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Warszawa, dnia 28 października 2015 r. 



 
 

Finał Konkursu „Lider Przedsi ębiorczości Roku 2015” 
 

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda do Uczestników i Organizatorów 
uroczystej Gali XXI Konkursu „Lider Przedsi ębiorczości Roku 2015” 
skierował list gratulacyjny. 

 

 
 

Patronat honorowy nad Galą Ogólnopolskiego konkursu 
„Lider Przedsi ębiorczości Roku 2015”  

przyj ął  Pan Janusz Piechociński,  
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister  Gospodarki 

i 

Pan Adam Struzik  
Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 
************ 

 
Tegoroczna Kapituła Konkursu Lidera Przedsiębiorczości Roku przyznała                                      

34 równorzędne tytuły „LIDERA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI ROKU 2015” 
oraz 6 wyróżnień. 

 
Wyróżnienia nadane zostały za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym                       
i zagranicznym, a także za umiejętne korzystanie ze środków unijnych, które są 
przeznaczane na rozwój firmy. 

 
Wzorem lat ubiegłych Kapituła Konkursu - przy weryfikacji ankiet brała 

pod uwagę: wysoką jakość i walory oferowanych wyrobów i usług, 
wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii produkcji, nowoczesnych 
metod zarządzania firmą, a także umiejętne wykorzystywanie możliwości 
finansowania działalności ze środków unijnych. 

 
Uczestniczące w konkursie firmy reprezentowały różnorodne branże                      

i zakres działania, a także charakteryzowała je różna lokalizacja prowadzonej 
działalności.  

 
Kapituła oceniała firmy według 4 kategorii:  

 



• MIKRO FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 
pracowników 
 

• MAŁE FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 50 
pracowników 
 

• ŚREDNIE FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 250 
pracowników. 

 
• INSTYTUCJE, W TYM SAMORZĄD TERYTORIALNY woj. 

Mazowieckiego 
 

• Po raz drugi w historii konkursu „Lidera Liderów 
Przedsiębiorczości Roku” oraz 

 
• Specjalne wyróżnienie dla firmy, która szczególnym 

zaangażowaniem przyczynia się do promocji i rozwoju 
firm z sektora MSP. 

 
Laureaci konkursu otrzymali statuetki „Lidera Przed siębiorczości” oraz 
dyplomy. Firmy wyró żnione otrzymały dyplomy. 
 

Wr ęczenia wyróżnień dokonali: 
-  Pan Tomasz Salomon,  Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów    
   Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, 
-  Pan prof. dr hab. Jana Klimka Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i           
   Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 
-  Pan Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich   
   Przedsiębiorstw w Warszawie. 
 

Laureaci Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”  
 

Honorowy tytuł: „Lidera Przedsi ębiorczości Roku 2015” 
 
Kapituła Konkursu przyznała honorowy tytuł: „Lidera 
Przedsiębiorczości Roku 2015” Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz 
promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 

*** 
 

„Lider Liderów Przedsi ębiorczości Roku 2015” 



 

BOZAMET SP. Z O.O. 
 

Zakres działalności: 
obróbka Mechaniczna Elementów metalowych 

 
Po raz drugi w historii konkursu, Kapituła postanowiła przyznać tytuł 
„Lidera Liderów Przedsi ębiorczości Roku 2015” za kontynuację 
szczególnych osiągnięć Spółce BOZAMET z Siedlec.  
 

Firma Bozamet Sp. z o.o.  w ciągu ostatniego roku swojej działalności zwiększyła 
zatrudnienie aż o 119 pracowników, tj. blisko 50%. 
 
Firma BOZAMET SP. Z O.O.  działa na rynku krajowym i europejskim od 1989 roku . 
Produkuje okucia do plandek, namiotów i banerów reklamowych. Dostarcza swoje produkty 
do 27 państw na świecie. Jest czołowym producentem koszy na palety, dachów przesuwnych, 
zabudów kurtynowych oraz słupków do pojazdów użytkowych. Potwierdzeniem rzetelności i 
wiarygodności BOZAMETU są wielokrotnie przyznawane tytuły: Solidna Firma oraz Gazela 
Biznesu.   

 

 

 
 
 

BOZAMET SP. Z O.O. 
ul. Ujrzanów 282A 

08-110 Siedlce 
info@bozamet.pl 
www.bozamet.pl 

 



W kategorii Mikro Firma przyznano 14 równorz ędnych 
wyróżnień firmom: 
 

• Phenicoptere Sp. z o.o. 

• Printed Circuit Board  Technology Sp. z o.o.  

• Grupa PBS 

• PM Investment Group Sp. z o.o. Sp. k. 

• Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej  

• Przedsiębiorstwo Budowlane „TERBET” Sp. z o.o.  

• Instytut Homeostazy  sp. z o.o. 

• Nowe Technologie Sp. z o.o. 

• Energomix Sp. z o.o. 

• ANDCOM  sp. z o.o. 
• Piotr Grządziel Top Personal Branding 

• NESTMEDIC SP.Z O.O.  

• Team Connect Sp. z o.o. 

• CTL Centrum Techniki Laserowej 

 
PHENICOPTERE  

Zakres działalności: 
produkcja artykułów tekstylnych do celów kosmetycznych 

 
Firma Phenicoptere robi od kilku lat prawdziwą rewolucję na rynku kosmetycznym w 
Polsce, a dzięki  innowacyjnemu  produktowi urasta  do przedsiębiorstwa eksportującego do 
30 krajów na całym świecie. Za tym gigantycznym sukcesem stoją dwie absolwentki 
Uniwersytetu Warszawskiego – Ewa Dudzic  i Monika Żochowska, które od podstaw 
wykreowały markę GLOV. 
 

