
 

MATERIAŁY PRASOWE 
 

GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU 

29 stycznia 2022 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXX 

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. Wydarzenie w Pałacu Lubomirskich zostało w tej edycji uzupełnione o część hybrydową on-line. Głównym 

motywem uroczystości było 30-lecie Klubu. Całość wydarzenia podążała za swego rodzaju osią czasu – od wspomnień 

z końca XX w. do teraźniejszości BCC.  

 

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 Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywała się w Teatrze Wielkim a w czasach 

pandemii przeniosła się do Pałacu Lubomirskich. 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 edycji konkursu Diamenty otrzymało 47 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 XXX edycji Konkursu Lider Polskiego Biznesu w składzie: dr Krzysztof Pawłowski (przewodniczący), prof. Tomasz 

Wielicki i dr Grażyna Majcher-Magdziak po dokonaniu analizy nadesłanych ankiet konkursowych wyłoniło grupę 35 

firm do grona Nominowanych. 

 

W niedzielę na stronach internetowych BCC pod adresem https://www.bcc.org.pl/gala-liderow-polskiego-biznesu-2022/ 

będzie dostępny SERWIS FOTOGRAFICZNY z Gali Liderów Polskiego Biznesu. Zdjęcia zwolnione są z opłaty autorskiej. 

 
Szczegółowe informacje: Piotr Onikki-Górski   608 443 453   piotr.onikki-gorski@bcc.pl 



 
 
 
 

Liderzy Polskiego Biznesu 
- zdobywcy Złotych Statuetek – 

 
 

BabyCam Paweł Chodkowski 
Paweł Chodkowski, właściciel 

 
BAUMAR sp. z o.o., sp.k. 

Marcin Szemainda, prezes Zarządu 
 

Bridgestone Poznań sp. z o.o. 
Roman Staszewski, prezes Zarządu, dyrektor Fabryki 

 
Cementownia "ODRA" SA 

Wojciech Putra, prezes Zarządu, dyrektor naczelny 
 

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. 
Stefan Czerwiński, prezes Zarządu 

 
ERBET sp. z o.o. 

Tomasz Ćwikowski, prezes Zarządu 
 

Grupa Progres sp. z o.o. 
Cezary Maciołek, prezes Zarządu 

 
HANSPED Transport i Spedycja Anna Hanusiak sp.j. 

Anna Hanusiak-Tatarska, właściciel 
 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. 
Paweł Tomczykowski, prezes Zarządu 

 
Lotte Wedel sp. z o.o. 

Maciej Herman,dyrektor zarządzający 
 

POWER-TECH Janusz Marcin Ejma 
Janusz i Marcin Ejma, właściciele 

 
STARMEAT Katowicz, Ignatowicz sp.j. 

Daniel Katowicz, współwłaściciel 
 

TAURUS OCHRONA GROUP sp. z o.o. 
Krzysztof Łęcki, prezes Zarządu 

 
Thermoplast Permanent Development SA 

Agnieszka Erlach, prezes Zarządu 
 

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. 
Dirk Strümpfler, prezes Zarządu 

 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

Łukasz Greinke, prezes Zarządu 

  



 
 
TW PLAST sp. z o.o. - LOŻA BIELSKA 
Piaseczno 
www.twplast.pl 
Produkcja Folii przemysłowej oraz spożywczej. Produkcja produktów medycznych: maseczko trójwarstwowe medyczne klasy II oraz PFF2 (K95). 
Najnowocześniejsza i najnowsza fabbryka masek medycznych w Polsce, wydajność (45 mln/m-c). 
 
WKG Sp. z o.o. - LOŻA CZĘSTOCHOWSKA  
Raciszyn  
wkg.pl  
Wiodący producent wyrobów wapienniczych (kruszonych  i mielonych) oraz naturalnego kamienia dekoracyjnego.  
 
