WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU
25 stycznia 2020 r. po raz 26 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu,
wieńcząca XXIX edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej Gali wręczono Nominacje i Złote
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty
do swoich Statuetek.
Wręczone zostały także Nagrody Specjalne BCC - Złote Statuetki otrzymali: profesor Adam Strzembosz w uznaniu
wkładu w transformację ustrojową w naszym kraju w sferze prawa i sądownictwa, stworzenie podstaw nowej
Konstytucji z trójpodziałem władz i wprowadzeniem ważnych międzynarodowych standardów, stawianie wartości i
zasad etycznych na pierwszym miejscu, otwartości na dialog, oraz odwagę i determinację w działaniach na rzecz
demokratycznego państwa prawa, praworządności i niezależnych sądów oraz profesor Adam Daniel Rotfeld w uznaniu
wybitnych zasług dla Polski na polu polityki, dyplomacji i nauki, za rozsławianie Polski przez kolejne dziesięciolecia na
arenie międzynarodowej i międzykontynentalnej.
Medal Solidarności Społecznej to nagroda dla osób zaangażowanych społecznie, pomagających potrzebującym,
propagujących ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujących solidarność społeczną. Podczas tegorocznej
gali Medal Solidarności Społecznej otrzymują członkowie BCC, którzy osobiście oraz poprzez swoje firmy, stanowią
wzór wrażliwości społecznej: Andrzej Graboś - prezes zarządu POLMOTORS Sp. z o.o., Jan Lubomirski-Lanckoroński prezes Fundacji Książąt Lubomirskich oraz Leszek Jurasz - prezes zarządu Mangata Holding S.A.
Podczas Gali członkowie BCC wsparli fundacje: Fundację Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą”, Fundację Sedeka, Fundację
Książąt Lubomirskich, Fundację Leny Grochowskiej, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Pallotyńską Fundację
Misyjną Salvatti.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundację Psychoonkologii „Ogród Nadziei”.
W tegorocznej Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski - członków BCC,
znaleźli się także członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki,
duchowieństwo i znani publicyści.

KONKURS LIDER POLSKIEGO BIZNESU
Od 1991 roku Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. W konkursie
uczestniczą członkowie BCC, niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług czy struktury własności, którzy
w ubiegłych latach nie zdobyli tytułu Lidera Polskiego Biznesu. Nominacje (przyznawane od 1993 roku) i Złote Statuetki
wręczane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywa się w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą
w następnej edycji konkursu ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki. Podczas tegorocznej gali Diamenty otrzymało
57 firm.
Dokonując weryfikacji, Jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne - uwzględniając przy tym
konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki - ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność
charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.
Jury XXIX edycji Konkursu Lider Polskiego Biznesu w składzie: dr Krzysztof Pawłowski (przewodniczący), prof. Tomasz
Wielicki, dr Grażyna Majcher-Magdziak i Ewa Radko (sekretarz), po dokonaniu analizy nadesłanych ankiet
konkursowych wyłoniło grupę 41 firm do grona Nominowanych.

LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2019
NOMINACJE
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. oraz Jarosław Szczupak - Prezes Zarządu
Jacewo
www.alstal.eu
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych: obiektów biurowych, obiektów sportowych, inwestycji mieszkaniowych, galerii
handlowych, hoteli i apartamentowców, obiektów przemysłowych, centrów logistycznych, obiektów energetycznych, obiektów
infrastruktury publicznej, prefabrykacja, montaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz usługi utrzymania ruchu
zakładów przemysłowych.
Nominowani za imponujący, wielopłaszczyznowy rozwój oraz doskonałe wyniki finansowe, a także za ekoimperatywność oraz
inspirujące projekty lokalne.
ARRA GROUP Sp. z o.o. spółka komandytowa oraz Artur Ratajczak - Prezes Zarządu Komplementariusza
Głogów
www.arra.pl
Globalny operator farmaceutyczny specjalizujący się w ekspresowym transporcie produktów farmaceutycznych w warunkach
temperatury kontrolowanej. Aktualny zakres terytorialny funkcjonowania obejmuje Europę, Azję Północną i Środkową oraz
Północną Afrykę. Spółka to pierwsza firma transportowa z Polski która otrzymała certyfikat EU GDP potwierdzający stosowanie
najbardziej rygorystycznych norm w transporcie leków. Wieloletni i dynamiczny rozwój firmy oparty jest na partnerskich relacjach
z klientami.
Nominowani za znakomite wyniki ekonomiczne, wizjonerską logistykę oraz wysoką renomę wśród odbiorców usług, a także za
bezkonkurencyjną politykę CSR.
ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o. oraz Mariusz Górecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wrocław
www.atlasward.pl
Projektowanie oraz realizacja (produkcja i montaż) indywidualnych obiektów o konstrukcji stalowej, jak i żelbetowej. Doradztwo i
wsparcie techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zarządzanie logistyczne. Produkcja konstrukcji stalowych o
najwyższych standardach jakości. Dostawa i montaż konstrukcji stalowych wraz z obudową pod nadzorem kadry inżynierskiej. Pełna
dokumentacja z realizacji całości inwestycji. Własna pracownia projektowa. Od maja 2016 Oddział w Krakowie przy ul. Mikołajskiej
13.
Nominowani za niezmiennie dobrą kondycję finansową i rozmach inwestycyjny, a także za budowanie pozytywnego wizerunku
firmy zaangażowanej społecznie.
AUSTROTHERM Sp. z o.o. oraz Anna Śpiewak - Prezes Zarządu
Oświęcim
www.austrotherm.pl
Firma jest liderem branży materiałów termoizolacyjnych, ponieważ od początku istnienia oferuje płyty styropianowe najwyższej
jakości kierując się odpowiedzialnością za dostarczenie klientom pełnowartościowego produktu, który spełnia wszelkie
deklarowane normy. Rzetelność i etyczna realizacja produkcji buduje od lat sukces firmy, który doceniają również wymagający
klienci.
Nominowani za wiarygodność i innowacyjność, a także za wysoką jakość i nowoczesność oferowanych produktów oraz za wkład w
rozwój życia lokalnego.
Berndorf Baderbau Sp. z o.o. oraz Marek Wrzal - Prezes Zarządu
Jaworze
www.berndorf.pl
Firma jest czołowym producentem basenów ze stali nierdzewnej. Przez 60 lat wykonała ok. 8000 basenów o dowolnych wymiarach
i kształtach, w tym prawie 1000 niecek na terenie Polski. Produkty firmy są dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestorów.
Dotyczy to zarówno małych basenów prywatnych, hotelowych, jak i również dużych pływalni publicznych.
Nominowani za rozwojowe strategie marketingowe i autorski sposób na sukces oraz za uznaną na rynku jakość oferowanych usług
i produktów.
Bridgestone Poznań Spółka z o.o. oraz Roman Paweł Staszewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Fabryki, Dyrektor Zarządzający
Poznań
www.bridgestone-poznan.pl
Fabryka Bridgestone Poznań powstała 20 lat temu i jest jednym z najnowocześniejszych zakładów koncernu. Pracuje w niej ponad
1900 osób. Dziennie produkuje się tu 32 tys. opon. Powstaje u nas prawie 500 rodzajów radialnych opon do samochodów osobowych
oraz 4x4 o rozmiarach 15-21 cali. Nasze produkty trafiają do ponad 40 krajów na świecie a naszymi klientami są najwięksi producenci
samochodów.
Nominowani za dojrzałą formułę nowoczesnego biznesu, łączącego sukces rynkowy z najwyższymi standardami polityki CSR.
BUDIMEX SA oraz Dariusz Blocher - Prezes Zarządu
Warszawa
www.budimex.pl
Generalny wykonawca infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego,
przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa

nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 r. spółka notowana jest na warszawskiej GPW. Jej
inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. Grupę Budimex tworzą: Budimex, Budimex
Nieruchomości oraz Mostostal Kraków, Budimex Parking Wrocław oraz Elektromontaż Poznań S.A.
Nominowani za dynamiczny i zrównoważony rozwój, wysokie wskaźniki ekonomiczne oraz piękne i głębokie rozumienie idei CSR.
Cementownia "ODRA" S.A. oraz Wojciech Putra - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Opole
www.odrasa.eu
Cementownia ODRA produkuje cementy powszechnego użytku i specjalne z przeznaczeniem na rynek krajowy i zagraniczny.
Produkcja prowadzona jest w oparciu o własne złoże surowca, systematycznie doskonalone zaplecze produkcyjne, wysoko
wykwalifikowaną załogę oraz w harmonii z lokalną społecznością i środowiskiem naturalnym. Atuty Cementowni to profesjonalna
obsługa i wysoka jakość produktu. Dobrze rozbudowana infrastruktura, korzystne położenie komunikacyjne oraz własna bocznica
kolejowa stwarzają szerokie możliwości transportu cementu do różnych regionów kraju i na rynki UE.
Nominowani za wysokie standardy produkcji certyfikowanych produktów, dalekowzroczną politykę inwestycyjną oraz działania
proekologiczne i prospołeczne.
Chrzanowscy Development Sp. z o.o. oraz Halina Chrzanowska - Prezes Zarządu
Lublin
www.chdevelopment.pl
Inwestycje w dwóch sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym oraz obiektów biurowo-usługowych. Sprzedaż mieszkań oraz
lokali usługowych.
Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, wieloletni wkład w rozwój branży mieszkaniowej oraz rzetelność wykonawczą.
eq system sp. z o.o. oraz Michał Lach - Prezes Zarządu
Dąbrowa Górnicza
www.eqsystem.pl
eq system to firma doradczo-wdrożeniowa z 28-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i szeroko rozumianego obszaru HR.
Jej głównym celem jest usprawnianie procesów biznesowych firm z różnych branż i wprowadzanie zmian, które mają rzeczywisty
wpływ na lepsze funkcjonowanie całej organizacji. Charakteryzuje ją duża kompleksowość - podejścia, wiedzy, oferty. Wśród jej
klientów znajdują się takie firmy, jak: Solaris, Kler, Strauss Cafe, Multikino, Kuehne Nagel, Intersport czy Laboratorium Kosmetyczne
JOANNA.
Nominowani za inspirującą energię i kreatywność w projektowaniu progresywnych rozwiązań dla współczesnego biznesu, a także
za wspieranie polskiej nauki i kultury.
ERBET Sp. z o. o. oraz Tomasz Ćwikowski - Prezes Zarządu
Nowy Sącz
www.erbet.pl
Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane generalnego wykonawstwa.
Nominowani za imponujące wskaźniki finansowe, dynamikę procesów inwestycyjnych oraz godny naśladowania model
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. oraz Stanisław Motylski - Dyrektor ds. Rozwoju
Tczew
www.flex.com
Wiodąca firma w projektowaniu oraz produkcji inteligentnych produktów dla nowoczesnego i zintegrowanego świata. Zatrudnia
ponad 200 000 specjalistów w 30 krajach. Dostarcza innowacyjne usługi w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, łańcucha
dostaw oraz logistyki. Wspiera firmy różnej wielkości, z wielu branż i rynków końcowych.
Nominowani za nowoczesny profil zarządzania, szerokie horyzonty technologiczne, a także za dbałość o potrzeby lokalnej
społeczności oraz środowiska naturalnego.
HEGELMANN TRANSPORTE Sp. z o.o. oraz Fedir Yurkevych - Prezes Zarządu
Częstochowa
www.hegelmann.pl
Hegelmann Transporte Sp. z o.o. zajmuje się transportem międzynarodowym na terenie całej Unii Europejskiej. Firma posiada w
swoim taborze ponad 1000 własnych ciężarówek i specjalizuje się w transporcie ekspresowym cało załadunkowym. Dla swoich
klientów realizuje transporty pojazdami typu: standard, mega, chłodnia, silos, autotransportery czy też cysterny.
Nominowani za efektywne systemy logistyczne, pozwalające na rzetelną i terminową realizację oferowanych usług oraz za
tworzenie nowych bezpiecznych miejsc pracy.
HELIO S.A. oraz Leszek Wąsowicz - Prezes Zarządu
Brochów
www.helio.pl
Spółka jest potentatem rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. Produkty spółki sprzedawane są pod parasolową marką HELIO, a także
pod wieloma markami własnymi sieci handlowych. Firma posiada nowoczesny, a zarazem jeden z największych w Europie zakładów
produkcyjnych w branży bakaliowej. Jej zakład certyfikowany jest według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa
produkcji żywności BRC. Produkty spółki zostały wielokrotnie nagrodzone prestiżowymi nagrodami, w tym m.in. Złotymi Laurami
Konsumenta, Medalami Europejskimi czy Statuetkami "Superprodukt Świata Kobiety".
Nominowani za bogatą ofertę produktową, pozostającą w zgodzie z najnowszymi trendami w dietetyce, imponujący rozwój
infrastruktury i wzorcowy przykład społecznej odpowiedzialności.

Inter Europol S.A. oraz Wojciech Śmiechowski - Prezes Zarządu
Marki
www.intereuropol.pl
Rodzina firma z polskim kapitałem, której historia sięga 1989 roku. Wieloletnie doświadczenie w branży piekarniczej oraz
dynamiczny rozwój przyczyniły się do objęcia przez Inter Europol pozycji lidera w produkcji pieczywa w Polsce. Bogata oferta firmy
obejmuje zarówno świeże, jak i mrożone pieczywo, ciastka oraz słodkie przekąski.
Nominowani za rentowny mariaż tradycji i nowoczesności stosowanych rozwiązań technologicznych oraz ustanowienie wzorca
praktycznej ekoetyki.
INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTOWSKI oraz Jan Żółtowski - Dyrektor Zarządzający
Chwaszczyno, Tuchom
www.interplastic.pl
Firma specjalizuje się w realizacji zamówień na gotowe wyroby, podzespoły lub elementy wykonane z metalu, tworzyw sztucznych
i drewna. Firma posiada własny park maszynowy, dzięki któremu świadczy usługi produkcyjne związane z cięciem, gięciem i
spawaniem materiałów. Jest liderem branży produkcji sprzętu sportowego w Polsce oraz jednym z czołowych producentów na
świecie.
Nominowani za nowoczesne portfolio sprzedażowe, modelową strategię inwestycyjną oraz przykładną ekoodpowiedzialność.
Klinika Uzdrowiskowa "POD TĘŻNIAMI" im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych oraz Wiktor Kolbowicz - Prezes Zarządu
Ciechocinek
www.podtezniami.pl
Klinika to miejsce, które zapewnia bogatą ofertę oraz wysoki standard usług leczniczo-rehabilitacyjnych, hotelarskich i
gastronomicznych. Standard obiektu odpowiada światowym wymaganiom w zakresie bazy noclegowej, zabiegowej, jak i
gastronomicznej. W klinice leczy się choroby układu ruchu, krążenia i układu oddechowego oraz zaburzenia przemian
metabolicznych. W leczeniu stosowane są metody z zakresu kinezyterapii, balneoterapii, hydroterapii, fizykoterapii i różne formy
masażu.
Nominowani za kształtowanie wzorca polskiego przedsiębiorcy doskonałego, z pasją podejmującego kolejne wyzwania i
ustanawiającego najwyższe standardy.
KORPORACJA RADEX S.A. oraz Janusz Sobieraj - Prezes Zarządu
Warszawa
www.korporacjaradex.pl
Koordynacja procesów inwestycyjnych o dużym stopniu skomplikowania, inwestorstwo zastępcze. Wynajem powierzchni
komercyjnych w kompleksie Radex Park Marywilska w Warszawie, zarządzanie nieruchomościami.
Nominowani za funkcjonalny model zarządzania, szczególną energię inwestycyjną oraz oryginalną formułę działalności
charytatywnej.
KRÓLMET Sp. z o.o. oraz Stefan Król - Prezes Zarządu
Zawiercie
www.krolmet.com.pl
Produkcja narzędzi i aparatury dla przemysłu wydobywczego na rynek krajowy i eksport. Produkcja odlewów precyzyjnych metodą
tradycyjnego modelu woskowego. Działalność handlowa w zakresie artykułów metalowo-instalacyjnych oparta na własnej
hurtowni i sieci sklepów na terenie kraju.
Nominowani za produkcję wysokogatunkowych, certyfikowanych wyrobów, prowadzoną przy zachowaniu najwyższych
standardów ekologicznych, a także za postawy prospołeczne.
Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o. oraz Joanna Szendzielorz-Tajak - Prezes Zarządu
Kraków
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych wyłączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż
hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Nominowani za innowacyjną ofertę handlową, bezpieczeństwo i wysoką jakość certyfikowanych produktów oraz wybiegającą w
przyszłość myśl technologiczną.
Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Spółka komandytowa oraz Adam Mariański - Komplementariusz
Łódź
www.marianskigroup.pl
Kompleksowe doradztwo i podatkowe i prawne - bieżąca obsługa, przekształcenia i restrukturyzacja, audyt prawno-podatkowy,
dokumentacja cen transferowych, prowadzenie spraw i reprezentacja w kontrolach, postępowaniach podatkowych,
postępowaniach sądowo-administracyjnych, sprawach karnych, karnoskarbowych i karno-gospodarczych, budowanie firmy
wielopokoleniowej, eksperckie opinie prawne i podatkowe, odpowiedzialność członków zarządu, doradztwo dla pracodawców,
obsługa inwestycji i nieruchomości, doradztwo osobom zamożnym, inwestycje finansowe.
Nominowani za wysokie wyniki finansowe, śmiałą strategię inwestycyjną i rozwojową oraz zaangażowanie w działania
charytatywne.
OCMER Sp. z o.o. oraz Krzysztof Bednarek - Prezes
Łódź
www.ocmer.com.pl
Firma istnieje od 1994 roku, a więc już od 25 lat! To generalny wykonawca hal stalowych,
a także hal hybrydowych (mieszanych).
Zajmuje się dostawą i montażem hal:
- produkcyjnych,
- magazynowych (także wysokiego składowania),