 
 



 
 
 

 
PHENICOPTERE 

ul. Nowogrodzka 18A/21; 00-511 Warszawa 
Ewa Dudzic 

Wiceprezes Zarządu 
669 111 996 

ewa@phenicoptere.com  
monika@phenicoptere.com 

 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
TECHNOLOGY SP. Z O. O  

 
Zakres działalności: 

dystrybucja i serwis materiałów i urządzenia do produkcji  
i montażu obwodów drukowanych 

 
Firma Printed Circuit Board Technology Sp. z o.o. powstała  w 1997 roku. Jest znanym i 
cenionym na rynku polskim dostawcą technologii, materiałów i maszyn do produkcji 
obwodów drukowanych oraz montażu elektronicznego SMT. Należy do ścisłej czołówki w tej 
branży. Technologie, materiały, maszyny i urządzenia znajdujące się w bogatej ofercie firmy 
pochodzą od światowych i renomowanych producentów. 

 
 

 
 



 
 

 
PRINTED CIRCUIT BOARD  
TECHNOLOGY SP. Z O. O  

ul. Królewiecka 221a; 82-300 Elbląg 
tel. 55 236 15 03 
fax. 55 234 14 10 
pcb@pro.onet.pl 

www.pcbtechnology.pl 
 

 
GRUPA PRO BUSINESS SOLUTIONS 

 
Firma Grupa Pro Business Solutions z Grodziska Mazowieckiego powstała z myślą  o 
dostarczaniu nowych rozwiązań optymalizujących sprzedaż. Jest grupą doświadczonych 
menedżerów i ekspertów która tworzy rozwiązania dla handlu w 3 obszarach: Doradztwo, 
Szkolenia i Nowoczesne narzędzia IT. 
 
 

 
 



 
 

 
GRUPA PRO BUSINESS SOLUTIONS 

ul. Błękitna 21c; 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 502-479-960 
kontak@probs.pl 

www.probs.pl 

 
PM Investment Group Sp. z o. o., Sp. k. 

  
Zakres działalności: 

produkcja i dystrybucja art. dziecięcych pod markami: 
„Milly Mally” i  ”RoyalBaby” 

 
Firma PM Investment Group Sp. z o.o., Sp. k. z Karczewa. Jest to producent, dystrybutor 
oraz bezpośredni importer artykułów dziecięcych i zabawek dla dzieci. W ofercie posiada 
m.in.: łóżeczka dla dzieci, krzesełka leżaczki i wózki dziecięce, itp. Firma jest właścicielem 
marki „Milly Mally”, jak również wyłącznym dystrybutorem na Polskę, Czechy i Słowację 
marki „Royal Baby” produkującej rowerki dziecięce. Spopularyzowała na polskim rynku 
rowerki biegowe dla maluchów czym zyskała w tym roku specjalne wyróżnienie od 
rodziców.  

 

 
 



 
 
 

PM Investment Group Sp. z o. o., Sp. k. 
ul. Łukówiec 98; 05-480 Karczew 

tel. 22 3940994 
info@pminvestment.pl 
www.pminvestment.pl  

 
Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej 

 

Zakres działalności: 
usługi kosmetyczno-fryzjerskie 

 
Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej  z Legionowa to lider w zabiegach innowacyjnych. 
Salon oferuje zabiegi w ramach kosmetyki, fryzjerstwa oraz doradztwa w kupnie 
profesjonalnych kosmetyków. Posiada wysoce wykwalifikowany i wyedukowany personel. 
Szkolenia są silną stroną firmy, pomagają w lepszej obsłudze klientów. Studio Urody 
wyposażone jest w nowoczesny sprzęt na miarę XXI wieku.   

 

 
 
 



 
 
 

 
Studio Urody Agnieszki Bujnowskiej 
ul. Zegrzyńska 17; 05-119 Legionowo 

tel. 882 060 806 
biuro@studio-urody.waw.pl 
www.studio-urody.waw.pl 

 
Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
Zakres działalności: 

usługi budowlane oraz handel materiałami budowlanymi 
 

Przedsiębiorstwo Budowlane „TERBET” Sp. z o.o. z Legionowa  jest firmą specjalizującą 
się w robotach wykończeniowych,  w tym remontowych. Dotyczy to zarówno budownictwa 
mieszkaniowego, gdzie oferta firmy obejmuje wykonanie robót „pod klucz”, jak i obiektów 
biurowych i użyteczności publicznej w zakresie kompletnych robót wykończeniowych. 
Świadczy usługi zarówno dla dużych podmiotów branży budowlanej jak i  inwestorów 
indywidualnych. Przedsiębiorstwo Budowlane „TERBET” Sp. z o.o. uzyskało tytuł 
kwalifikowanego podwykonawcy takich firm budowlanych jak: HOCHTIEF, BUDIMEX, 
UNIBEP oraz kluczowych developerów na polskim rynku. Odrębna specjalizacją TERBET 
jest handel. Firma posiada sklep firmowy- CENTRUM SANITARNE w Legionowie oraz 
sklep internetowy e-terbet.pl 

 
 

 
 



 
 

 
Przedsiębiorstwo Budowlane TERBET Sp. z o.o.  

ul. Jana III Sobieskiego 6; 05-120 Legionowo  
tel.  22 784 43 63 
fax. 22 784 43 63 
terbet@terbet.pl 
www.terbet.pl 

 
Instytut Homeostazy sp. z o.o. 

