię cia zo bo wią za ły się do re a li za cji
wspól nych pro jek tów zwią za nych z pod no sze niem po zio mu edu ka -
cji oraz zin ten sy fi ko wa niem prak tycz ne go kształ ce nia za wo do we go
i wzbo ga ce niem go o naj no wsze osią gnię cia tech nicz ne.

Utwo rze nie przez HY DRO -NA VAL klas pa tro nac kich jest od -
po wie dzią na ocze ki wa nie lo kal ne go ryn ku pra co daw ców na fa chow -
ców w bran ży me ta lo wej. Wie le firm w re gio nie słup skim sta le od -
czu wa de fi cyt rąk do pra cy, głów nie spe cja li stów i fa chow ców w obrób -
ce me ta lu. Za chę ce nie więc mło dzie ży do zdo by cia za wo du tech nik -
me cha nik w wa run kach za o fe ro wa nych przez HY DRO -NA VAL da -
je gwa ran cję za trud nie nia w przy szło ści i być mo że za trzy ma mło -
dych lu dzi w tym re gio nie. Przyj mu jąc mło dych prak ty kan tów, Spół -
ka zo bo wią za ła się za poz nać ucz niów i udzie lić im do stę pu do no -
wo czes nych tech no lo gii re a li zu jąc przy tym roz sze rzo ny pro gram
na u cza nia przed mio tów tech nicz nych. 

Fir ma do brze się przy go to wa ła do re a li za cji te go przed sięw zię cia.
Od po wied nio wy po sa żo no po miesz cze nie na sa lę dy dak tycz ną, a ucz -
niów za o pa trzo no w ubra nia ro bo cze i sprzęt och ro ny oso bi stej. Oprócz
pod sta wo we go szko le nia BHP, ucz nio wie za poz na li się z roz sze rzo nym
szko le niem w za kre sie udzie la nia pier wszej po mo cy przed me dycz nej.
Do pie ro po tym przy stą pio no do re a li za cji roz sze rzo ne go pro gra mu
kształ ce nia prak tycz ne go i te o re tycz ne go. W tym ce lu zo stał za trud nio -
ny na u czy ciel prak tycz nej na u ki za wo du z dłu go let nim do świad cze niem
pe da go gicz nym, któ ry na wią zał bar dzo do bry kon takt z mło dzie żą i po -
mógł ucz niom spraw nie po ko nać ba rie ry adap ta cyj ne w za kła dzie. 

– Kla sy pa tro nac kie w tak do brze zor ga ni zo wa nej fir mie jak HY DRO -

NA VAL to do bry po mysł. Cie szę się, że pow sta ły. Ucz nio wie mo gą zdo być

od po wied nie przy go to wa nie do za wo du w at mos fe rze od by wa ją cej się pro -

duk cji. Od pier wszych za jęć są za in te re so wa ni, słu cha ją, py ta ją, chcą jak

naj wię cej wie dzieć o tym co dzie je się w za kła dzie. My ślę, że bę dą z nich

lu dzie, bo wi dać za cię cie i chce się im uczyć. W fir mie od pod staw poz na -

ją za sa dy mon ta żu, po słu gi wa nie się na rzę dzia mi po mia ro wy mi, krok po

kro ku, cier pli wie uczą się ry sun ku tech nicz ne go. Je stem zwo len ni kiem te -

go, że by uczeń sam coś zro bił, co utwier dzi go w prze ko na niu, że się na -

da je. Dla te go da ję im do wy ko na nia pro ste de ta le. Każ dy sta ra się wy ko -

nać jak naj le piej swo je za da nie i sta je się dum ny ze swo jej pra cy, bo ona

da je mu za do wo le nie – mó wi Ry szard Ogra bek, na u czy ciel prak -

tycz nej na u ki za wo du w HY DRO -NA VAL.

W za ło że niu kla sy pa tro nac kie w fir mie sta ną się kuź nią fa chow -
ców, któ rzy po skoń czo nej na u ce bez prob le mów znaj dą za trud nie -
nie w in nych fir mach bran ży me ta lo wej za rów no w kra ju i za gra ni cą. 

