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Gryf Gospodarczy to prestiżowa
nagrodaw biznesowym środowi-
sku Pomorza. Dzisiaj w gdańskim
Dworze Artusa odbędzie się finał
konkursu. To już jego XVI edycja.
Nagradzane Gryfem firmy to ab-
solutnaczołówkaprzedsiębiorstw.
To firmy, z których można brać
przykład. Firmy zgłaszane do na-
grody są skrupulatnie badane.
Sprawdzane są ich finanse, opinie
o nich wśród kontrahentów, pra-
cowników, osiągnięcia zostatnich
lat, plany rozwojowe.Weryfikacja
jest kompleksowa i gwarantuje, że
wyróżnieni to najlepsi z najlep-
szych.

Celemkonkursu jest promocja
przedsiębiorczości i aktywności
gospodarczej przedsiębiorstw
województwa pomorskiego po-
przez: prezentację i promowanie
firm, któremają korzystnywpływ
na rozwój gospodarczy woje-
wództwa, upowszechnianie do-
brychpraktykwbiznesie, promo-
wanie korzystnego i pożądanego
wizerunku gospodarczego, pro-
mowanie laureatówkonkursupo-
przez ich rekomendacje do ogól-
nopolskich nagród i wyróżnień,
włączenie sektora przedsiębior-
ców do szerokiej współpracy
z jednostkami samorządu teryto-
rialnego, inicjowanie pozytywne-
go współzawodnictwa przedsię-
biorstw.

Zgłoszenieuczestnictwawkon-
kursieprzedsiębiorstwazsiedzibą
na Pomorzu mogły złożyć do 15
kwietnia, bezpośrednio lub po-
przezorganizacjeskupiająceprzed-
siębiorców, mające zarejestrowa-
ną siedzibę na terenie wojewódz-
twa pomorskiego.

Uczestnicy konkursu musieli
wykazać, iż nie mają zaległości
w opłacaniu podatków oraz obo-
wiązkowych składek na ubezpie-
czenie społecznepoprzezzałącze-
nie stosownego oświadczenia.

Konkurs rozstrzygany jest
w czterech kategoriach:
mikroprzedsiębiorstwo - zatrud-

niającemniej niż 10 pracowników,
małeprzedsiębiorstwo-zatrudnia-
jące od 10 do 49 pracowników,
średnieprzedsiębiorstwo-zatrud-
niające od 50 do 249 pracowni-
ków, duże przedsiębiorstwo - za-
trudniającepowyżej250pracowni-
ków.

Laureaci otrzymują statuetkę
Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospo-
darczy 2015”. Kapituła konkursu
przyznaje równieżwyróżnieniapo-
zostałymfinalistomwkażdej kate-
gorii konkursowej. Zarówno laure-
aci, jak i firmywyróżnionemająpra-
wo używać logo i określenia: Lau-
reat/ Wyróżnienie Konkursu Na-

grodyPomorskiej „GryfGospodar-
czy 2015”.

Przewidzianesą takżedwiena-
grody specjalne. Kapituła konkur-
sumożespośródtrzech firmwska-
zanychprzezkomisjękonkursową
przyznać nagrody specjalne „Gryf
Innowacyjne Przedsiębiorstwo
2015”oraz„GryfOdpowiedzialnoś-
ci Społecznej 2015”.

Wtymrokuwfinaleznalazłosię
dwanaściefirm.Sąto:BMBSantech
sp.zo.o.Sp.k.,Ciecholewski -Wen-
tylacje sp. z o.o., Control Solutions
Patryk Smok, Euro-Styl sp. z o.o.
Sp.k., Flextronics International Po-
landsp.zo.o.,Hydro-Navalsp.zo.o.,

JabilAssemblyPolandsp.zo.o.,KBR
Poland sp. z o.o., Omida sp. z o.o.,
Port LotniczyGdańsk sp. z o.o., Za-
kładHydraulikiSiłowej„Hydromech”
SA,ZarządMorskiegoPortuGdańsk
SA.

Jak co roku pomorskie media
przyznająnagrodęGryfaMedialne-
go. O tym, kto go otrzyma, zdecy-
dowali m.in. Czytelnicy „Dzienni-
ka Bałtyckiego”.