 
Zakres działalności: 

badania naukowe, prace rozwojowe i ekspertyzy w dziedzinie nauk 
medycznych, biomedycznych, biotechnologicznych i nauk pokrewnych 

 
 

Instytut Homeostazy Sp. z o.o. z Warszawy  jest innowacyjną firmą prowadzącą działalność 
badawczo-rozwojową oraz doradczą w zakresie realizacji projektów z dziedzin biologii, 
chemii, biotechnologii, medycyny oraz nauk pokrewnych. Misją firmy jest dostarczanie 
kompleksowych rozwiązań badawczych i organizacyjnych dla jednostek badawczo-
rozwojowych oraz  generowanie transferu technologii z nauki do biznesu. Firmie udało się 
pozyskać dofinansowanie na realizację 11 projektów, spośród których sześć zostało już 
pomyślnie zrealizowanych.  Firma jest również członkiem Mazowieckiego Klastra 
Peptydowego oraz Klastra Leczenia Bólu uczestnicząc w realizacji wielu wspólnych 
projektów badawczych.  

 

 



 
 

 
Instytut Homeostazy sp. z o.o. 

ul. Lipska 26 lok. 7; 03-908 Warszawa 
tel. 502-569-554 

fax. 22-427-82-66 
instytut.homeostazy@gmail.com 

www.homeostaza.pl 
 

 
NOWE TECHNOLOGIE  

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ 
 

Zakres działalności:  
inżynieria i związane z nią doradztwo techniczne, specjalistyczne  

projektowanie, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 
nauk przyrodniczych i technicznych, doradztwo w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i zarzadzania 
 

Firma Nowe Technologie Sp. z o.o. w Bielsku-Białej świadczy specjalistyczne, 
interdyscyplinarne usługi, m.in. w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań, doradztwa inżynieryjnego i technicznego oraz doradztwa gospodarczego. 
Działalność firmy koncentruje się wokół rynku dóbr i usług dedykowanych ochronie 
ludzkiego zdrowia, życia i mienia oraz środowiska naturalnego - wypracowane rozwiązania 
mają zastosowanie głównie w obszarze zarządzania kryzysowego, reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne oraz w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Nowe Technologie Sp. z o.o. 
pełni również rolę Koordynatora Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i 
Środowiska Naturalnego. 

 

 
 



 
 

 
NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O. 

ul. Cieszyńska 313; 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 845 90 92 
fax. 33 845 90 92 

biuro@nowetechnologie.com.pl 
www.nowetechnologie.com.pl 

  

 
Energomix Sp. z. o. o. 

 
Zakres działalności: 

doradztwo energetyczne 
 

Firma Energomix Sp. z o. o.  to największy w kraju niezależny ekspert energetyczny 
pomagający klientom w optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. W ich 
portfelu jest już ponad 3000 klientów biznesowych. Posiada także bogatą propozycję dla 
klientów indywidualnych i instytucji publicznych. Prezes firmy Pan Michał Suska sprawuje 
funkcję eksperta Business Centre Club ds. efektywności energetycznej oraz jestem członkiem 
Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

 
 

 
 



 
 

 
Energomix Sp. z. o. o. 

ul. Kleszczowa 8/16; 02–485 Warszawa 
tel. 602 252 552 

biuro@energomix.com 
www.energomix.com 

 
ANDCOM sp. z o.o.   

Zakres działalności:  
doradztwo w zakresie informatyki oraz                                                                

działalność związana z oprogramowaniem 
 

Firma ANDCOM sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzale  realizuje misję minimalizacji ryzyka w 
zarządzaniu projektami. Dostarcza nowoczesne produkty informatyczne (PPM) oraz 
kompetentne usługi doradcze oraz szkoleniowe w obszarze zarządzania projektami.  Spółka 
stworzyła oraz ciągle rozwija autorską platformę do zarządzania portfelem projektów o 
nazwie ANDCOM PPM. W ostatnim czasie spółka prezentowała z powodzeniem ten system 
na targach CEBIT w Hanowerze, APPS World w Londynie, TIB w Bukareszcie oraz ICT 
EXPO w Hong Kongu, a także na licznych konferencjach i sympozjach naukowych. 

 
 

  
 

 



 
 

ANDCOM sp. z o.o.   
ul. Puszczyka 1B/1; 05-5155 Zgorzała 

tel. 502 428 847 
biuro@andcom.pl 
www.andcom.pl 

 
Top Personal Branding 

Zakres działalności: 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  

zarządzania i marketingu 
 

Piotr Grządziel Top Personal Branding z Warszawy pomaga rozwijać marki osobiste 
liderów w firmie. Dzięki temu wspiera liderów i pomaga im budować ścieżki rozwoju firm i 
marek, osiągać trwałą przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorców na rynkach bez 

granic.  
 

 



 
 

Top Personal Branding 
ul. Bobrowiecka 3a/204; 00-728 Warszawa 

tel. 606 64 22 66 
Piotr@TopPersonalBranding.com 
www.TopPersonalBranding.com 

 
Nestmedic sp. z o.o. 

Zakres działalności: 
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
 

NESTMEDIC SP. Z O.O. z Wrocławia to młoda firma, powstała w  ubiegłym roku. Celem 
firmy celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego technologicznie, mobilnego 
rozwiązania telemedycznego do zdalnego monitoringu dobrostanu płodu (Pregnabit). 
Flagowym produktem będzie telemedyczny system składający się z urządzenia do zdalnego 
monitoringu KTG kobiet ciężarnych wyprzedzający urządzenia konkurencyjne dzięki 
zastosowaniu serii innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Kolejnym elementem 
systemu jest platforma informatyczna umożliwiająca świadczenie usługi zdalnej analizy 
zapisów KTG przez Centrum Monitoringu teleKTG. Pregnabit umożliwia przeprowadzenie 
badań KTG u kobiet w ciąży, w dowolnym momencie i miejscu. Szczególnie w sytuacjach, 
gdy dodatkowa wizyta w gabinecie lekarskim nie jest możliwa czy konieczna. Pregnabit 
wyznacza nowy trend w monitorowaniu kobiet w ciąży i znacząco podnosi poziom 
profilaktyki okołoporodowej, stanowiąc istotne wsparcie dla lekarzy i położnych.  