SAFETY LOGISTICS Sp. z o.o. - LOŻA DOLNOŚLĄSKA  
Legnica  
www.safetylogistics.pl  
Safety Logistics oferuje  sprzedaż innowacyjnych systemów paneli z siatki stalowej firmy Troax do wygradzania magazynów , zabezpieczenia 
maszyn i ochrony mienia. Doradztwo oraz obsługa na terenie całego kraju. Przedstawicielstwo  w całej Polsce. Misją działalności jest stworzenie 
bezpiecznej i przyjaznej ludziom  przestrzeni do pracy poprzez zabezpieczenie jak największej liczby fabryk, magazynów i hal, a także kreowanie 
bezpiecznego środowiska pracy w oparciu o najnowsze technologie zabezpieczeń. Saferty Logistics to oficjalny partner i dystrybutor szwedzkiej 
firmy Troax. 
 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - LOŻA DOLNOŚLĄSKA  
Polkowice  
www.vwmp.com.pl  
W Volkswagen Motor Polska produkowane są najnowocześniejsze silniki wysokoprężne oraz niezbędne do nich główne podzespoły, jak bloki 
silnika, głowice, wały korbowe, wałki rozrządu, korbowody i zintegrowany moduł serujący zaworami. Ich nowoczesne silniki docierają do zakładów 
koncernu na całym świecie, stanowiąc jednostki napędowe samochodów marek SEAT, Škoda, Volkswagen oraz Volkswagen Samochody Użytkowe. 
 
Votum S.A. - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
Wrocław  
www.votum-sa.pl  
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.  
 
Grupa Progres Sp. z o.o. - LOŻA GDAŃSKA 
Gdańsk  
www.grupaprogres.pl 
Firma z polskim kapitałem, która od 2020 roku wpiera przedsiębiorstwa na terenie całej Polski oferując nowoczesne usługi HR. Firma specjalizuje 
się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, doradztwie biznesowym i szkoleniach oraz optymalizacji procesów HR-owych. Jest jednym z 
najszybciej rozwijających się dostawców usług HR   Polsce. 
 
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. - LOŻA GDAŃSKA  
Gdańsk  
www.portgdansk.pl  
Port Gdańsk, położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się regionów Europy, 
jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą 
rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. W Porcie 
Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż 
Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej . W porcie wewnętrznym znajdują się: 
terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców 
cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych 
urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej towarów masowych jak: wyroby 
hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel. Port zewnętrzny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i 
pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy 
przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W porcie zewnętrznym zlokalizowany jest również 
nowoczesny głębokowodny terminal koncertowy DCT.  
 
HANSPED Transport i Spedycja Anna Hanusiak S.J. - LOŻA KATOWICKA 
Katowice  
www.hansped.pl  
Usługi spedycyjne na terenie Polski i Europy z wykorzystaniem szerokiego wachlarza (typu coilmulda). Usługi kieruje do firm oczekujących 
najwyższej jakości realizacji specjalistycznych usług spedycyjnych. Są zaufanym i rzetelnym partnerem przede wszystkim hut, producentów stali, 
ale także różnego rodzaju zakładów produkcyjnych i firm handlowo-usługowych, dla których liczy się szybkość i terminowość logistyki. Firma 
zapewnia szybką organizację odpowiedniego taboru oferując jednocześnie atrakcyjny stosunek relacji jakości do ceny.  
 



Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. - LOŻA KATOWICKA 
Katowice  
www.pronovum.pl  
Ekspertyzy poawaryjne w energetyce, serwis diagnostyczny online, oceny stanu technicznego, NDT, zarządzanie majątkiem produkcyjnym 
elektrowni, chemia energetyczna, rewitalizacja turbin, przedłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych, doradztwo techniczne, zdalna 
diagnostyka.  
 
RISER Sp. z o.o. - LOŻA KATOWICKA 
Jaworzno  
www.riser.pl  
Generalny wykonawca inwestycji budowlanych. Profesjonalne doradztwo podczas całego procesu inwestycyjnego. Oferujemy kompleksową 
realizację projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej.  
 