WubiegłymrokuGryfaMedial-
nego zdobyła firma Armet Bis sp.
z o.o. z Gdyni. - Nagrodamedialna
maszczególnąwartość -mówił rok
temu Robert Pstrągowski, prezes
Armet Bis, odbierając nagrodę

m.in. z rąkBogdanyWachowskiej,
zastępcy redaktora naczelnego
„DziennikaBałtyckiego”. -Chcępo-
dziękowaćmoimwspółpracowni-
kom, klientom i firmom, z którymi
na codzień z sukcesemwspółpra-
cujemy.

Organizatorem konkursu Gryf
Gospodarczy jest Pomorska Rada
Przedsiębiorczości, doradzająca
marszałkowiPomorzaprzywspie-
raniu przedsiębiorczości. Pomor-
skaRadaPrzedsiębiorczości skupia
przedstawicieli regionalnych śro-
dowiskgospodarczychzprawie40
organizacji działających na Pomo-
rzu.A

Laury za zrównoważony wzrost

Laureaciubiegłorocznejedycji NagrodyPomorskiejGryfGospodarczypodczasgaliwDworzeArtusa
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Dzisiaj finałXVIedycjiNagrodyPomorskiejGryfGospodarczy.Spośródnominowanychdonagrodyfirmzwy-
cięzcywczterechkategoriachotrzymająstatuetki.WręczonyzostanietakżeGryfMedialny
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Statuetka „Gryfa Gospodar-
czego” to jedna z  najbardziej 
cenionych regionalnych nagród 
gospodarczych. Co sprawia, 
że jest ona tak pożądana przez 
przedsiębiorców?

Konkurs o  nagrodę „Gryfa 
Gospodarczego” to już tradycja, 
organizowany jest corocznie od 
2000 roku, a  wyboru laureatów 
dokonują wspólnie organizacje 
samorządu gospodarczego i  wła-
dze województwa pomorskiego. 
Zdobywca takiej nagrody może 
śmiało powiedzieć, że znalazł się 
w elicie najlepszych przedsiębior-
ców Pomorza. 

Kto może powalczyć o tę pre-
stiżową nagrodę? 

Zwycięzcy są wybierani 
w  czterech kategoriach: mikro-, 

małe-, średnie i  duże przedsię-
biorstwo. Ponadto, w  drodze 
plebiscytu wśród czytelników 
gazety „Dziennika Bałtyckiego”, 
zostaje wyłoniony laureat, który 
otrzyma statuetkę Gryfa Medial-
nego. Ta nagroda cieszy mnie 
szczególnie, bo oddana przez 
mieszkańców ogromna ilość 
głosów świadczy o ich osobistym 
zaangażowaniu i  trosce o  miej-
sce, gdzie mieszkają i  pracują. 
Komisję Konkursową powołuje 
Pomorska Rada Przedsiębior-
czości, która następnie przy wy-
borze kandydatów do nagrody 
Gryfa Gospodarczego bierze 
pod uwagę zróżnicowanie insty-
tucjonalne i geograficzne. 

Jak ocenia Pan dzisiaj pomor-
ską gospodarkę? Czy wyróżnio-

ne �rmy mają szansę na dalszy, 
dynamiczny rozwój?

Pomorskie jest bardzo atrak-
cyjnym regionem pod wzglę-
dem gospodarczym, nie tylko 
dla polskich 	rm – chętnie in-
westuje u  nas także coraz więcej 
zagranicznych przedsiębiorców. 
Jesteśmy jednym z  najlepiej roz-
winiętych gospodarczo obszarów 
Polski, o  czym decyduje głow-
nie nasze nadmorskie położenie, 
obecność wielkich portów czy 
intensy	kacja powiązań gospo-
darczych w regionie Morza Bałty-
ckiego. Województwo pomorskie 
wciąż się rozwija, a  przykładów 
jest mnóstwo – budowa autostra-
dy A1, rozwój portów w Gdańsku 
i  Gdyni, rozbudowa portu lotni-
czego i  siatki jego połączeń, czy 
budowa Pomorskiej Kolei Metro-

politalnej. Przez to Pomorskie sta-
je się bardziej konkurencyjne dla
innych regionów, również dzięki
aktywności gospodarczej miesz-
kańców – przedsiębiorcy korzy-
stają także z  funduszy unijnych,
których w  obecnej perspektywie 
	nansowej Polska otrzymała naj-
więcej. Z pewnością dobrze wyko-
rzystamy te środki, tak jak robili-
śmy to w poprzednich latach.