 
 

 
 



 
 

Nestmedic sp. z o.o. 
ul. Duńska 9; 54-427 Wrocław 

tel. 691 611 812 
office@nestmedic.com 
www.nestmedic.com 

 
Team Connect sp. z o.o. 

Zakres działalności: 
outsourcing oraz rekrutacja specjalistów branży IT 

 
Firma Team Connect z Warszawy to doświadczona firma konsultingowa  programistyczna, 
wyspecjalizowana w outsourcingu i rekrutacji ekspertów z sektora IT. W okresie 8 lat udało 
się dostarczyć wielu najwyższej jakości specjalistów do projektów realizowanych na terenie 
całej polski. Tworzy i dostarcza oprogramowanie dedykowane, buduje zespoły projektowe, 
zarządza projektami, udziela strategicznych porad oraz przygotowuje ekspertyzy dla swoich 
klientów. Dzięki świadczonym przez firmę usługom klienci minimalizują ryzyko 
niepowodzenia realizowanych projektów informatycznych. Misją Team Connect dostarcza 
firmom realizującym projekty IT najlepszych specjalistów dostępnych na rynku, a z drugiej 
strony umożliwia utalentowanym ludziom pracę w ciekawych projektach. 

 



 
 

Team Connect sp. z o.o. 
ul. Wołodyjowskiego 58; 02-724 Warszawa 

tel. 22 89 00 100 
info@teamconnect.pl 
www.teamconnect.pl/ 

 

 
CTL – Centrum Techniki Laserowej  
– LASERINSTRUMENTS sp. z o.o. 

 
Zakres działalności: 

konstrukcja, badania, produkcja, sprzedaż krajowa  
i zagraniczna, serwis laserów i urządzeń laserowych dla 

medycyny i technologii przemysłowych 
 

CTL - Centrum Techniki Laserowej z Warszawy  jest od ponad 20 lat liderem w 
konstrukcji innowacyjnych laserów dla niemal wszystkich dziedzin medycyny. W roku 1992  
opracowała pierwszy w Polsce i trzeci na świecie, unikalny laser do bezkrwawego i 
bezbolesnego opracowywania twardych tkanek zęba zamiast turbiny mechanicznej. Dostarcza 
unikalne w skali światowej lasery medyczne do bezoperacyjnego i małoinwazyjnego leczenia  
blisko 600 zidentyfikowanych jednostek chorobowych i przypadków. Współpracuje z 
wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami, firmami i osobami fizycznymi. 
CTL przeszkoliło około 13.000 lekarzy, fizjoterapeutów i inżynierów. Eksportuje swoje 
wyroby laserowe do wielu wymagających technologicznie krajów w tym do lidera światowej 
technologii tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W kraju laserami CTL pracuje ponad 9000 
użytkowników medycznych i przemysłowych.  
 

 



 
 

 
CTL – Centrum Techniki Laserowej  
– LASERINSTRUMENTS sp. z o.o. 

ul. Wiosny Ludów 49; 02-495 Warszawa 
tel. 22-867-88-01 
fax. 22-867-87-48 
med@)asery.eu 
www.ctl.com.pl 

 
 
W kategorii Mała Firma przyznano 11 równorzędnych wyróżnień 
firmom: 
 

• INSTAL –BUD Szczepan Mielczarczyk 
• TOOLS FACTORY SP. J.  AGNIESZKA POPŁAWSKA 

ROBERT POPŁAWSKI 
• Mediarecovery  
• „SUN”MARIAN ZBIGNIEW NOWAK  
• IMS S.A. 
• Pro-Project Henryk Kartaszyński 
• Point of View Sp. z o. o. sp. k. 
• Inovatica Bogumił Zięba 
• Aiton Caldwell Spółka Akcyjna 
• DBMS Sp. z o.o. 
• ELTAR T ęsna Elżbieta 

 
 

 



 
FUH INSTAL – BUD  

Szczepan Jan Mielczarczyk 
 

Zakres działalności: 
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,                             

gazowych i klimatyzacyjnych 
 

Firma INSTAL–BUD Szczepan Mielczarczyk to firma z dwudziestoletnią tradycją z 
Kobyłki k/Warszawy.  Prowadzi działalność w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych o ugruntowanej renomie na rynku mazowieckim. 
Nakładem środków własnych, ale też z wykorzystaniem funduszy europejskich firma jest 
wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia, stosując nowoczesne i przyjazne dla 
środowiska technologie. 

INSTAL-BUD 
                                   - Szczepan Mielczarczyk 

 
 

 
 

FUH INSTAL – BUD  
Szczepan Jan Mielczarczyk 

ul. Ejtnera 13; 05-230 Kobyłka 
tel. 22 786 24 14 
fax. 22 786 30 47  

biuro_instalbud@vp.pl 
www.instalbud.waw.pl 

 
 



TOOLS FACTORY  
SPÓŁKA JAWANA  

AGNIESZKA POPŁAWSKA, ROBERT POPŁAWSKI 
 

Zakres działalności: 
produkcja maszyn do obróbki tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów 

z tych materiałów 
 

Firma TOOLS FACTORY SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA POPŁAWSK A, ROBERT 
POPŁAWSKI z Wiązownej powstała w 2004 r., a zajmuje się   projektowaniem i produkcją 
nowoczesnych maszyn do obróbki  tworzyw sztucznych. Jest liderem w Europie Środkowo-
Wschodniej w produkcji maszyn do termo formowania próżniowego tworzyw sztucznych. 
Eksportuje swoje wyroby do wielu krajów Europy, a wdrożenie strategii eksportowej i 
wsparcie w ramach Programu POIG „Paszport do eksportu” przyczyniły się do osiągnięcia w 
roku ubiegłym rekordowych obrotów firmy. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe i posiada 
własny dział konstrukcyjny. 