- logistycznych,
- handlowych,
- stacji kontroli pojazdów,
- sortowni i chłodni
oraz hangarów lotniczych.
Ocmer Sp. z o.o. należy do holenderskiej Grupy Janssen de Jong wraz z Remco Ruimtebouw, Hercuton b.v., Hafkon International i
ServicebouwPlus. Remco Ruimtebouw, dzięki wykorzystaniu zoptymalizowanego systemu konstrukcji stalowych, bardzo szybko
stał się międzynarodowym liderem w budownictwie przemysłowym. To wyjątkowo doświadczony wykonawca obiektów
wielkopowierzchniowych. Tak więc współpraca w ramach grupy jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nieustannego
poszerzania umiejętności oraz czerpania z najlepszych wzorców, szczególnie w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć. Ocmer
to jedyna w Polsce firma budująca w systemie Remco. Stawia na lekką konstrukcję oraz duże rozpiętości bez słupów wewnętrznych
(do 70 m). Kładzie nacisk na optymalizację, co wymierne wpływa na zmniejszenie kosztów inwestycji i wygodniejsze użytkowanie
obiektu. Hale dopasowuje do indywidualnych potrzeb. Pomaga w doborze najlepszych wariantów przy danej specyfikacji obiektu,
zarówno w kontekście typu konstrukcji dachu, obudowy hali, naświetli dachowych, ilości i wielkości bram, potrzebnych doków oraz
drzwi, jak i suwnic oraz wciągników. Firma posiada własne biuro projektowe, dlatego sprawnie reaguje i szybko wprowadza
modyfikacje pożądane przez Inwestora. W formule zaprojektuj i wybuduj koordynuje wszystkie etapy realizacji, począwszy od
projektowania i modyfikacji projektów, poprzez formalności urzędowe, kończąc na budowie obiektu i zagospodarowaniu otoczenia.
W swojej ofercie posiada różne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Dba o każdy szczegół, nie zapominając o aspektach
estetycznych. Wykonuje hale o różnych typach konstrukcji, zarówno blachownicowej, jak i kratownicowej, jedno i wielonawowe.
Firma zrealizowała już około 300 inwestycji i wybudowała ponad milion metrów kwadratowych powierzchni! To wiarygodny
partner, co potwierdzają zadowoleni klienci powracający z kolejnymi budowami, a także setki otrzymanych referencji. Od 2005 roku
firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO. Jest doceniana przez kapitułę programu Przedsiębiorstwo Fair Play już
od kilkunastu lat i rekomendowana przez Business Centre Club.Ocmer kładzie nacisk na:
-ekonomiczne zużycie stali i rozsądne koszty Inwestycji,
-realizację projektów przy użyciu nowoczesnych technologii,
-poszukiwanie optymalnych, tańszych rozwiązań bez obniżenia jakości i funkcjonalności,
-szybki montaż konstrukcji i obudowy hal,
-skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne,
-dostosowanie proponowanych rozwiązań do klasy pożarowej obiektu
Nominowani za stałe podnoszenie jakości oferowanych usług, skuteczne systemy zarządzania oraz docenianą przez kontrahentów
i klientów postawę fair play.
OPTIMA Logistics Group Sp. z o.o. oraz Jarosław Rokicki - Prezes Zarządu, Marcin Stradomski
Warszawa
www.optimalg.com
Branża transportowo-spedycyjna.
Nominowani za wysoką wydajność, profesjonalizm oraz najwyższe standardy współpracy z klientami, którym oferuje nowoczesne,
szyte na miarę usługi branżowe.
PIXEL Sp. z o.o. oraz Sławomir Jankowski - Wiceprezes Zarządu
Bydgoszcz
www.pixel.pl
Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania elektroniczne i informatyczne dedykowane transportowi publicznemu. Wykorzystując
rozwój technologii, firma nieustannie poszerza możliwości w zakresie projektowania i badań urządzeń, a park produkcyjny
przygotowany jest do wytworzenia najbardziej złożonych pakietów elektronicznych oraz obudów metalowych o dużej złożoności.
W konsekwencji spółka coraz szerzej współpracuje z firmami realizującymi innowacyjne projekty z takich dziedzin jak
telemedycyna, internet rzeczy IoT, automotive, zwłaszcza w wydaniu elektromobility.
Nominowani za wysoką rentowność, imponującą dynamikę przychodów, a także za ekoinnowacyjność w najlepszym stylu.
Polaris Poland Sp. z o.o. oraz Bogusław Dawiec - Dyrektor Operacyjny
Opole
www.polaris.com
Firma jest jednym z czołowych producentów pojazdów typu off-road na całym świecie. Fabryka w Polsce powstała w 2012 roku i od
tej pory bardzo dynamicznie się rozwija. Od 2019 roku produkcja poszerzyła się o motocykle firmy Indian.
Nominowani za wysoką dynamikę przychodów, uznaną w świecie jakość produkcji oraz skuteczną politykę proekologiczną i
ciekawe inicjatywy sportowo-rekreacyjne.
Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. oraz Bronisław Fryt - Prezes Zarządu
Opole
www.el12.pl
Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów elektrotechnicznych i elektroinstalacyjnych oraz prefabrykacja rozdzielni. Działy handlowe
oraz centra dystrybucji znajdują się we Wrocławiu, Opolu, Gliwicach, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Częstochowie,
Łodzi i Gdyni.
Nominowani za efektywny i etyczny profil podejmowanych procesów biznesowych, a także za aktywność w środowisku lokalnym ‒
zwłaszcza cenne projekty edukacyjne.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa ŁUCZ-BUD Sp. z o.o. oraz Marek Puternicki - Prezes Zarządu
Radom
www.lucz-bud.com.pl
Usługi budowlane generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego, hal przemysłowych, magazynowych,
chłodniczych oraz obiektów użyteczności publicznej, handlowych i biurowych. Wykonawstwo na podstawie gotowych projektów
oraz wymagań przedstawionych przez klientów. Przedstawicielstwo na terenie województwa mazowieckiego.
Nominowani za konsekwentne budowanie wizerunku solidnego i odpowiedzialnego wykonawcy, operatywność i skuteczność
obranych strategii, a także za zaangażowanie w kulturalno-sportowe życie regionu.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Spółka z o.o. oraz Edward Kaczor - Prezes Zarządu
Kamienna Góra
www.pks-kamgora.com.pl
Świadczenie usług w zakresie: przewozu osób i towarów w kraju i za granicą; serwisowania i napraw autobusów, samochodów
ciężarowych, naczep, tachografów i klimatyzacji; sprzedaż części i paliw.
Nominowani za utrzymywanie bardzo dobrej kondycji finansowej, wdrażanie efektywnych modeli zarządzania, zachowywanie
reżimu ekologicznego oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.
PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POLMARK Kielce Spółka z o.o. oraz Marek Świercz - Prezes Zarządu
Kielce
www.polmark-kielce.pl
Produkcja i sprzedaż wywrotek o ładowności od 30T do 60T, naprawy główne cało pojazdowe, naprawa zespołów i części, sprzedaż
części zamiennych i ogumienia, produkcja i sprzedaż myjni do kół i podwozi samochodowych, wynajem wywrotek i myjni. Firma
działa w następujących krajach: Polska, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Czechy, Francja, Węgry i Litwa.
Nominowani za systematyczne rozszerzanie oferty i pakietu inwestycyjnego oraz utrzymywaną od lat wysoką renomę wśród
klientów.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu
Komplementariusza, Komandytariusz
Zławieś Wielka
www.matbud-torun.pl
Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, produkcja betonu towarowego, prefabrykatów betonowych oraz
wydobycie kruszyw budowlanych. Składa się z 9 oddziałów handlowych, 2 betoniarni oraz żwirowni. Silne atuty firmy to
profesjonalny zespół handlowców, wieloletnie doświadczenie na rynku budowlanym, elastyczność finansowa, otwartość na nowe
pomysły, dążenie do wspólnego rozwiązywania problemów, wykorzystanie własnych, regionalnych surowców i zasobów ludzkich.
Nominowani za proinwestycyjny model działalności, progresywny marketing, budowanie modelowych relacji z otoczeniem
biznesowym oraz imponującą skalę działalności charytatywnej.
RAVEL LAB Sp. z o.o. oraz Andrzej Gruszka - Prezes Zarządu
Tułowice
www.ravellab.eu
Produkcja przypraw i dodatków funkcjonalnych dla przemysłu mięsnego, piekarniczego oraz gastronomicznego. Produkcja oraz
dystrybucja nowoczesnych suplementów diety.
Nominowani za oryginalną, nowoczesną ofertę produktów dla wymagającego klienta oraz za konsekwentną realizację
wytyczonego kierunku rozwoju firmy.
ROBYG S.A. oraz Zbigniew Wojciech Okoński - Prezes Zarządu
Warszawa
www.robyg.pl
Działalność deweloperska w budownictwie mieszkaniowym.
Nominowani za systematyczne umacnianie pozycji rynkowej, najwyższe standardy technologiczne oraz dawanie budującego
przykładu, jak być eko w nowoczesnym stylu.
SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz Czesław Sadkowski - Komplementariusz
Warszawa
www.siw.pl
Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu dziedzin prawa w ramach następujących działów prawnych: Dział Prawa Cywilnego i
postepowania Sądowego, dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego, Dział Międzynarodowego Planowania
Podatkowego, Działa Prawa Rynku Kapitałowego, Dział Prawa Pracy, Dział Prawa Własności Intelektualnej, Dział Prawa
Podatkowego, Dział Prawa Administracyjnego, Dział Prawa Zamówień Publicznych, Dział Prawa Upadłościowego i Postępowania
Egzekucyjnego, Dział Prawa Karnego.
Nominowani za systematyczne poszerzanie zakresu świadczonych usług i podążanie za nowoczesnymi trendami obsługi prawnej,
a także za ekoświadomość.
Somati System Polska Sp. z o.o. Sp. k. oraz Roman Staś - Prezes Zarządu
Opole
www.somati-system.pl
Produkcja, sprzedaż bram przeciwpożarowych, projektowanie i doradztwo techniczne biernych zabezpieczeń pożarowych.
Nominowani za śmiałe unowocześnianie systemów produkcyjnych i modeli zarządzania, najwyższą dbałość o jakość oferowanych
produktów, oraz za wysoki kapitał zaufania klientów i partnerów.

STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp. J. oraz Daniel Katowicz - Współwłaściciel
Aleksandrów Łódzki
www.starmeat.pl
Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp. J. to jedna z największych firm drobiarskich w Polsce, zajmująca się produkcją wysokiej jakości
mięsa z kurczaka i indyka. Produkcja odbywa się z zachowaniem wszelkich norm jakościowych IFS, BRC. Firma współpracuje z
wiodącymi firmami w Polsce i za granicą.
Nominowani za innowacyjną doskonałość stosowanych systemów technologicznych, rozmach inwestycyjny i odpowiedzialne
podejmowanie współczesnych eko-wyzwań.
STARPOL II Sp. z o.o. oraz Edward Płusa - Prezes Zarządu
Starachowice
www.starpol.pl
Firma rodzinna powstała w 1990 r. zajmująca się montażem wiązek elektrycznych dla przemysłu AGD, rolniczego, samochodowego
oraz produkcją metalową: cięcie laserowe, gięcie, spawanie, obróbka CNC, wyważanie i montaż podzespołów.
Nominowani za poświadczoną wieloma certyfikatami wysoką jakość produkcji, śmiałe innowacje technologiczne oraz szeroko
zakrojony program inwestycyjny.
TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. oraz Michał Nitka - Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Warszawa
www.teva.pl
Jedna z największych firm farmaceutycznych świata, z portfelem produktów zawierającym ponad 1800 cząsteczek. Teva
Pharmaceuticals Polska należy do czołówki firm farmaceutycznych w Polsce oferując polskim pacjentom ponad 700 preparatów
zarówno w obszarze leków specjalistycznych, wysokojakościowych leków generycznych oraz preparatów dostępnych bez recepty.
Nominowani za najwyższą jakość oferowanych produktów, konsekwentne inwestowanie sił i środków w rozwój nauk medycznych
oraz za wielkoformatową formułę działalności charytatywnej.
THALES POLSKA Sp. z o.o. oraz Paweł Piotrowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Warszawa
www.thalesgroup.com
Thales jest obecny w Polsce od 1992 roku i zatrudnia ponad 280 pracowników. Grupa zapewnia swoim klientom technologicznie
zaawansowane rozwiązania dla lotnictwa, transportu lądowego, obronności, bezpieczeństwa oraz przestrzeni kosmicznej. Thales
jest kluczowym uczestnikiem polskiego runku w zakresie systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym.
Nominowani za rozwijanie idei nowoczesnej mobilności przy zachowaniu priorytetów bezpieczeństwa, a także za owocną
współpracę badawczo-naukową.
TSC Sp. z o.o. oraz Adriana Stempkowska - Dyrektor Zarządzający
Warszawa
www.tsc.com.pl
Firma oferuje optymalne rozwiązania dla przemysłu celulozowo-papierniczego, obejmujące wdrożenia technologiczne
chemikaliów do produkcji papieru. Korzysta z najnowszych systemów i realizuje serwis techniczny oraz szkoli pracowników służb
technologicznych swoich klientów. Pozostałe dziedziny działalności TSC to recykling makulatury oraz sprzedaż wyrobów i
produktów z papieru oraz tektury.
Nominowani za najwyższe standardy produkcji oraz rozwojowe strategie inwestycyjne, a także za innowacyjną filozofię
recyklingu.
Votum S.A. oraz Bartłomiej Krupa - Prezes Zarządu
Wrocław
www.votum-sa.pl
Firma jest podmiotem reprezentującym konsumentów w sprawach dotyczących rynku finansowego. Podstawowe segmenty
głównego przedmiotu działalności Spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach
szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie
ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.
Nominowani za wysoką rentowność, inwencję w konstruowaniu oferty handlowej oraz docenianą przez klientów rosnącą jakość
świadczonych usług.
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA oraz Adam Meller - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Gdynia
www.port.gdynia.pl
Rozbudowa infrastruktury portowej; tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w obrębie portu; wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; pozyskiwanie
nieruchomości na potrzeby rozwoju portu; świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług
telekomunikacyjnych i informatycznych; dystrybucja energii elektrycznej; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; udostępnianie
urządzeń odbiorczych odpadów ze statków.
Nominowani za ustanowienie wzorca nowoczesnego zarządzania, odwagę inwestycyjną i godną naśladowania postawę
odpowiedzialności za środowisko naturalne.

LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2019
DIAMENTY DO ZŁOTEJ STATUETKI
Laureaci konkursu Lider Polskiego Biznesu z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali
Diamenty do swoich Statuetek.
ANKOL Sp. z o.o. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Czesław Kolisz
Chorzelów
www.ankol.com.pl
Obrót krajowy i zagraniczny wyrobami, usługami i technologiami dla lotnictwa wojskowego i cywilnego.
CZWARTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
APATOR S.A. Prezes Zarządu Mirosław Klepacki
Toruń
www.apator.com
Grupa APATOR to dynamiczna grupa kapitałowa, w której skład wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych - z roku na rok odnotowującym rosnące przychody ze
sprzedaży. Wykorzystanie nowoczesnych technologii zapewnia najwyższą jakość wyrobów, które cieszą się dużym uznaniem wśród
naszych Klientów.
DZIEWIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
AQUA Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Krzysztof Michalski
Bielsko-Biała
www.aqua.com.pl
Przedsiębiorstwo świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (ujmowania, uzdatniania i dystrybucji) oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków (odbioru i oczyszczania) mieszkańcom Bielska-Białej i okolicznych gmin. Misją spółki jest harmonijne i
łączne osiąganie zadowolenia jej klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności na
środowisko naturalne.
TRZYNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ARCHE Sp. z o.o. Prezes Zarządu Władysław Grochowski
Warszawa
www.arche.pl
Działalność deweloperska. Zakup gruntów, budowa i sprzedaż domów, mieszkań, lokali usługowych. Budowa i prowadzenie hoteli
oraz centrów konferencyjno-wypoczynkowych (głównie w obiektach zabytkowych).
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ARGO S.A. Prezes Zarządu Grzegorz Maria Słupski
Gdańsk
www.argo.pl
Firma prowadzi działalność handlową. Oferuje niszczarki, laminatory, bindownice, gilotyny, akcesoria biurowe oraz materiały
biurowe, sprzedaż technologii i materiałów eksploatacyjnych systemu Grawerton. Firma jest producentem Galerii Papieru.
JEDENASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
BetaMed S.A. Prezes Zarządu Beata Drzazga
Chorzów
www.betamed.pl
Krajowy ekspert w dziedzinie kompleksowej opieki medycznej stacjonarnej i domowej, w tym również dla pacjentów korzystających
z respiratora. Usługi świadczone są w ramach umów z NFZ oraz komercyjnie na terenie 11 województw w ramach 79 filii. W 2014 r. w
Chorzowie powstała nowoczesna Clinica BetaMed Medical Active Care, która rozszerza działalność firmy o oddziały opiekuńczolecznicze oraz szeroko pojętą rehabilitację.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
BIBUS MENOS Sp. z o.o. Prezes Zarządu Magdalena Stankiewicz
Gdańsk
www.bibusmenos.pl
Polsko-Szwajcarska firma o profilu inżynierskim. Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu pneumatyki, mechatroniki,
automatyki, hydrauliki siłowej, pomp i zbiorników, techniki szynowej oraz druku 3D. Zajmuje się sprzedażą komponentów i
rozwiązań, doradztwem technicznym, integracją systemów, projektowaniem, produkcją, szkoleniami oraz serwisem.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