– To już 16 edycja plebiscy-
tu. Zdobywcom statuetki życzy 
Pan…

Aby była ona przede wszystkim
motywacją do jeszcze lepszej pra-
cy, utrzymywania jakości i  pod-
noszenia standardów. Rynek jest 
niezwykle konkurencyjny, dlatego
trzeba naprawdę wiele starań, aby 
utrzymać się w czołówce.  

�������	
����������������	


������	���������	���
�������

Rozmowa 

���������	
���

�����������

����	
��

�������������

STRUKIEM



•IIIGryfy Gospodarcze Pomorza 2015Polska Dziennik Bałtycki
Wtorek, 26 maja 2015

Nominowane do nagrody firmy
KapitułanagrodyGryfaGospodarczegowybrała12 pomorskichprzedsiębiorstw

aBMBSantechsp.zo.o.

Jestprofesjonalnymwykonawcąwzakresiepracinstala-

cyjnych,wszczególnościwzakresienowoczesnychsyste-

mówgrzewczych,instalacjitechnologicznychdlaprzemy-

słufarmaceutycznego,paliwowegoistoczniowegooraz

ogólniestosowanychwbudownictwie.Zrealizowałasze-

reginwestycji międzyinnymimodernizacjęsystemówcie-

płowniczych Gdańska,Gdyni,Kościerzyny,Redy.

aCiecholewski-Wentylacje sp.zo.o.

Firmaistniejenarynkuod1977roku.Zajmujesięprodukcją

orazwykonanieminstalacjiwentylacyjnychiklimatyzacyj-

nych.Produkujeelementyinstalacjitakie,jak:przewody

wentylacyjne,kształtki,nawiewniki,kratkiwentylacyjne,

okapy,nawiewylaminarneiinne.Specjalnościąsąskompli-

kowaneinstalacjeprzemysłufarmaceutycznego,spożyw-

czego,stoczniowego,atakżeinstalacjewszpitalach,ha-

lach,centrachhandlowychisalachwidowiskowych.

aControlSolutionsPatrykSmok

Firmazbranżyautomatykiprzemysłowej,pracownicyna-

bylidoświadczenie,projektującukładysterowania,progra-

mującorazuruchamiająclinieprodukcyjne.Manaswoim

koncieprojektydlaczołowychproducentówsamocho-

dównaświecie,m.in.Jaguara,LandRovera,Volkswagena

czyVolvo.Pracujenanajbardziejzaawansowanychsyste-

machiurządzeniachwykorzystywanychprzeztensektor

przemysłu(m.in.ABB,KUKAczySiemens).

aEuro-Stylsp.zo.osp.k.

Prowadzidziałalnośćdeweloperskąod2007r.Dziękidu-

żemukapitałowispółkawkrótkimczasieosiągnęłapozy-

cjęjednegozliderównatrójmiejskimrynkumieszkanio-

wym.Odpoczątkudziałalnościzrealizowałajedenaściein-

westycjimieszkaniowychołącznejpowierzchniponad

180tysięcymkw.Specjalizujesięwbudownictwiemiesz-

kaniowymi nieruchomości komercyjnych.

aFlextronics InternationalPolandsp. zo.o.

Firmadziaławbranży elektroniki telekomunikacyjnej

- jeden z największychpracodawcównaPomorzu.Firma

wTczewiezajmujesięprojektowaniemprodukcyjnym

orazusługamiinżynieryjnymi,montażempłytekdrukowa-

nych,wdrażaniemnowychproduktów,układamiBox-

Build,montażemwysokiegopoziomu,wytwarzaniem

iusługamikonfiguracjinazamówienieoraz konfiguracji

nazamówienie.

aHydro-Navalsp.zo.o.