 

 
 

 
 
 

TOOLS FACTORY SPÓŁKA JAWANA  
AGNIESZKA POPŁAWSKA, ROBERT POPŁAWSKI 

Stefanówka ul. Żurawia 92; 05-462 Wiązowna 
tel. 22 789 01 88 
fax. 22 789 07 18 

info@toolsfactory.pl 
www.toolsfactory.pl 

 



Mediarecovery 

 
Zakres działalności: 

sprzedaż rozwiązań oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych                          
z obszaru bezpieczeństwa IT oraz informatyki śledczej.  

Produkcja własnych rozwiązań z obszaru kasowania                                                      
(seria Degausser Mediaeraser) oraz duplikowania danych                                     

(duplikator danych Mediaimager GM4 
 

Firma Mediarecovery z Katowic, w tym roku obchodziła 17-lecie działalności. Zajmuje się 
wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury IT. 
Firma jest partnerem czołowych firm z obszaru bezpieczeństwa IT i jako jedna z kilku w 
Polsce posiada w swoich zasobach Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa IT. Firma posiada 
największe laboratorium informatyki śledczej, w którym od 2005 roku przeprowadzono 
ponad 5500 ekspertyz w zakresie poszukiwania, zabezpieczania oraz analizy cyfrowych 
środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć.  Mediarecovery jako pierwsza 
w Polsce firma ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o 
normę ISO 27001, według najnowszej aktualizacji z września 2013 r. Posiada Świadectwo 
Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW i  certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
(SKW).Grono klientów stanowią firmy branży IT, bankowości, finansów, telekomunikacji, 
paliw i przemysłu ciężkiego oraz instytucje państwowe.  Wydaje specjalistyczny kwartalnik, 
uczestniczy w branżowych konferencjach, laureat licznych nagród i wyróżnień. 
 

 
 

 
 

Mediarecovery 
ul. Piotrowicka 61, 41-723 Katowice 

tel. 32 782 95 95 
fax. 32 782 95 95 

biuro@mediarecovery.pl  
https://mediarecovery.pl/ 

 



„SUN”  
MARIAN ZBIGNIEW NOWAK  

Zakres działalności: 
paramedycyna 

 
Usługi bezpośrednie świadczy w Podkowie Leśnej oraz w 9-ciu miastach w Polsce. W ciągu 
jednego dnia jest w stanie przyjąć indywidualnie od 20 do 40 osób.Usługi pośrednie to 
opracowane i sprawdzone pana Mariana Zbigniewa Nowaka innowacyjne produkty służące 
kontaktowi na odległość. Innowacyjnym produktem, będącym w fazie rozpowszechniania, 
jest energetyczny coaching personalny, dedykowany osobom publicznym, liderom, 
politykom, artystom. Pan Marian Zbigniew Nowak prowadzi szeroką działalność 
informacyjną. Produkuje filmy, pisze książki, informatory, wydaję gazetę „Świat to Apteka”, 
prowadzi cykliczne programy telewizyjne. 
 

 
 

 
 

„SUN”  MARIAN ZBIGNIEW NOWAK 
ul. JAŚMINOWA 7; 05-807 PODKOWA LEŚNA 

tel. 22 758 9292 
fax. 22 758 9234 

pomoc@nowak.pl 
www.nowak.pl 

 
 
 



IMS S.A. 

Zakres działalności: 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego, reprodukcja zapisanych 

nośników informacji ( nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych), 
wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja i rozpowszechnianie filmów                             

i nagrań video 
 

IMS S.A. z Warszawy  to działająca od 15 lat spółka, lider rynku marketingu sensorycznego 
oraz mediów in-store. IMS świadczy usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu, 
Digital Signage oraz reklamy in-store. W styczniu 2012 roku Spółka IMS zadebiutowała na 
rynku NewConnect, a od października 2014 roku jest notowana na głównym rynku GPW. 
IMS jest największym krajowym operatorem reklamy in-store o łącznym zasięgu 155 mln 
kontaktów miesięcznie, a także największym dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu 
marketingu sensorycznego z łączną liczbą ponad 9 000 obsługiwanych lokalizacji, w tym 
ponad 250 galerii handlowych. Firma rozpoczęła również ekspansję na rynkach europejskich. 
IMS S.A. dostarcza usługi podnoszące atrakcyjność miejsc sprzedaży i wzrost obrotów 
handlowych. 
 

 
 

 
 
 

IMS S.A. 
ul. Puławska 366; 02-819 Warszawa 

tel. 22 870 67 76 
fax. 22 870 67 33  

biuro@ims.fm 
www.ims.fm 

 



Pro-Project 
Henryk Kartaszyński 

 
Zakres działalności: 

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,                                    
kontrolnych i nawigacyjnych 

 
Firma Pro-Project Henryk Kartaszyński z Chełma powstała w 1991 roku. Jest jedynym 
polskim przedsiębiorstwem produkującym przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej 
wykorzystywanej w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, angiografii, mammografii, 
tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii. 
Firma posiada patenty oraz  sieć dystrybucji w ponad 77 krajach. Pro-Project to 
przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, posiadającą certyfikaty CE i ISO. Firma regularnie 
nagradzana licznymi wyróżnieniami i certyfikatami.   
 