BOLIX S.A. Prezes Zarządu Maciej Korbasiewicz
Żywiec
www.bolix.pl
Firma jest wiodącym polskim producentem chemii budowlanej, specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych. Swoje
produkty eksportuje do ponad 10 krajów Europy. Krajowa sieć dystrybucji obejmuje blisko tysiąc partnerów handlowych,
obsługiwanych przez 50 doradców techniczno-handlowych firmy.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Centrum Edukacji "OSKAR" Dyrektor Wiesław Łubiński
Olsztyn
www.oskar.olsztyn.pl
Prowadzenie i organizowanie szkoleń, kursów, seminariów marketingowych. Prowadzenie szkół na poziomie liceum
ogólnokształcącego i studium policealnego, studia podyplomowe, przedszkole.
ÓSMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
CLOOS - POLSKA Spółka z o.o. Dyrektor Andrzej Siennicki
Świdnica
www.cloos.pl
Firma inżynieryjno-handlowa o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym w dziedzinie spawalnictwa. W oparciu o umowę
licencyjną z Cloos Niemcy firma projektuje, buduje i wdraża zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska spawalnicze wg
indywidualnych zamówień. Ponadto prowadzi sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych i wyposażenia z następujących
firm: Carl Cloos Schweisstechnik, Kemper, Optrel, Orbimatic, DE-STA-CO.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
CORAB Sp. z o.o. Prezes Zarządu Henryk Biały
Olsztyn
www.corab.eu
Produkcja anten satelitarnych oraz osprzętu do odbioru telewizji satelitarnej. Handel hurtowy i detaliczny sprzętem RTV oraz SAT.
Sieć przedstawicieli na terenie kraju.
TRZECI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
CYKORIA S.A. Prezes Zarządu Henryk Dorawa
Wierzchosławice
www.cykoria.com.pl
Koncentraty spożywcze i przyprawy, susze warzyw i owoców, susz cykorii korzeniowej.
PIĘTNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Delfarma Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tomasz Dzitko
Łódź
www.delfarma.pl
Dystrybucja produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety. Pionier i lider importu równoległego
w Polsce. Prowadzenie przepakowalni artykułów będących przedmiotem obrotu hurtowni farmaceutycznej oraz usługa
przepakowania i magazynowania dla podmiotów zewnętrznych.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ElektriMont Sp. z o.o. Prezes Zarządu Maciej Skimina
Kraków
www.elektrimont.pl
Projektowanie, kompleksowe dostawy, montaż i rozruch instalacji elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej dla obiektów
przemysłowych i użyteczności publicznej na terenie całego kraju i Europy.
DZIESIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Prezes Zarządu Grzegorz Wszołek
Gliwice
www.emt-systems.pl
Firma EMT-Systems to największy i najbardziej kompleksowy ośrodek kursów technicznych w Polsce, specjalizujący się w organizacji
szkoleń dla Służb Utrzymania Ruchu, w tym działów automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych i projektowokonstrukcyjnych. Kursy realizowane są w 25 specjalistycznych laboratoriach, wyposażonych w rzeczywisty sprzęt przemysłowy oraz
autorskie stanowiska dydaktyczne.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ESAB Spółka z o.o. Prezes Zarządu Grzegorz Pietrusiński
Katowice
www.esab.pl
Lider na polskim rynku w spawalnictwie, największy producent materiałów spawalniczych (elektrod, drutów, topników) i dostawca
sprzętu spawalniczego. Doradztwo techniczne i serwis.
DZIESIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zbyszko Pawlak
Śrem
www.bocianpozyczki.pl
Everest Finanse, działając na rynku pod marką Bocian Pożyczki prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych na
dowolnie wybrany cel, bez zbędnych formalności i dodatkowych opłat. Jest to duże dynamicznie rozwijające się ogólnopolskie
przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe. Głównym jego atutem są pożyczki pieniężne z terenową obsługą w miejscu
wskazanym przez Klienta. Firma oferując Klientom swoje produkty zapewnia szybką oraz dogodną formę dostarczenia środków
pieniężnych w gotówce i/lub w formie karty przedpłaconej.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o. Prezes Zarządu Marek Z. Noculak
Katowice
www.farbykabe.pl
Firma jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyjnym, działającym na polskim rynku od 1995 roku. W ciągu 20 lat działalności
w Polsce ugruntowała swoją pozycję czołowego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie, farby,
systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej.
ÓSMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
FARGOTEX Sp. z o.o. Prezes Zarządu Józef Kosiorek
Łomża
www.fargotex.pl
Fargotex Group od 20 lat specjalizuje się w dystrybucji materiałów meblowych, dekoracyjnych, a od niedawna także dywanów.
Produkty firmy produkowane są w oparciu o najwyższe standardy jakości, innowacyjność i design. Wyjątkowe kolekcje zadowolą
każdego Klienta ceniącego piękne wnętrza.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Główny Instytut Górnictwa Dyrektor Stanisław Prusek
Katowice
www.gig.eu
Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów
zagranicznych m.in. w zakresie geoinżynierii, bezpieczeństwa przemysłowego, inżynierii środowiska, zagadnień związanych z
jakością. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej Barbara to jedyny ośrodek w Europie w którym można przeprowadzać
badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w
atmosferze zagrożonej wybuchem. Instytut jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej numer 1453.
SZÓSTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Grupa PSB Handel S.A. Dyrektor Zarządu Bogdan Panhirsz
Busko-Zdrój
www.grupapsb.com.pl
Grupa działa na rynku od 21 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów
dom i ogród w Polsce. Obecnie Grupa zrzesza 382 małe i średnie, rodzinne firmy z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 303
składach budowlanych, w 300 marketach PSB-Mrówka oraz w 63 centrach handlowych PSB-Profi. Przychody ze sprzedaży
materiałów budowlanych partnerów PSB, na koniec 2018 r., osiągnęły poziom 6,8 mld zł. Przychody centrali Grupy wyniosły 2,7mld
zł.
TRZYNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
KANDY Dariusz Socik Dyrektor Zarządzający, Właściciel Dariusz Socik
Piotrków Trybunalski
www.kandy.pl
Produkcja aseptycznych przetworów owocowych dla przemysłu mleczarskiego, cukierniczego, lodziarskiego i napojów.
Sadownictwo - jabłonie. Wynajem własnych powierzchni magazynowych. Przedstawicielstwa m.in. w Grecji, Anglii, Hiszpanii,
Czechach.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
KLINGSPOR Spółka z o.o. Członek Zarządu Jan Gaj
Bielsko-Biała
www.klingspor.pl
Spółka to czołowy krajowy producent narzędzi ściernych, kompleksowo zaopatrujący odbiorców z różnych branż w markowe
papierowe i płócienne narzędzia w postaci rolek, arkuszy, pasów bezkońcowych oraz krążków ściernych. Oprócz narzędzi ściernych
nasypowych oferuje tarcze do szlifowania i tarcze do cięcia KRONENFLEX, ściernice listkowe SMT, ściernice listkowe nasadzane i
trzpieniowe, frezy, narzędzia ścierne elastyczne R-FLEX, diamentowe tarcze do cięcia oraz wyroby z włókniny szlifierskiej.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MALOW Spółka z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Owsiejew
Suwałki
www.malow.com.pl
Producent mebli metalowych: biurowych, socjalnych, szkolnych, warsztatowych, do autoserwisów i autosalonów, medycznych,
regałów przesuwnych archiwalnych i regałów przesuwnych biurowych, sejfów i szaf wzmocnionych. Nowoczesne technologie i
metody produkcji, ścisła współpraca z partnerami handlowymi, a także promocja w drodze działań marketingowych są dla firmy
priorytetem w działalności oraz warunkiem uzyskiwania najlepszych wyników. Firma realizuje swoje cele, dostarczając klientom
wysokiej jakości wyroby, a zróżnicowane oczekiwania odbiorców są zaspokajane dzięki innowacyjności i otwartości pracowników.
60% produkcji stanowi eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej (szczególnie do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii), do