Firmajestodponadtrzydziestulatfirmąprodukcyjno-

usługową,którejgłównymobszaremdziałaniajestsektor

offshoreidziałalnośćdlabranżymorskiej.Obecniefunk-

cjonujewnowootwartym,nowoczesnymkompleksie

przemysłowo-biurowymznajdującymsięwSłupskiejSpe-

cjalnejStrefieEkonomicznej.Firmawspółpracujezkrajo-

wymiizagranicznymistoczniamiifirmamibranżymor-

skiej.

aJabilAssemblyPolandsp.zo.o.

Firmadziałającawbranżyprodukcyjnej.Zajmujesiępro-

dukcjąsilnikówelektrycznych,generatorówitransforma-

torów.Dostawcausługprodukcyjnychurządzeńelektro-

nicznychorazekologicznychźródełenergii,obecnyw23

krajach.WPolsceskupiasięm.in.naprodukcjipanelisolar-

nych,mierników,wskaźnikówzużyciaenergiielektrycznej.

WKwidzyniefirmastworzyłaelektrownięfotowoltaiczną.

aKBRPolandsp.zo.o.

Istniejenarynkupolskimod1994roku.Specjalizujesię

wkompleksowejobsłudzeprojektówremontowych,pre-

fabrykacyjnych,utrzymaniaruchuiusługbudowlano-

montażowychdlaprzemysłupapierniczego,drzewnego,

energetycznegoichemicznego.Od2008rokustanowi

częśćkoncernuKBRInc.zsiedzibąwHoustonwTeksasie,

USA.Zatrudniaponad700pracowników,realizującpro-

jektywróżnychkrajachnatereniecałejEuropy.

aOmidasp.zo.o.

Firmaświadczykompleksoweusługispedycyjnewzakre-

sietransportuintermodalnego.Integrujezesobąróżnero-

dzajeśrodkówtransportuoferującproduktnajbardziejdo-

pasowanydopotrzebklientów.Jestfirmąprywatnąw100

proc. zkapitałempolskim.Zakresusługtomiędzynarodo-

waspedycjamorska,międzynarodowaspedycjalotnicza,

międzynarodowaikrajowaspedycjadrogowa,magazyno-

wanieiprowadzenieskładucelnego,doradztwo.

aPortLotniczyGdańskSp.zo.o.

Firmazarządzającagdańskimlotniskiem,którew2014ro-

kuwsumieobsłużyło3,3mlnpasażerów,cooznaczafan-

tastycznywynik;totrzeciportlotniczywkrajupodwzglę-

demliczbypasażerów.Wciąguostatnichkilkulatinwesty-

cjewrozbudowęportulotniczegowyniosłykilkasetmilio-

nówzłotych.Powstałterminalmiędzynarodowy, droga

kołowaniaipłytapostojowa.

aZakładHydraulikiSiłowej„Hydromech”S.A.

Firmazponad30-letnimdoświadczeniemwdziałalności

produkcyjnejihandlowej,świadczyusługiserwisowezza-

kresuhydraulikisiłowejimechanikiorazrealizujeindywi-

dualneprojektykonstrukcyjno-wdrożeniowe.Produkuje

specjalistycznenarzędziaisilnikihydraulicznedlagórni-

ctwa.Jestwyłącznymdystrybutoremzaworówkwasood-

pornychmarkiDefinox.Posiadakoncesjęwzakresiewy-

twarzaniaiobrotuwyrobamiwojskowymi.

aZarządMorskiegoPortuGdańskSA

Jestspółką utworzonąw1998r.idziałającąnapodstawie

ustawyoportachiprzystaniachmorskich.Udziałowcami

spółkisą:SkarbPaństwa,gminaGdańskorazuprawnieni

pracownicy.ZMPGSAjestjedynympodmiotemzarządza-

jącymportemwGdańsku.Działalnośćobejmujem.in.:za-

rządzanienieruchomościamiiinfrastrukturąportową,pla-

nowanierozwojuportu,budowę,rozbudowę,utrzymanie

imodernizacjęinfrastrukturyportowej.

Nominowaniw kolejności alfabetycznej
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Firma BMB SANTECH Sp. z o.o. Sp. K. działa od 1992 r.

Jesteśmy profesjonalnym wykonawcą w zakresie prac instalacyjnych, w szczególności 
w zakresie montażu nowoczesnych systemów grzewczych i instalacji technologicznych 
dla przemysłu farmaceutycznego i paliwowego. 