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. - LOŻA LUBELSKA 
Lublin  
www.doradca.lublin.pl  
Spółka powstała w 1990 r. i od tego czasu nieprzerwanie świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego (w 
tym m. in. ceny transferowe) oraz usługowego prowadzenia rachunkowości. Doradza w szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych. 
Przeprowadza audyty dotyczące dotacji z funduszy unijnych, audyty i szkolenia w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, 
MSR/MSSF, podatków, finansów. Wykonuje analizy ekonomiczne i finansowe, projekty due diligence. Spółka wydaje opinie w gospodarczych, 
upadłościowych, likwidacyjnych sprawach sądowych. 
 
STARMEAT Katowicz, Ignatowicz Sp. J. - LOŻA ŁÓDZKA  
Koluszki  
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.  
 
ERBET Sp. z o. o. - LOŻA MAŁOPOLSKA 
Nowy Sącz  
www.erbet.pl 
Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków, usługi budowlane generalnego wykonawstwa. 
 
Kotrak S.A. – LOŻA MAŁOPOLSKA  
Katowice  
www.kotrak.com  
Kotrak to rodzinna firma IT zajmująca się sprzedażą i wdrażaniem oprogramowania na całym świecie, a także tworzeniem dedykowanych aplikacji 
biznesowych, sprzedażą i serwisem urządzeń fiskalnych. Tworzymy aplikacje od podstaw, ale również wdrażamy gotowe systemy ERP oraz 
integrujemy oprogramowanie, by zwiększyć jego wydajność. Budujemy długotrwałe relacje i towarzyszymy rozwojowi firm naszych klientów. 
 
Thermoplast Permanent Development S.A. - LOŻA MAŁOPOLSKA 
Libiąż 
www.thermoplast.eu 
THERMOPLAST to producent profili z tworzyw sztucznych. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu narzędzi do wytłaczania, a także w 
ekstruzji, koekstruzji i prostoekstruzji profili z tworzyw sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu oraz produkcji mieszanek PVC (dry bland). 
 
Cementownia "ODRA" S.A. - LOŻA OPOLSKA 
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. 
 
FILPLAST Sp. z o.o. - LOŻA OPOLSKA 
Głogówek  
www.filplast.eu  
Firma została założona w 1990 r. Główna siedziba mieści się w Głogówku. Przedsiębiorstwo dysponuje obecnie nowoczesnymi halami 
produkcyjnymi o łącznej powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Filplast zajmuje się produkcją drzwi, okien i rolet w systemach 
aluminiowych i PVC. Od lat wyroby firmy z Głogówka podbijają europejskie rynki. Najważniejsze z nich to kraje sąsiednie: Niemcy i Czechy. 
Znaczna część produkcji trafia na rynek krajowy. Jako jeden z nielicznych producentów okien w Europie może się pochwalić własnym laboratorium 
do badania stolarki okiennej oraz najnowocześniejszym parkiem maszynowym.  
 
BAUMAR Sp. z o.o. Sp. K. - LOŻA OPOLSKA 
Polska Nowa Wieś  
www.baumar.com.pl  
Baumar to wiodąca w regionie firma zajmująca się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych dla zastosowań przemysłowych i użytkowych 
oraz budownictwa mieszkaniowego. Naszym filarem jest zespół wykwalifikowanych specjalistów. Posiadamy ponad 15 lat doświadczenia a w 
ostatnich latach zrealizowaliśmy następujące inwestycje: Budowa Bloków 5 i 6 Elektrowni Opole - LG Chem Advenced Battery plant faktory projekt 
-2 phase Poland; Budowa Fabryki ACPD w Dąbrowie Górniczej (faza 1 i 2) dla Kajima Poland Sp. z o.o. - NGK Ceramics Poland Sp. z o.o. 
 