 
 

 
 
 

Pro-Project Henryk Kartaszyński 
ul. Wolności 35/15; 22-100 Chełm 

tel. 668 024 874  
fax. 82 545 24 40  

kontakt@pro-project.pl 
www.pro-project.pl  

 



Point of View  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 
 

Zakres działalności: 
wynajem powierzchni magazynowych, logistyka, obsługa projektów                          

e-commerce, transport i spedycja, usługi celne                                                                  
w procedurze uproszczonej w miejscu magazynowania 

 
Firma Point of View Sp. z o.o., spółka komandytowa to firma z Piaseczna  specjalizująca 
się logistyce magazynowej oraz drobnicowej dystrybucji produktów (e-logistyka).  Świadczy 
usługi logistyki magazynowej na rzecz klientów zewnętrznych, zarówno dużych korporacji 
jak i małych start up’ów. Prostota zarzadzania sprawia, że firma jest bardzo atrakcyjna 
kosztowo, sprawna i elastyczna operacyjnie. Posiadają 43 tys. mkw. własnych powierzchni 
magazynowych, produkcyjnych oraz biurowych oraz około 25 tys. mkw. wynajmowanych 
powierzchni magazynowych w okolicach Warszawy. 

 
 

 
 
 

Point of View Sp. z o.o Sp.k.  
ul. Julianowska 37; 05-500 Piaseczno 

tel. 22 756 41 10 
biuro@pov.com.pl 
www.pov.com.pl 

 

 



Inovatica Bogumił Zięba 

Zakres działalności: 
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana  
 

Firma Inovatica Bogumił Zi ęba to Łódzka firma istniejąca na rynku od 2008 roku.  Od 7 lat 
pracuje nad projektami związanymi z inteligentnymi rozwiązaniami dla miast i regionów, IT 
dla biznesu oraz prowadzi własne badania nad nowoczesnymi technologiami. Najkrócej 
ujmując: ponad 50 zadowolonych klientów i 70 projektów zakończonych sukcesami. To 
głównie systemy informacji pasażerskiej, informacji turystycznej i kulturalnej, systemy dla 
lokalnej administracji i budowanie nowoczesnej e-administracji. 

 
 

 
 

 
 

Inovatica Bogumił Zięba 
Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź 

tel. 42 209 18 90 
fax. 42 209 28 94 

office@inovatica.com 
www.inovatica.com 

 
Aiton Caldwell SA 

Zakres działalności: 
spółka jest producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań 

telekomunikacyjnych, wykorzystujących technologię VoIP (Voice over Internet 
Protocol) oraz operatorem telekomunikacyjnym 

 



Firma Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Gdańska, powstała w 2009 r.  operuje w sektorze 
ICT. Jest dostawcą usług telekomunikacyjnych oraz integratorem wykorzystującym własne 
rozwiązania technologiczne. Prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki 
produktowe: FCN  (aktualnie Freeco Net), to usługi telekomunikacyjne w chmurze, oraz 
Datera, autorskie rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego. Firma wielokrotnie 
nagradzana i wyróżniana w ostatnich latach za swoje osiągnięcia. 

 

 
 
 

 
 

Aiton Caldwell SA 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny 

ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk 
tel. 58 50 50 000 
fax. 58 50 50 001 

biuro@aitoncaldwell.pl 
www.aitoncaldwell.pl 

 
DBMS sp zoo 

Zakres działalności: 
profilowane bazy danych, platforma do wysyłki e-mail marketingowej, 

rozwiązania marketing automation, generowanie leadów, wzbogacanie danych 
 

Firma DBMS Sp. z o.o. z Warszawy to jedna z najbardziej obiecujących młodych polskich 
spółek technologicznych. Jest grupą dynamicznych i kreatywnych osób od 10 lat 
specjalizujących się w budowaniu baz danych oraz ich efektywnym wykorzystywaniu w 
ramach kampanii marketingowo-sprzedażowych. W swojej ofercie posiada platformę do 
wysyłek elektronicznych w ramach  kampanii marketingowych GreenSender, konsumenckie 
oraz biznesowe bazy danych, a także rozwiązania  z obszaru marketing automation. W 2015 
roku firma stworzyła oryginalne narzędzie umożliwiające w czasie rzeczywistym analizę 
zachowań klientów w sieci  i poza nią, co umożliwia dopasowanie oferty do potrzeb 



konsumentów. W tworzeniu infrastruktury i aplikacji korzystała ze wsparcia w ramach POIG 
8.2. Artykuły przedstawicieli firmy publikowane są w prasie branżowej. Firma bierze udział 
w konferencjach i targach. 