W 2002 roku jako LIDER „Polskiego Konsorcjum Ciepłowniczego” mieliśmy 
zaszczyt realizować największą ciepłowniczą inwestycję w Polsce północnej 
dotyczącą ekologicznego systemu „Uciepłownienia” m. Władysławowo po-
przez montaż 10 km sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz 110 węzłów cie-
płowniczych. Inwestorem powyższej inwestycji był ENERGOBALTIC Sp. z o.o. 
Gdańsk, który wysoko ocenił nasze prace na ww. budowie.
W latach 2003 - 2004 realizując w dalszym ciągu modernizację i rozbudowę 
systemów ciepłowniczych we Władysławowie, Kościerzynie, Gdyni, Malborku, 
Redzie przystąpiliśmy do prac związanych z rozbudową Zakładów Farmaceu-
tycznych „POLPHARMA” S.A. w Starogardzie Gdańskim.
Od września 2003 roku montowaliśmy w Z.F. „POLPHARMA” m.in. instalacje 
ciepłownicze wraz z przyłączami oraz instalacje gazów technicznych: tlenu, 
azotu, sprężonego powietrza, próżni i klimatyzacji w nowo wybudowanych 
obiektach jak
Laboratorium Centralne, Magazyn Form Suchych, Gazów Technicznych, Am-
pułkarnia oraz największe przedsięwzięcie – Modernizacja Zakładowych Sieci 
Technologicznych pary wysokiej, niskiej i kondensatu oraz siedmiu węzłów gru-
powych w poszczególnych obiektach produkcyjnych.
W roku 2005 m.in. na zlecenie przedsiębiorstwa NAFTOREMONT z siedzibą w 
Płocku realizowaliśmy prace modernizacyjne rurociągów i instalacji paliwowych 
„INSTALACJA 200” w Rafi nerii Gdańskiej „Lotos” przy wyjątkowo wysokich wy-
maganiach jakościowych i terminowych stawianych zarówno przez Generalnego 
Wykonawcę jak i Inwestora. Prace te realizowane były w trakcie bieżącej pracy 
Rafi nerii Gdańskiej i zostały wysoko ocenione przez Inwestora. W latach 2006 - 
2008 wykonywaliśmy prace przede wszystkim w zakresie budowy, modernizacji 
i remontów sieci ciepłowniczych i technologicznych (parowych, amoniaku) na 
zlecenie GPEC Sp. z o.o. Gdańsk, OPEC Sp. z o.o. Gdynia, Gdańskiej Stoczni 
Remontowej, Polpharmy S.A. Starogard Gd. oraz Siemens Sp. z o.o. z Warsza-
wy, która zleciła nam wykonanie I etapu modernizacji systemu ciepłowniczego 
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
Firma nasza w dniu 28.01.2002 r. uzyskała Certyfi kat potwierdzający spełnienie 

wszystkich warunków wymaganych dla Zapewnienia Jakości Usług według nor-
my ISO 9002 w zakresie „sieci ciepłowniczych, instalacji c.o., c.w., wod.-kan., 
wentylacji oraz sprężonego powietrza gazów technicznych i paliwa”, a z dniem 
19.04.2004 r. w wyniku recertyfi kacji uzyskaliśmy Certyfi kat potwierdzający 
działanie fi rmy zgodne z wymaganiami normy ISO 9001 - 2000.
W dniu 14 czerwca 2005 r. po przeprowadzonej weryfi kacji i spełnieniu wyma-
gań zawartych w Ustawie z dn. 21.12.2000 r. o Dozorze Technicznym – fi rma 
nasza uzyskała uprawnienia do remontów i modernizacji „stałych zbiorników 
ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do 
materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ni-
skociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych, 
rurociągów technologicznych”
W roku 2010 realizowaliśmy kompleksowe wykonanie sieci wysokich parame-
trów w Pile.
Realizacja polegała na montażu sieci preizolowanej DN 250/400 o długości 2 x 
846 m, w tym 2 x 111 m wykonano metodą przewiertu sterowanego DN 600 mm 
pod dnem rzeki Gwda. Wielką satysfakcją było dla nas przyznanie naszej fi rmie 
tytułu Laureata „Pomorskiej Nagrody Jakości” za rok 2010 nadanej nam przez 
Wojewodę Pomorskiego i Naczelnika Organizacji Technicznej w Gdańsku.
Lata 2011 - 2012 to w dalszym ciągu sumienna i rzetelna realizacja moderniza-
cji sieci ciepłowniczych w miastach Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna oraz Reda i 
Starogard.
Ponadto realizowaliśmy roboty związane z rozwojem infrastruktury komunika-
cyjnej m. Gdańska m.in. „Budowę Trasy Słowackiego Zad. II i IV” i prace na 
PGE Arena związane z przystosowaniem stadionu według wymogów UEFA do 
organizacji Turnieju Piłkarskiego Mistrzostw Europy 2012 r.
Uwieńczeniem naszych starań było wyróżnienie nas Pomorską Nagrodą Praco-
dawców Pomorza roku 2012.
Rok 2014 to m.in. kontynuacja prac przy budowie tunelu komunikacyjnego pod 
rzeką Martwą Wisłą w Gdańsku oraz systemu ciepłowniczego na terenie Portu 
Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Porazszesnastynajlepszepo-