PRO SENTIUM sp. z o.o. sp. k. - LOŻA OPOLSKA 
Opole  
www.sentium.pl  
Sentium - rekrutacja i delegowanie osób o charakterze opiekuna i opiekunki osób starszych do pracy w domach prywatnych na terenie Niemiec. 
Biura firmy znajdują się w Opolu, Bytomiu i Wałbrzychu.  
 



Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. - LOŻA OPOLSKA 
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. 
 
RAVEL LAB Sp. z o.o. - LOŻA OPOLSKA 
Tułowice 
www.ravellab.eu 
Produkcja przypraw i dodatków funkcjonalnych dla przemysłu mięsnego, piekarniczego oraz gastronomicznego. Produkcja oraz dystrybucja 
nowoczesnych suplementów diety. 
Elektro-BUD Sp. z o.o. - LOŻA SZCZECIŃSKA 
Szczecin  
www.elektro-bud.net  
Usługi energetyczne, elektryczne, teletechniczne, alarmy, kontrola dostępu, DSO, SAP, automatyka budynkowa w zakresie wykonawstwa, nadzoru 
i projektowania. 
 
POWER-TECH Janusz Marcin Ejma - LOŻA SZCZECIŃSKA 
Wałcz 
www.powertech.com.pl  
Producent zaawansowanych technologicznie wycinarek laserowych EAGLE, wykorzystujących technologię fiber. Firma jest liderem na rynku 
nowoczesnych technologii w dziedzinie obróbki laserowej oraz produkcji maszyn zwiększających automatyzację. Przedsiębiorstwo stawia na 
najnowocześniejsze rozwiązania, najlepsze materiały oraz innowacyjne oprogramowanie znacząco zwiększające możliwość wycinarek laserowych. 
Power-Tech tworzą młodzi, wykształceni, doświadczeni i zaangażowani ludzie. 
 
BUDREN S.A. - LOŻA TORUŃSKA 
Koteże 
Kompleksowe i profesjonalne zarządzanie projektami budowlanymi, budowa konstrukcji żelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych 
budownictwa mostowego, kubaturowego i przemysłowego wykonanych przy użyciu deskowań systemowych, prace ciesielsko - zbrojarskie, 
montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego Freyssiol, T-Wall, roboty wykończeniowe 
przy obiektach mostowych, remonty obiektów , robowty ziemne przy obiektach mostowych, prace izolacyjne, prace brukarskie , wynajem 
pracowników budowlanych. 
 
TAURUS OCHRONA GROUP Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Toruń 
www.taurus-ochrona.pl  
vPatrol innowacyjna alternatywa dla ochrony fizycznej. Ochrona osób i mienia: ochrona fizyczna, monitoring systemów alarmowych z dojazdem 
grupy interwencyjnej, konwojowanie, ochrona imprez masowych. Zabezpieczenia techniczne: alarmy, kamer, kontrole dostępu, systemy 
nagłośnieniowe, systemy przeciwpożarowe, monitoring osób i pojazdów (GPS), inteligentne budynki, szlabany, kołowroty. Detektywistyka, 
wykrywanie podsłuchów. Audyty bezpieczeństwa. Usługi RODO. Szkolenia. Usługi sprzątania 
 
BabyCam Paweł Chodkowski - LOŻA WARSZAWSKA 
Łowicz 
www.babycam.com.pl 
Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana, projektowanie i budowa placów zabaw 
 
GrECo Polska Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.greco-jlt.com 
Spółka ta to prywatny podmiot oferujący rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Jako spółka córka GrECo International 
Holding działa w 16 krajach Europy. Będąc partnerem JLT, piątego na świecie brokera ubezpieczeniowego, spółka jest reprezentowana na całym 
świecie, oferując innowacyjne rozwiązania w oparciu o międzynarodowy i lokalny know-how. 
 
IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.ipopemabc.pl 
W IPOPEMA Business Consulting łączymy kompetencje doradztwa biznesowego oraz IT, zapewniając Klientom kompleksowe podejście do 
realizowanych projektów. W zakresie wdrożeń produktów SAP oferujemy metodyczne podejście do realizacji projektu, z uwzględnieniem 
wszystkich etapów wdrożenia. Od początku istnienia Spółki jesteśmy certyfikowanym Partnerem firmy SAP, a swoje kompetencje zdobywaliśmy 
realizując ponad 100 projektów dla wiodących przedsiębiorstw działających w Polsce i za granicą, zapewniając sobie znaczące miejsce na rynku 
doradczym. 
 
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.ozogtomczykowski.pl 
Kancelaria od wielu lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego. Nasi prawnicy i doradcy podatkowi zajmują czołowe 
miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach branżowych, a z usług Kancelarii korzystają przedsiębiorcy z całej Polski oraz klienci 
zagraniczni. Zespół kilkudziesięciu ekspertów z Kancelarii wspiera klientów w takich obszarach jak: CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy, ceny 
transferowe, postępowanie podatkowe i sądowo-administracyjne, compliance, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, sukcesja w biznesie. 
 
LOTTE Wedel Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.wedel.pl  
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych.  
 
Maxi Zoo Polska Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.maxizoo.pl 
Sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach na terenie całej Polski.  
 



BJ Sp. z o.o. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.sulislaw.pl 
Inwestor w centra handlowe i hotele. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami. 
 
WWC Sp. z o.o. S.K. - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa  
www.wanskanadbudowy.pl 
Firma zajmuje się zakupem nieruchomości i będących w rejestrze lub ewidencji zabytków, które następnie są rewitalizowane, modernizowane i 
nadbudowywane. Lokale trafiają na rynek sprzedaży. Ponadto spółka zarządza podobnymi projektami prowadzonymi przez powiązane podmioty. 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o. - LOŻA WIELKOPOLSKA 
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. 

 
 

 
MALOW Spółka z o.o.  
dwunasty diament - LOŻA BIAŁOSTOCKA 
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. 
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Spółka z o.o. 
dwunasty diament - LOŻA BIAŁOSTOCKA 
Białystok 
Firma istnieje od 1992 roku. Zatrudnia około 100 osób i dysponuje własnym, nowoczesnym taborem samochodowym. Świadczy usługi w zakresie 
kompleksowej gospodarki odpadami: odbioru, selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania, odbioru nieczystości ciekłych oraz zimowego i letniego 
oczyszczania ciągów komunikacyjnych. Klientami są osoby indywidualne oraz jednostki organizacyjne, takie jak przedsiębiorstwa i instytucje 
publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i budownictwo komunalne. Obsługując wszystkie segmenty rynku odbioru odpadów, firma stosunkowo 
szybko wypracowała w nim około 40-procentowy udział, współpracując z prawie pięćdziesięcioma gminami województwa podlaskiego. Jako 
pierwsze przedsiębiorstwo w regionie, zajmujące się odbiorem odpadów, wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania oparty na 
międzynarodowych normach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 - Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Posiadane 
certyfikaty są gwarancją wykonywania usług na wysokim poziomie, zaangażowania firmy w poprawę stanu środowiska naturalnego oraz 
zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa pracy. Firma otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Lider Polskiej Ekologii, Przedsiębiorstwo Fair 
Play, Lider Polskiego Biznesu, Medal Europejski, Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej. 
 
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA 
szósty diament - LOŻA BIAŁOSTOCKA 
Białystok 
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. 
 



Rekord SI Spółka z o.o. 
dziesiąty diament - LOŻA BIELSKA 
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. 
 
CYKORIA S.A.  
szesnasty diament - LOŻA BYDGOSKA 
Gniewkowo 
www.cykoria.com.pl 
Koncentraty spożywcze i przyprawy, susze warzyw i owoców, susz cykorii korzeniowej. 
 
PIXEL Sp. z o.o.  
pierwszy diament - LOŻA BYDGOSKA 
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. 
 