 

 
 

 
 
 
 

DBMS sp zoo 
ul. Gwiaździsta 71/2, Warszawa 

tel. 22 42 80 800 
fax. 22 42 88 484 

zapytanie@edbms.pl 
www.edbms.pl 

 
ELTAR T ęsna Elżbieta 

Zakres działalności: 
organizacja targów, wystaw i kongresów 

 
Firma ELTAR El żbieta Tęsna z Warszawy jest firmą wystawienniczą z 20–letnim 
doświadczeniem w promowaniu polskich producentów – eksporterów z różnych branż na 
rynkach zagranicznych,  kompleksowej organizacji wystąpień polskich firm na targach 
krajowych i zagranicznych, projektowaniu i wykonaniu stoisk odpowiadających strategiom 
marketingowym poszczególnych firm, branżowych organizacji i instytucji. ELTAR świadczy 
usługi w zakresie doradztwa, szczególnie małym i średnim firmom w wyznaczaniu 
perspektywicznych kierunków eksportowych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach 
docelowych w ramach organizowanych misji gospodarczych, seminariów czy konferencji. 
ELTAR ma aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski na rynkach 
międzynarodowych oraz w rozwoju polskich przedsiębiorców, którzy w eksporcie upatrują 
istotne szanse rozwoju. Wspiera rozwój eksportu polskich producentów poprzez oferowanie 



pomocy w uzyskaniu różnych form dofinansowania działań promocyjnych, m.in. w ramach 
pomocy de minimis w ramach europejskich programów operacyjnych ELTAR za swoją 
działalność w zakresie promocji polskiej gospodarki otrzymał wiele nagród i wyróżnień, 
wśród których najnowsze to wyróżnienie w XXV edycji konkursu  „TERAZ POLSKA” 
uzyskane w czerwcu 2015 roku. 
 

 
 

 
 
 

ELTAR Tęsna Elżbieta 
ul. Garibaldiego 4 lok. 18A; 04-078 Warszawa 

tel. 22/617 25 55 
fax. 22/617 07 33 

biuro@eltar-targi.com.pl 
www.eltar-targi.com.pl 

 

W kategorii Średnia Firma przyznano 6 równorzędnych 

wyróżnień firmom: 

 

• LECHPOL Zbigniew Leszek 
• INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA  SP. Z O.O. 
• WAMECH Producent Wózków Przemysłowych  

         Piotr i Albina Wąsik Spółka Jawna 
• Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 
• igus® Sp. z o. o. 
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELGRA Grażyna 

Smolińska 

 



Lechpol Zbigniew Leszek 
 

Zakres działalności: 
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i urządzeń elektronicznych                                   

oraz prowadzenie serwisu i montażu tych urządzeń 
 
Firma LECHPOL Zbigniew Leszek z Garwolina rozpoczęła działalność w 1990 roku od 
układów scalonych do systemów telewizyjnych PAL i SECAM, a także układów fonii do 
radioodbiorników i telewizorów. To firma rodzinna, a której od dekady założyciela wspieraja 
trzej synowie, odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności. Lechpol zatrudnia około 
200 osób i dostarcza na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno  dla 
specjalistów, jak też dla segmentu elektroniki konsumenckiej. Najlepiej rozpoznawalną marką 
w  firmy jest Kruger&Matz.  Firma wykorzystała wsparcie z programów operacyjnych na 
budowę systemu informatycznego, korzystała też z programu „Paszport do eksportu”.                    
W latach 2009 – 2014 zdobywca licznych nagród i wyróżnień 

 
 
 

 
 

 
Lechpol Zbigniew Leszek 

Miętne, ul. Garwolińska 1; 08-400 Garwolin 
tel. (25) 685 00 00 
fax. (25) 682 04 81 
lechpol@lechpol.pl 

www.lechpol.eu 

 
 
 



INTERNATIONAL   
PLASTIK  POLSKA  SP. Z O.O.   

 
Zakres działalności: 

produkcja opakowań z tworzywa sztucznego 
 

INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA SP. Z O.O. to firma  produkcyjna z udziałem  
kapitału zagranicznego, działająca od 2007 roku i specjalizująca się w produkcji wyrobów z 
tworzyw sztucznych, głównie naczyń jednorazowego użytku dla cateringu lotniczego i 
morskiego, dla dystrybutorów opakowań, Food Service i sieci supermarketów. W 2012 firma 
wdrożyła zintegrowany system klasy B2B,  współfinansowany ze środków Programu 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Nieustanny rozwoju firmy, profesjonalne podejście 
do biznesu oraz podnoszenie jakości oferowanych produktów zostały docenione wieloma 
nagrodami  i wyróżnieniami – m.in. przez kolejne lata 2012-2015 Gazelą Biznesu  i Liderem 
Przedsiębiorczości Roku 2013. 
 

 

 
 
 

 
 

INTERNATIONAL  PLASTIK  POLSKA  SP. Z O.O.   

ul. Przemysłowa 1; 05-311 Dębe Wielkie 
tel. 25 756 28 16 
fax. 25 756 28 14 

e-mail: biuro@ippl.pl 
www.ipi.fr 

 
 



WAMECH P. A. W ąsik Sp. J. 
 

Zakres działalności: 
projektowanie i produkcja pociągów drogowych,  platform, wózków 
technologicznych i urządzeń poprawiających ekonomikę produkcji 

 
WAMECH Producent Wózków Przemysłowych  Piotr i Albina Wąsik Spółka Jawna z 
Krakowa to firma rodzinna z już ponad 25 letnią historią. Główną gałęzią działalności jest 
projektowanie i produkcja urządzeń wykorzystywanych w logistyce wewnętrznej 
przedsiębiorstw – pociągów drogowych, platform, wózków technologicznych i urządzeń 
poprawiających ekonomikę produkcji. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością 
ISO 9001:2008 oraz normę spawalniczą ISO:3834-2. Do grona klientów należą renomowane 
firmy i  koncerny zlokalizowane na całym świecie. Eksport obejmuje ponad 70 % produkcji 
firmy.  Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz solidnemu zapleczu konstruktorsko-
inżynierskiemu WAMECH specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań, idealnie 
dopasowanych do potrzeb klienta. Laureat licznych nagród i wyróżnień na szczeblu 
krajowym i Małopolski. 