morskiefirmynagradzanesą

statuetkamiGryfaGospodar-

czego.Konkurswciążcieszysię

prestiżeminagrodysąpożąda-

neprzezfirmy.

GryfGospodarczy jest szczegól-
nymkonkursem i szczególnąna-
grodąwśrodowiskugospodar-
czym.Dlategoże jest jedynąnieza-
leżnąnagrodąodpojedynczych
organizacji przedsiębiorców.Kapi-
tuła konkursu składa się zprzed-
stawicieli całego środowiskabizne-
sowego regionu, ale takżewładz
lokalnych, ekonomistów,mediów.
Dlategocieszy sięwyjątkowym
uznaniem iprestiżem. Wiele firm
chciałobyposiadać statuetkęGry-
fa, ponieważ jest onaprzyznawana
najlepszymznajlepszych.Docenia
nie tylkoosiągnięciawzakresie
wynikówfinansowych,wzrostu
produkcji czypodbojunowych
rynków.Docenia takżedziałania
firmdla lokalnych społeczności,
nakierowanychnaochronę środo-

wiskaoraz rozwój i godnewarunki
zatrudnieniapracowników.
Społecznaodpowiedzialnośćbi-

znesu,która jest istotnymczyn-

nikiemwyborulaureatówna-

grody,macorazwiększeznacze-

niewcodziennejdziałalności

firm.

WPolscewostatnimczasie spo-
łecznaodpowiedzialnośćbiznesu
święci triumfy. To logicznyetap
rozwojugospodarczego.Wmiarę
nabieraniadojrzałości przez firmy,
ale takżewzrost konkurencji dzia-
łaniaokołobiznesowe ipostrzega-
nie firmprzezklientów, kontra-
hentów ipracownikówodgrywają
znaczącą rolę.Dlapracowników
ważna jest oczywiściegodnapłaca
odzwierciedlającawysiłek, jaki co-

dzienniewkładająwdziałania
na rzeczprzedsiębiorstwa.Dzisiaj
oczekują takżeprogramurozwoju,
możliwości podnoszenia kwalifika-
cji. Codootoczenia firmywtym
względziewyszliśmy już zetapu
deklaracji.Dzisiaj liczą się konkret-
nedziałania.Uwidocznionewco-
rocznych raportachprzygotowy-
wanychprzez firmyaudytorskie.
Przedsiębiorcymają tegocoraz
większą świadomość i napytanie
o społecznąodpowiedzialnośćbi-
znesunie reagują jużwzruszeniem
ramion. Lekceważenie tegozagad-
nienia jest już źleprzyjmowane.
Taświadomośćprzedsiębior-

cówjestchybawynikiemcoraz

wyższejświadomościspołecz-

nej,żebiznestoniepowinnybyć

tylkopieniądze?