HEGELMANN TRANSPORTE Sp. z o.o. 
pierwszy diament - LOŻA CZĘSTOCHOWSKA 
Częstochowa 
www.hegelmann.pl 
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. 
 
ZPAS S.A. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej  
trzeci diament - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
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 depozytowo-wendingowe 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. 
 
ARRA GROUP Sp. z o.o. spółka komandytowa  
pierwszy diament - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
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. 
 
Mirosław Wróbel Sp. z o.o.  
drugi diament - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
Wrocław 
www.wrobel.mercedes-benz.pl 
Sprzedaż i serwis samochodów marki Mercedes-Benz, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - przeglądy rejestracyjne samochodów wszystkich 
marek. 
 
SITECH Sp. z o.o.  
szósty diament - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
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. 
 
VORWERK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
drugi diament - LOŻA DOLNOŚLĄSKA 
Wrocław 
www.thermomix.pl 
Sprzedaż bezpośrednia artykułów gospodarstwa domowego. 
 
ARGO S.A.  
dwunasty diament - LOŻA GDAŃSKA 
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. 
 



DRUTEX S.A.  
szósty diament - LOŻA GDAŃSKA 
Bytów 
www.drutex.eu 
Firma posiada kompleksową ofertę w zakresie stolarki z PCV, aluminium oraz drewna. Produkuje okna, drzwi, rolety oraz fasady i ogrody zimowe. 
Jako jedna z niewielu firm w branży zajmuje się także produkcją szyb zespolonych i hartowanych oraz własnych profili PCV. Swoje produkty firma 
oferuje w całej Europie, ale również w USA, Meksyku, Australii czy na Bliskim Wschodzie. 
 
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.  
 jedenasty diament - LOŻA GDAŃSKA 
Gdańsk 
www.airport.gdansk.pl 
Usługi pomocnicze dla transportu lotniczego. 
 
TRANS POLONIA S.A.  
ósmy diament - LOŻA GDAŃSKA 
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. 
 
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA  
pierwszy diament - LOŻA GDAŃSKA 
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. 
 
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
drugi diament - LOŻA GDAŃSKA 
Gdańsk 
www.gpec.pl 
Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. W skład Grupy GPEC wchodzi 10 spółek: GPEC, GPEC EKSPERT, GPEC ENERGIA, GPEC PELPLIN, GPEC PRO, 
GPEC SERWIS, GPEC STAROGARD, GPEC SYSTEM, GPEC TCZEW, Orchis Energia Sopot. Główną działalnością firmy, która istnieje na rynku już 
ponad 50 lat, jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła. Gdańska firma znajduje się w pierwszej dziesiątce największych inwestorów na Pomorzu. 
Ponad 90% wybudowanych w 2013 roku w Gdańsku lokali mieszkaniowych korzysta z ciepła systemowego dostarczanego przez Grupę GPEC. 
 
BetaMed S.A.  
trzeci diament - LOŻA KATOWICKA 
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 opiekuńczo-lecznicze oraz szeroko pojętą 
rehabilitację. 
 
EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. 
drugi diament - LOŻA KATOWICKA 
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 projektowo-konstrukcyjnych. Kursy 
realizowane są w 25 specjalistycznych laboratoriach, wyposażonych w rzeczywisty sprzęt przemysłowy oraz autorskie stanowiska dydaktyczne. 
 
ESAB Spółka z o.o.  
jedenasty diament - LOŻA KATOWICKA 
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. 
 
Główny Instytut Górnictwa  
siódmy diament - LOŻA KATOWICKA 
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. 
 



STALPROFIL S.A.  
osiemnasty diament - LOŻA KATOWICKA 
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. 
 
MEDEN-INMED Sp. z o.o.  
czwarty diament - LOŻA KOSZALIŃSKA 
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. 
 
Delfarma Sp. z o.o.  
trzeci diament - LOŻA ŁÓDZKA 
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. 
 