krajów skandynawskich (szczególnie do Norwegii), a także do Europy Wschodniej. Dwie własne firmy: na rynku ukraińskim firma
handlowa LITPOL-UKRAINA w Charkowie oraz słowackim firma KOVO-MALOW w Galancie.
JEDENASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MANGATA HOLDING S.A. Prezes Zarządu Leszek Jurasz
Bielsko-Biała
www.mangata.com.pl
Mangata Holding S.A. to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji z branży metalowej w Polsce. Koncentruje się
na spółkach przemysłowych, realizuje funkcje korporacyjne w stosunku do podmiotów zależnych. Działa w 4 segmentach
operacyjnych:
1. Automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (KUŻNIA, MCS, MASTERFORM)
2. Armatury i automatyki przemysłowej (ZETKAMA, ZETKAMA R&D)
3. Elementów złącznych (ŚRUBENA)
4. Pozostałej działalności pozaprodukcyjnej (ZETKAMA NIERYCHOMOŚCI)
DZIEWIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MCKB Sp. z o.o. Prezes Zarządu Piotr Grabowicz
Łódź
www.mckb.pl
MCKB Sp. z o.o. jest jednym z liderów wśród generalnych wykonawców w Polsce, specjalizującym się w realizacji zaawansowanych
technologicznie obiektów przemysłowych, logistycznych i komercyjnych, spełniających najwyższe standardy jakości. Misją firmy
jest stworzenie społeczeństwu lepszych warunków do życia, pracy i rozwoju w przyjaznym środowisku. MCKB Sp. z o.o. zrealizowała
do tej pory ponad 150 inwestycji dla polskich i zagranicznych inwestorów, zachowując przy tym najwyższe standardy
bezpieczeństwa. Firma jest Członkiem Zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
TRZECI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MEDEN-INMED Sp. z o.o. Prezes Zarządu Wiesław Zinka
Koszalin
www.meden.com.pl
Spółka to uznany producent i dystrybutor wysokiej jakości aparatury medycznej oraz innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych. W
ofercie posiada blisko 100 zaawansowanych technologicznie wyrobów własnych. Produkty firmy trafiają do ponad 60 krajów na
całym świecie. Wykwalifikowany zespół zapewnia fachowe doradztwo oraz wsparcie serwisowe, zwracając szczególną uwagę na
indywidualne potrzeby klienta. Spółka, we współpracy z lekarzami i terapeutami, organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia w
renomowanych placówkach medycznych.
TRZECI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MEDIM Sp. z o.o. Prezes Zarządu Anna Janczewska
Piaseczno
www.medim.pl
Założona w 1990 r. firma jest jedną z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatrujących służbę zdrowia w sprzęt medyczny.
Obecnie należy do ścisłej czołówki największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Misją firmy jest propagowanie i
udostępnianie nowoczesnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań medycznych. Zatrudnia 90 pracowników posiadających
specjalistyczną wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie technologii medycznych i jest wyłącznym przedstawicielem w
Polsce takich producentów, jak Karl Storz Endoskope, Intuitive Surgical, robot Da Vinci, Leica, Dr Schumacher, Lautenshlager, Smeg,
Medisafe. Firma stworzyła Akademię Zabiegów Małoinwazyjnych "EndoEkspert", w której ramach autorytety medyczne szkolą
lekarzy w zakresie najnowocześniejszych, mało inwazyjnych technik operacyjnych. W ramach działalności firma oferuje w Polsce:
konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla klientów, szkolenia aplikacyjne, użytkowe i eksploatacyjne, kompletne "pod klucz"
wyposażenie sal operacyjnych i centralnych sterylizatorni, dostawy sprzętu, urządzeń, systemów medycznych, instalacje i montaże
aparatury, serwis techniczny, specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego. Firmom zagranicznym, producentom sprzętu
medycznego, oferuje usługi wprowadzania nowych produktów medycznych na rynek polskiej ochrony zdrowia.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MENTOR S.A. Prezes Zarządu Marek Kaliszek
Toruń
www.mentor.pl
Organizacja wysoko kwalifikowanych brokerów, którzy mają doświadczenia w kwestiach ryzyka i odpowiedzialności w dziedzinie
transportu, ryzykach budowy, NW pracowników i odpowiedzialności pracodawcy oraz w wielu innych dziedzinach, jak również w
kwestiach ubezpieczeń i roszczeń w obrocie międzynarodowym. Programy ubezpieczeniowe są dostosowane do potrzeb
pracodawcy i pracowników, uwzględniają specyfikę działalności i związane z nią zagrożenia, a także charakter wykonywanych prac.
SZÓSTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prezes Zarządu Zbigniew Wyszogrodzki
Toruń
www.mzk.torun.pl
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych, usługi
reklamowe, serwis ogumienia, naprawa pojazdów, wynajem pojazdów, wynajem miejsc parkingowych, wynajem sprzętu
specjalnego, sprzedaż detaliczna paliw, uzgadnianie dokumentacji technicznej.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Prezes Zarządu Michał Łuczak
Wrocław
www.wrobel.mercedes-benz.pl
Sprzedaż i serwis samochodów marki Mercedes-Benz, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - przeglądy rejestracyjne samochodów
wszystkich marek.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Multiserwis Sp. z o.o. Prezes Zarządu Marian Siwon
Krapkowice
www.multiserwis.com.pl
Multiserwis Sp. z o.o. bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji przemysłowych od 28 lat. Rozszerzając zakres swojej
działalności o prace rusztowaniowe, produkcję konstrukcji wsporczych płaszczy ochronnych z blach dla izolacji, staliśmy się
poszukiwanym partnerem dla kompleksowej realizacji zadań w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Multiserwis zatrudniając obecnie 3800 pracowników na budowach w całej Europie z przychodami w 2018 roku na poziomie 766 mln
PLN, jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży izolacji termicznych i rusztowań przemysłowych.
TRZYNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Dyrektor Przemysłowy na Europę Centralną Andrzej Drosik
Opole
www.nutricia.com.pl
Produkcja odżywek dla niemowląt i małych dzieci - mlek modyfikowanych, mieszanek mlecznych, kaszek oraz posiłków w słoiczkach
- zupek, obiadów, deserów.
TRZYNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Członek Zarządu Wacław Olejniczak
Grodzisk Wlkp.
www.opal.com.pl
W ciągu 25 lat działalności zrealizowaliśmy kilkaset obiektów na terenie całego kraju i za granicą. Elementy architektoniczne
wykonane przez OPAL znajdują zastosowanie w różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej tj. nowoczesne biurowce, banki,
obiekty dydaktyczno-naukowe, centra handlowe jak również w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.
CZWARTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
POLMOTORS Sp. z o.o. Prezes Zarządu Andrzej Graboś
Mazańcowice k/Bielsko-Białej
www.polmotors.com.pl
Produkcja części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego w zakresie dostaw seryjnych oraz projektowania i wykonawstwa
oprzyrządowań narzędziowych.
CZWARTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tomasz Kloskowski
Gdańsk
www.airport.gdansk.pl
Usługi pomocnicze dla transportu lotniczego.
DZIESIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Prezes Zarządu Krzysztof Pruszyński
Komorów, Sokołów
www.pruszynski.com.pl
Produkcja metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, sprzedaż akcesoriów
do systemów dachowych, doradztwo techniczne. Przedstawicielstwa na terenie całego kraju. Przedstawicielstwa na terenie WNP
oraz na Węgrzech.
SIÓDMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A. Prezes Zarządu Bogdan Górski
Kartuzy
www.pbgorski.pl
Spółka jest jedną z wiodących firm deweloperskich w Trójmieście. 35 lat obecności na pomorskim rynku, dziesiątki zrealizowanych
inwestycji, prestiżowe lokalizacje to tylko niektóre osiągnięcia firmy. Działalność deweloperską uzupełnia mecenat nad kulturą i
wsparcie drużyn sportowych w regionie. Spółka posiada własną wytwórnię betonu w Gdańsku Kokoszkach oraz żwirownię kruszywa
naturalnego w Warczu. Firma jest również samodzielnym inwestorem. Współpracuje z największymi trójmiejskimi spółdzielniami
mieszkaniowymi, a także z urzędami administracji państwowej i samorządowej. Dowody uznania w postaci licznych prestiżowych
nagród, wyróżnień i certyfikatów to powód do dumy i pewność, że obrana droga rozwoju jest właściwa.
DWUNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Przedsiębiorstwo Multi Sp. z o.o. Prezes Stanisław Starzec
Opole
www.multi.com.pl
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie znakowania produktów i opakowań z wykorzystaniem drukarek ink-jet,
drukarek i aplikatorów etykiet, systemów drukująco-etykietujących, znakowarek laserowych i mikroudarowych. Współpracujemy z
Bluhm Weber Group, Hitachi, NOVEXX, SOLARIS, COUTH, FANUC. Dobieramy urządzenie znakujące optymalne dla specyfiki i
potrzeb klienta. Organizujemy pokazy pracy urządzenia w warunkach produkcyjnych i próbną eksploatację na miejscu u klienta.
ÓSMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. Prezes Zarządu Stanisław Han
Wrocław
www.hasco-lek.pl
Spółka to wiodący producent leków, suplementów diety oraz produktów medycznych wytwarzanych w dwóch nowoczesnych
fabrykach w stolicy Dolnego Śląska oraz podwrocławskich Siechnicach. W portfolio PPF Hasco-Lek S.A. znajduje się blisko 400
produktów, które cieszą się dużym zaufaniem polskich konsumentów.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Rekord SI Spółka z o.o. Prezes Zarządu Janusz Szymura
Bielsko-Biała
www.rekord.com.pl
Firma Rekord SI, której Prezesem jest Kanclerz Loży Bielskiej BCC Janusz Szymura, w 2019 roku świętuje 30 lat swojej działalności.
Rekord SI to uznany producent oprogramowania dla samorządów (pakiet RATUSZ) oraz dla przedsiębiorstw produkcyjnych (pakiet
REKORD.ERP). Założona w 1989 roku w Bielsku-Białej jako firma jednoosobowa, obecnie posiada 4 oddziały w kraju i obsługuje 300
jednostek administracji publicznej i 200 przedsiębiorstw.
DZIEWIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Salamander Window & Door Systems S.A. Członek Zarządu René Eckel
Włocławek
www.salamander-windows.com
Produkcja profili okiennych i drzwiowych z PVC.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
SITECH Sp. z o.o. Członek Zarządu Tomasz Lewandowski
Polkowice
www.sitech.com.pl
Firma jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswagen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk
samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek jak Volkswagen, Audi, Skoda, Seat oraz Porsche. Firmę SITECH
tworzą trzy zakłady produkcyjne - w Polkowicach, Głogowie oraz we Wrześni i dwa Biura Badań i Rozwoju w Polkowicach i we
Wrocławiu.
PIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Prezes Zarządu Dariusz Sapiński
Wysokie Mazowieckie
www.mlekovita.com.pl
Mlekovita jest najcenniejsza marką w produkcyjnym sektorze gospodarki, firmą ze 100% kapitałem polskim, największą grupą
mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największym eksporterem przemysłu mleczarskiego. Tworzy ją 16 zakładów
produkcyjnych i 31 centrów dystrybucyjnych. Mlekovita wytwarza szeroki asortyment ponad 800 markowych produktów, które w 5
kategoriach są numerem jeden w branży.
PIĄTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
STALPROFIL S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Bernhard
Dąbrowa Górnicza
www.stalprofil.com.pl
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja wyrobów hutniczych. Grupa Kapitałowa STALPROFIL SA obecna
jest również na perspektywicznym rynku produkcji izolacji antykorozyjnej oraz wykonawstwa infrastruktury sieci przesyłowych gazu
i innych mediów za pośrednictwem spółek zależnych: IZOSTAL SA i ZRUG Zabrze SA. Przez spółkę zależną KOLB sp. z o.o., spółka
obsługuje także rynek wykonawstwa konstrukcji stalowych.
SIEDEMNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. Prezes Artur Wołoszyn
Częstochowa
www.stoelzle.com/stcw
Produkcja szkła gospodarczego
CZWARTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jan Szynaka
Lubawa
www.szynaka.pl
Firma jest liderem w produkcji wysokiej jakości mebli mieszkaniowych (z przeznaczeniem do sypialni, jadalni, pokoju dziennego,
młodzieżowego), kuchennych, biurowych, łazienkowych. Do ich produkcji używa się wysokiej jakości płyt meblowych: foliowanych
i laminowanych oraz drewna litego: brzozy, buku, dębu i orzecha. Misją firmy jest utrzymanie wysokiej pozycji w branży. Realizuje
ją poprzez działania, w których doświadczenie, profesjonalizm, pasja, innowacja łączą się w idealną harmonię, tworząc meble, które
inspirują klientów i przyczyniają się do budowania niepowtarzalnej atmosfery w każdym wnętrzu. Od ponad 57 lat firma jest "zawsze
blisko ludzi". To wyróżnia ją wśród konkurencji.
SIÓDMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