Jeśli chce się odgrywać rolę
namapie gospodarczej nie tyl-
ko regionu, ale na rynkueuro-
pejskimczy światowym, spo-
łecznej odpowiedzialności nie
można lekceważyć. Firmyma-
ją tego świadomość.Oczywiś-
cie, że swoją rolę odegrało tu-
taj zmieniające się podejście
klientów, którzy coraz częściej
przywiązująwagędo tego, jak
firma funkcjonuje na rynku
iwotoczeniu. a

Rozmawiał JACEKKLEIN

Biznes społecznie odpowiedzialny to już
nie tylko deklaracje, ale działania
Rozmowa

ZeZbigniewemCanowieckim,
prezesemPracodawcówPo-
morza,rozmawiamyonagro-
dzieGryfaGospodarczego
iodpowiedzialnymbiznesie.

ZbigniewCanowiecki
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ul. Wybickiego 21, 83-050 Lublewo Gdańskie, 

tel. +48 58 692 08 68

hydromech@hydromechsa.pl

www.hydromechsa.pl

� remonty siłowników 
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PRODUKCJA I SERWIS 

HYDRAULIKI SIŁOWEJ

REKLAMA 005300112

Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o.o.

Firma Ciecholewski – 

Wentylacje Sp. z o.o. istnieje 

na rynku nieprzerwanie od 

1977 roku. Jej założycielem, 

a obecnie Prezesem Zarządu 

jest Pan Zbigniew Ciecholewski. 

Spółka jest wiodącą firmą 

branży wentylacyjnej w Polsce. 

Jej dynamiczny rozwój nastąpił 

na początku lat 90., kiedy 

po zrównaniu w prawie 

podmiotów gospodarczych 

firma uzyskała dostęp do 

rynków dotąd zastrzeżonych 

dla firm państwowych. 

Obecnie zatrudnia ponad 

300 pracowników. Łączna 

powierzchnia użytkowa hal 

produkcyjnych i magazynowych 

to 10.000 m².

 P r zedm io tem dz i a ł a l nośc i  f i rmy 

jest produkcja elementów instalacj i 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakład 

produkcyjny w Koźminie wyposażony jest 

w najnowszej generacji linie technologiczne 

i urządzenia, wspierane oprogramowaniem 

komputerowym. Nasza oferta produkcyjna 

obe jmuje  kompletne  wyposażen ie 

systemów instalacj i  wentylacyjnych 

łącznie z centralami wentylacyjnymi. Tu 

powstałe elementy sieci wentylacyjnych 

znajdują zastosowanie we wszelkiego 

rodzaju obiektach: szpitalach, zakładach 

farmaceutycznych, przemysłowych, 

spożywczych, stoczniach, hotelach 

i restauracjach, kompleksach rekreacyjno-

wypoczynkowych, na okrętach i statkach. 

We własnym zakresie prowadzimy prace 

projektowe i  rozwijamy technologie 

wykorzystywane w produkcji.  Przed 

dwoma laty oddaliśmy do użytku biurowiec. 

Misją firmy jest dostarczenie klientom 

kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań 

skupiających się na poszanowaniu energii 

i środowiska, dewizą jest hasło „zero 

reklamacji”, a zdobycie tytułu „Jakość 

Roku 2012”, potwierdzeniem jakości 

produktów. Zawdzięczamy to wysokiej 

klasy technologiom i równie wysokim 

kwalifikacjom personelu. Od kilkunastu lat 

eksportujemy swoje wyroby na rynki Unii 

Europejskiej. Odbiorcą znacznej części 

naszej produkcji jest niemiecka hurtownia 

Rokaflex Zahn GmbH, poprzez którą 

nasze elementy trafiają do czołowych 

firm projektowo-wykonawczych: IMTECH 

Deutschland GmbH &Co, KG, NOSKE 

KAESER i KLH MONTAGE. Tym sposobem 

staliśmy się dostawcą dla niemieckich 

stoczni  w Stra lsundzie,  Rostocku, 

Wismarze,  Wolgast ,  Warnemünde, 

Hamburgu ,  K i l on i i ,  B remerhaven 

i Papenburgu.

83-236 Pogódki, Koźmin 30, woj. pomorskie, tel. (+48)58/5881200, 58/5304340, fax (+48)58/5881208, www.wentylacje.pl,
e-mail: wentylacje@wentylacje.pl, sekretariat@wentylacje.pl.