JTI Polska sp. z o.o.  
pierwszy diament - LOŻA ŁÓDZKA 
Warszawa 
www.jti.com/poland 
JTI Polska należy do Grupy Japan Tobacco International - czołowego międzynarodowego koncernu tytoniowego z siedzibą w Szwajcarii. Do 
głównego przedmiotu działalności firmy należy produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych. Siedziba oraz fabryki JTI Polska mieszczą się w Starym 
Gostkowie (powiat poddębicki), natomiast biuro zarządu wraz z licznymi działami wspierającymi zlokalizowane jest w Warszawie. 
 
KANDY Dariusz Socik  
drugi diament - LOŻA ŁÓDZKA 
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. 
 
AUSTROTHERM Sp. z o.o. 
pierwszy diament - LOŻA MAŁOPOLSKA 
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. 
 
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.  
ósmy diament - LOŻA MAŁOPOLSKA 
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. 
 
SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o.  
ósmy diament - LOŻA OLSZTYŃSKA 
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. 
 
Multiserwis Sp. z o.o.  
czternasty diament - LOŻA OPOLSKA 
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. 
 



NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o 
czternasty diament - LOŻA OPOLSKA 
Opole 
www.nutricia.com.pl 
Produkcja odżywek dla niemowląt i małych dzieci - mlek modyfikowanych, mieszanek mlecznych, kaszek oraz posiłków w słoiczkach - zupek, 
obiadów, deserów. 
 
Weegree Sp. z o.o. S.K.  
pierwszy diament - LOŻA OPOLSKA 
Opole 
www.weegree.com 
Outsourcing pracowniczy w takich branżach, jak prace spawalnicze, izolacje, montaż konstrukcji stalowych, montaż stolarki okiennej z PCV i 
aluminium, modernizacje i remonty obiektów przemysłowych, logistyka oraz IT. Doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników. 
Przedstawicielstwa w Opolu, Warszawie, Belgii, Holandii, Mołdawii i Rumunii. 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa ŁUCZ-BUD Sp. z o.o. 
pierwszy diament - LOŻA RADOMSKA 
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. 
 
ANKOL Sp. z o.o.  
piąty diament - LOŻA RZESZOWSKA 
Chorzelów 
www.ankol.com.pl 
Obrót krajowy i zagraniczny wyrobami, usługami i technologiami dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. 
 
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. 
siódmy diament - LOŻA RZESZOWSKA 
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. 
 
TARGI KIELCE S.A.  
czternasty diament - LOŻA ŚWIĘTOKRZYSKA 
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 AUTOSTRADA-POLSKA, 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 kongresowo-bankietowej 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. 
 
MENTOR S.A. 
siódmy diament - LOŻA TORUŃSKA 
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. 
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
drugi diament - LOŻA TORUŃSKA 
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. 
 



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
pierwszy diament - LOŻA TORUŃSKA 
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. 
 
Inter Europol S.A.  
pierwszy diament - LOŻA WARSZAWSKA 
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. 
 
MEDIM Sp. z o.o.  
drugi diament - LOŻA WARSZAWSKA 
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. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz 
pierwszy diament - LOŻA WARSZAWSKA 
Warszawa 
www.spzzlo.pl 
Kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, stomatologii i ortodoncji, rehabilitacji, fizykoterapii, 
zdrowia psychicznego, leczenie uzależnień, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, wysokospecjalistycznej, medycyny pracy, medycyny szkolnej 
oraz transportu sanitarnego. 
 
TECHNOKABEL Spółka Akcyjna 
osiemnasty diament - LOŻA WARSZAWSKA 
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. 
 
TSC Sp. z o.o.  
pierwszy diament - LOŻA WARSZAWSKA 
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. 
 
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.  
ósmy diament - LOŻA WARSZAWSKA 
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. 
 
OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
piąty diament – LOŻA WIELKOPOLSKA 
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. 
 
TFP Spółka z o.o.  
osiemnasty diament – LOŻA WIELKOPOLSKA 
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. 
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