Właś nie za ta kie dzia ła nia HY DRO -NA VAL otrzy mał ty tuł „Fir -
my Za an ga żo wa nej Spo łecz nie Po mor skie go Sek to ra MŚP 2015”. Ka -
pi tu ła kon kur su uz na ła, że po przez or ga ni za cję do brych za jęć prak -
tycz nych oraz re a li za cję roz sze rzo ne go pro gra mu na u cza nia przed -
mio tów tech nicz nych, HY DRO -NA VAL po pu la ry zu je wła ści we po -
dej ście do edu ka cji tech nicz nej przez mło dych lu dzi. Stwa rza im per -
spek ty wy roz wo ju za wo do we go, wspo ma ga przy tym lo kal ną spo -
łecz ność, a ucz niów wy po sa ża w ak tu al ną wie dzę i po żą da ne kwa li -
fi ka cje. Do dat ko wym atu tem, któ ry był pre mio wa ny przez or ga ni za -
to rów kon kur su jest fakt, że dzia ła nia stra te gicz ne są re a li zo wa ne
w dłuż szej per spek ty wie cza so wej i we współ pra cy z przed sta wi cie -
la mi śro do wisk edu ka cyj nych i par tne rów spo łecz nych.

Utwo rze nie klas pa tro nac kich zo sta ło rów nież uz na ne za do brą
prak ty kę CSR czy li spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su. Zgod nie z jej
ideą, or ga ni za to rzy kon kur su po szu ku ją przy kła dów dzia łań, wy kra cza -
ją cych po za wy mo gi pra wa i jed no cześ nie ta kich, któ re wspie ra ją da -
ną spo łecz ność lo kal ną i przy czy nia ją się do bu do wa nia z nią re la cji.

– Je steś my dum ni z tej na gro dy, chce my po pu la ry zo wać kształ ce nie

za wo do we i je go wa gę dla lo kal nych przed się bior ców. Od czu wa my bra ki

ka dro we spo wo do wa ne mar gi na li za cją szkol nic twa za wo do we go. Uwa ża -

my, że uczeń po wi nien uczest ni czyć w ryn ku pra cy w trak cie kształ ce nia.

Dzię ki te mu zde cy do wa nie lep sza bę dzie je go po zy cja, gdy tra fi na ten ry -

nek na sta łe. Kształ ce nie na po trze by kon kret ne go da ją ce go gwa ran cję

za trud nie nia i po zy ska nie ce nio nych umie jęt no ści i upraw nień jest naj lep -

szym roz wią za niem dla mło de go ucz nia, dla pra co daw cy i dla szko ły –

mó wi Ma gda le na Gan non, Wi ce dy rek tor ds. HR i CSR

w Spół ce HY DRO -NA VAL. 

Przed sta wi cie le Spół ki HY DRO -NA VAL są prze ko na ni, że in -
we stu jąc dłu go fa lo wo we współ pra cę ze szko ła mi zwię ksza ją szan se
swo jej fir my na po zy ska nie wy so ko wyk wa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków. Szko ły zaś przyz na ją, że bez współ pra cy z pra co daw ca mi, nie
ma ją szans na kształ ce nie w za wo dzie w rze czy wi stych wa run kach
pra cy, ani też nie ma ją moż li wo ści za poz na nia ucz niów z no wy mi tech -
no lo gia mi. Poś red nio od bior ca mi te go przed sięw zię cia jest też lo -
kal na spo łecz ność, w tym in ni pra co daw cy, dla któ rych ab sol wen ci
klas pa tro nac kich bę dą sta no wić wyk wa li fi ko wa ną ka drę do brze przy -
go to wa nych pra cow ni ków. 

BĘDĄ Z NICH LUDZIE…
Ubiegły rok firma HYDRO-NAVAL ze Słupska zakończyła zdobyciem głównej nagrody

w konkursie „Firma Zaangażowana Społecznie”. Konkurs adresowany jest do mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w woj. pomorskim, a jego celem jest

wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych praktyk z zakresu społecznej

odpowiedzialności biznesu (CSR). 

HY DRO -NA VAL Sp. z o.o.

Pol ska, 76-200 Słupsk, ul. Bra ci Sta niu ków 16
tel. +48 59 844 50 00, fax +48 59 844 50 20

of fi ce@hy dro -na val.com
www.hy dro -na val.com 

HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. jest od ponad 35 lat
certyfikowanym producentem i dostawcą urządzeń
dla przemysłu morskiego. Zakład działający w Słupsku
produkuje ponadto wyposażenie dla branży offshore
oraz cywilnych i wojskowych jednostek pływających.
Firma dysponuje własnym biurem technologicznym
i nowoczesną halą produkcyjno-remontową
wyposażoną w zdalnie monitorowaną sieć spawalniczą,
maszyny CNC do obróbki stali, komory śrutownicze
i kabinę lakierniczą. 
Dodatkowym atutem spółki są certyfikaty: systemu jakości
ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005 dotyczący spawania
materiałów metalowych, certyfikat AQAP 2120:2009 
dla kontraktów wojskowych, a także atesty Wojskowego
Dozoru Technicznego i uznanych towarzystw
klasyfikacyjnych (DNV, LR, ABS). Spółka działa w oparciu
o międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa,
ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.