TARGI KIELCE S.A. Prezes Zarządu Andrzej Mochoń
Kielce
www.targikielce.pl
Firma jest drugim w Europie Środkowo-Wschodniej organizatorem targów i wystaw, a także jednym z dwóch liderów polskiego
rynku targowego. Rocznie przybywa tu blisko 250 000 z 56 krajów, aby zobaczyć oferty 7 500 firm, wynajmujących 220 000 m2
powierzchni dla wystaw swoich produktów. Na początku działalności Targów Kielce, w latach 90 odbywało się tu zaledwie kilka
wystaw rocznie teraz w kalendarzu jest ich ponad 70 oraz 700 konferencji i systematycznie przybywają nowe, większość o znaczeniu
międzynarodowym. Wśród nich są m.in. Salon Przemysłu Obronnego MSPO, Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADAPOLSKA, Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Targi Kielce organizują również jedną z dwóch najchętniej
odwiedzanych imprez targowych w Polsce. Co roku Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH goszczą bowiem ponad
60 tys. zwiedzających. Organizujemy również wystawy o wyjątkowym charakterze np. Międzynarodową Wystawę Budownictwa i
Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO czy Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i
Cmentarnej NECROEXPO. Targi Kielce to 90 000 m2 powierzchni wystawiennicze, w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach z nowoczesną
infrastrukturą. Dzięki 19 nowoczesnym salom konferencyjnym Centrum Kongresowe Targów Kielce, w tym sali kongresowobankietowej dla 850 osób, goście decydując się na organizację konferencji, seminariów i wydarzeń muzycznych, wybierają właśnie
to miejsce. W tej infrastrukturze wyjątkowa jest także sala konferencyjna na wieży widokowej, umieszczona na wysokości 57 m. z
której rozpościera się wspaniały widok na okolice. Wyjątkowa jest także jedna z hal wystawienniczych, która świetnie służy jako
największa sala bankietowa w regionie dla blisko 3 000 osób bądź sala koncertowa dla 4 500 uczestników. Kielecki ośrodek
dysponuje miejscami parkingowymi dla 2 400 samochodów, w tym prawie 500 na parkingu wielopoziomowym. Na teren targów
dostać można się przez nowoczesne terminale wejściowe z elektronicznym systemem rejestracji gości. Do Targów w Kielcach
prowadzą dogodne dojazdy drogą krajową numer 7 zarówno od strony Warszawy jak i Krakowa, drogą krajową numer 74 od strony
Łodzi, a na ich terenie znajduje się lądowisko dla helikopterów.
TRZYNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
TECHNOKABEL Spółka Akcyjna Prezes Zarządu Anna Germata
Warszawa
www.technokabel.com.pl
Nowoczesna fabryka kabli o szerokim asortymencie produkcji. Firma produkuje i sprzedaje wysokiej jakości kable i przewody dla
przemysłu, energetyki oraz dla infrastruktury budownictwa, transportu i wojska. Program produkcji to 140 grup wyrobów
obejmujących 4500 typowymiarów kabli i przewodów. Firma zajmuje się także produkcją kabli do zastosowań specjalnych
projektowanych według indywidualnych wymagań zamawiającego.
SIEDEMNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
TFP Spółka z o.o. Dziećmierowo Prezes Zarządu Lucjana Kuźnicka-Tylenda
Kórnik, Dziećmierowo
www.tfp.com.pl
Spółka od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w produkcji tektury falistej i opakowań z tektury falistej. Udział spółki w rynku
krajowym wynosi ok. 10%. Zatrudnia około 700 pracowników w trzech zakładach produkcyjnych: w Dziećmierowie (koło Kórnika,
województwo wielkopolskie), gdzie znajduje się siedziba spółki, w Babimoście (koło Zielonej Góry, województwo zielonogórskie)
oraz w Śremie (TFP-GRAFIKA, województwo wielkopolskie). Firma oferuje: opakowania klapowe, wykrawane z tektury falistej i litej
oraz druk fleksograficzny w jakości HD FLEXO i druk offsetowy włącznie z drukiem DIRECT PRINT; POSM - standy ekspozycyjne,
opakowania typu SRP, tekturę falistą trzy- i pięciowarstwową w arkuszach; projektowanie opakowań oraz doradztwo podczas
realizacji projektów opakowań.
SIEDEMNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. Prezes Zarządu Mariusz Stanek
Modlnica k. Krakowa
www.ttipoland.pl
Firma Tobacco Trading International Poland to ścisła czołówka firm, specjalizujących się w imporcie i dystrybucji najwyższej jakości
wyrobów tytoniowych oraz komplementarnych akcesoriów. Reprezentacja w Polsce, na zasadach wyłączności, największych
światowych producentów. Ścisła współpraca z nimi umożliwia firmie wykorzystanie metod i standardów pracy międzynarodowych
koncernów. Firma w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Od początku działalności nieustannie się rozwija starając sprostać
wymaganiom rynku i klientów. Dzięki terminowości, solidności i kompleksowej obsłudze zyskała sobie miano dobrego partnera
handlowego.
SIÓDMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
TRANS POLONIA S.A. Prezes Zarządu Dariusz Cegielski
Tczew
www.transpolonia.pl
Grupa Kapitałowa Trans Polonia jest specjalistycznym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie
transportu i logistyki: paliw oraz gazu płynnego (LPG); płynnych produktów chemicznych; płynnych mas bitumicznych; płynnych
produktów spożywczych. Grupa działa na terenie całej Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne z polskiego biura w Tczewie oraz
biur zagranicznych w Holandii, Niemczech, Hiszpanii oraz we Francji. To spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie od 12 września 2008 roku.
SIÓDMY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
VORWERK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Dyrektor Generalny Wojciech Ćmikiewicz
Wrocław
www.thermomix.pl
Sprzedaż bezpośrednia artykułów gospodarstwa domowego.
PIERWSZY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

WOJAS S.A. Prezes Zarządu Wiesław Wojas
Nowy Targ
www.wojas.pl
Firma jest jedną z największych producentów obuwia skórzanego w Polsce. Produkuje i sprzedaje obuwie damskie, męskie,
dziecięce, specjalistyczne oraz galanterię skórzaną. Firma WOJAS posiada prężnie działający sklep internetowy oraz ponad 150
salonów firmowych w Polsce, 8 na Słowacji, 6 w Czechach, 3 na Białorusi oraz 1 sklep franczyzowy w Rosji.
SIEDEMNASTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Józef Siwiec
Ropczyce
www.ropczyce.com.pl
Spółka jest czołowym w Polsce i liczącym się na świecie producentem wyrobów ogniotrwałych, stosowanych jako wyłożenia pieców
i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach w hutnictwie żelaza i stali, w hutnictwie metali nieżelaznych, w
hutnictwie szkła oraz w przemysłach: cementowo-wapienniczym, odlewniczym i koksowniczym. Spółka dostarcza również
kompleksowe rozwiązania inżynieringowe związane z wykorzystaniem ceramiki ogniotrwałej. Produkty spółki spełniają najwyższe
standardy jakościowe, co potwierdzają otrzymywane przez nią liczne nagrody i wyróżnienia.
SZÓSTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz Właściciel Edward Makarewicz
Czerwieńsk, Płoty
www.zielbruk.pl
Produkcja elementów betonowych na potrzeby budownictwa drogowego. Oferuje ponad 29 wzorów kostek brukowych w 12
kolorach, obrzeża chodnikowe i krawężniki drogowe w różnych wymiarach, długościach i kolorach oraz szeroką gamę elementów
małej architektury, m.in. gazony, palisady i elementy ogrodzeń, razem ponad 400 pozycji. Produkty firmy to idealne rozwiązanie
ścieżek, podjazdów, tarasów. Różnorodność wzorów, kolorów i rodzajów nawierzchni kostek pozwoliła zaspokoić gusty najbardziej
wymagających klientów.
TRZECI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
ZPAS S.A. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej Prezes Zarządu Piotr Baranowski
Wolibórz
www.zpasgroup.pl
Obchodząca w 2018 roku 45-lecie istnienia firma ZPAS S.A. to lider szaf i obudów teleinformatycznych, sterowniczych i automatyki
oraz kompleksowych realizacji w obiektach. Ponadto, firma produkuje pulpity sterownicze, infokioski, rozwiązania depozytowowendingowe oraz wyposaża stanowiska dyspozycyjne. Firma eksportuje wyroby do ponad 40 krajów świata. Zatrudnia ponad 580
pracowników w czterech zakładach produkcyjnych w Przygórzu, Słupcu praz w Nowej Rudzie.
DRUGI DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU

NAGRODA SPECJALNA BCC
DLA PROF. ADAMA DANIELA ROTFELDA
I PROF. ADAMA STRZEMBOSZA
Nagrody Specjalne BCC przyznawane są wybitnym osobistościom spoza środowiska
przedsiębiorców za przyczynianie się do rozwoju Polski, jej gospodarki i bezpieczeństwa.
Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC. Złotą Statuetkę
otrzymali: profesor Adam Strzembosz w uznaniu wkładu w transformację ustrojową w
naszym kraju w sferze prawa i sądownictwa, stworzenie podstaw nowej Konstytucji z
trójpodziałem władz i wprowadzeniem ważnych międzynarodowych standardów, stawianie
wartości i zasad etycznych na pierwszym miejscu, otwartości na dialog, oraz odwagę i
determinację w działaniach na rzecz demokratycznego państwa prawa, praworządności i
niezależnych sądów oraz profesor Adam Daniel Rotfeld w uznaniu wybitnych zasług dla
Polski na polu polityki, dyplomacji i nauki, za rozsławianie Polski przez kolejne
dziesięciolecia na arenie międzynarodowej i międzykontynentalnej.

.

MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
Pragnąc uhonorować osoby zaangażowane społecznie, pomagające potrzebującym,
propagujące ideę odpowiedzialności społecznej biznesu, Business Centre Club wspólnie z
Fundacją Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA,
ustanowili w 2006 roku Medal Solidarności Społecznej. W skład Kapituły Medalu
Solidarności Społecznej wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i
mające zasługi w promowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie. Podczas
tegorocznej gali Medal Solidarności Społecznej otrzymali członkowie BCC, stanowiący wzór
odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorcy:

ANDRZEJ GRABOŚ - prezes zarządu POLMOTORS Sp. z o.o.
JAN LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI - prezes Fundacji Książąt Lubomirskich
LESZEK JURASZ - prezes zarządu Mangata Holding S.A

O BUSINESS CENTRE CLUB
Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku.
Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju
ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa
BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i
Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad
400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych
a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele
wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy
producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze,
naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania
zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki
wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP.
Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich
rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Gospodarczy Gabinet Cieni
BCC. W klubie działają również Branżowe Komisje BCC, wypracowujące wspólne stanowisko członków klubu z danej gałęzi
gospodarki..
Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i uczestniczy w najważniejszych sprawach
społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków
zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z
wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów,
Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami
prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.
Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.
BCC jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej
Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego specjalną nagrodą EKES za znaczący
wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Instytucjami Partnerskimi współpracującymi z BCC są: Cercle de Lorraine Club van Lotharingen (Bruksela), Polish-American Business Club (Nowy Jork), Polish American Chamber of Commerce of Florida and
the Americas (Miami), Business Centre Club (Chicago), Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca (Mediolan), Korea
International Trade Association (Seul), City University Club (Londyn). Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: Angela Merkel,
Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław
Bartoszewski, Lech Wałęsa i Tony Blair.
Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm – prowadzi kampanie społeczne, pomaga
potrzebującym, nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowanych społecznie i budujące solidarność społeczną. W
Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.
Z badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Centrum Badań Marketingowych Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut
Badania Opinii i Rynku Pentor i GfK Polonia, wynika, że Business Centre Club jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej
prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce.