 
 

 
 

 
 

 
 

WAMECH P. A. Wąsik Sp. J 
ul. Torowa 3; 30-435, Kraków 

tel. 12 355 00 00 
fax. 12 355 00 35 

e-mail: wamech@wamech.com 
www.wamech.com 

 
 
 



CENTRUM SŁUCHU I MOWY  
Sp. z o.o 

 
Zakres działalności: 

opieka zdrowotna, produkcja sprzętu, handel detaliczny 
 

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.  z Kajetan powstałe w 2004 roku. to ogólnopolska sieć 
placówek medycznych świadczących wysokospecjalistyczne usługi w zakresie 
otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, 
fizjoterapii, inżynierii biomedycznej. W szczególności są to badania diagnostyczne, leczenie i 
rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, zaburzeń oddychania, protezowania 
słuchu i sprzedaży aparatów słuchowych, diagnostyki pod kątem implantów słuchowych, 
rehabilitacji słuchu i mowy. W ofercie Centrum znajduje się także unikalna terapia 
wykorzystująca innowacyjne urządzenie - Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej 
(SPPS) do terapii zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego. Do sieci 
Medincus należy także Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie 
świadczące kompleksowe usługi medyczne dla śpiewaków, aktorów, nauczycieli, 
wykładowców, mówców, spikerów radiowych i telewizyjnych, polityków i wszystkich 
zainteresowanych, dla których głos stanowi narzędzie pracy.  Na szczególną uwagę zasługuje, 
położony w podwarszawskich Kajetanach, Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy 
„MEDINCUS”. Szpital to nowocześnie wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz z 
blokiem operacyjnym. Lista prestiżowych nagród i wyróżnień uzyskanych na całym świecie 
potwierdza, że działalność Centrum to jeden z najbardziej znanych i  spektakularnych 
osiągnięć polskich w dziedzinie medycyny i biznesu. 

 

 
 

 
 

CENTRUM SŁUCHU I MOWY Sp. z o.o 
ul. Mokra 7; 05-830 Kajetany 

tel. 22 463 53 27 
fax. 22 463 55 96 

sekretariat@csim.pl 
www.csim.pl 

 



igus® Sp. z o.o. 
 

Zakres działalności:  
handel hurtowy, detaliczny oraz produkcja wyrobów                                                                   

z tworzyw sztucznych i metalu 
 

Firma igus® Sp. z o.o. z Warszawy od15 lat oferuje na rynku polskim produkty marki igus. 
To systemy dostarczania energii, przewody elektryczne oraz bezsmarowe łożyska ślizgowe i 
liniowe, e-prowadniki przewodów. Dostarcza doskonałe i zaawansowane rozwiązania 
praktyczne i ekonomiczne do wszystkich gałęzi przemysłu. W ofercie firmy znajduje się 
ponad 130 000 produktów dostępnych z magazynu. Klienci igus® reprezentują największe 
branże przemysłowe od suwnic, obrabiarek, maszyn CNC, po drukarki 3D oraz urządzenia z 
dziedzin m.in. szeroko rozumianej robotyki i automatyki przemysłowej. 

 

 
 

 
 
 

igus® Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 121C; 02-234 Warszawa 

tel. 22 863 57 70 
fax. 22 863 61 69 

info@igus.pl 
www.igus.pl 

 
 

PHU ELGRA  

 
Zakres działalności:  

świadczenie usług z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki nN i SN, 
robotyki, mechaniki 

 



Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELGRA z Inowrocławia od ponad 16 lat  dostarcza 
nowoczesne rozwiązania ,,pod klucz’’ w obszarach automatyki przemysłowej i robotyki, 
elektryki, systemów IT oraz mechaniki z wykorzystaniem urządzeń i elementów 
renomowanych dostawców polskich i zagranicznych. Jest w opinii klientów solidnym, 
rzetelnym, profesjonalnym i terminowym wykonawcą inwestycji.  

 

 
 

 
 

 
PHU ELGRA 

ul. Aleja Okrężna 8; 88-100 Inowrocław 
tel. 52 357 00 61 
fax. 52 357 00 61 

biuro@elgra-inwroclaw.eu 
www.elgra-inowroclaw.eu 

 

W kategorii instytucje, w tym samorządy terytorialne (jednostki 

samorządu terytorialnego i instytucje wspierające 

przedsiębiorczość) przyznano 3 równorzędne wyróżnienia:  

 

• Gminie Tarczyn 

• Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowo 

• Cechowi Rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej 

 

 
 



GMINA TARCZYN  
 

GMINA TARCZYN  to niezwykle przyjazna i urokliwa gmina, łącząca w sobie standardy 
nowoczesności i kultywację wspaniałych tradycji, usytuowana przy głównych trasach 
komunikacyjnych - blisko Warszawy i największego w Polsce lotniska  na warszawskim 
Okęciu. 
Posiada świetne warunki do aktywnego wypoczynku. Jej atutami  są, m.in. piękne lasy 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, unikalne ekosystemy Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, liczne zabytki i duże wydarzenia sportowe.  
Posiada bogate tradycje i osiągnięcia w sadownictwie. 
O tym, że gmina Tarczyn jest idealnym miejscem dla inwestorów przekonało się wiele firm, 
które tu zainwestowały. Na obszarze gminy znajdują się bowiem bardzo atrakcyjne tereny 
pod różnego rodzaju działalność. 
Za ciągły, dynamiczny rozwój, za realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych i projektów 
szkoleniowych, poszanowanie dla ekologii, dbałość o rozwój mieszkańców (w zakresie 
kultury, oświaty, zdrowia, sportu, komunikacji i bezpieczeństwa) oraz za przyjazne 
nastawienie wobec inwestorów gmina Tarczyn otrzymała szereg wyróżnień na arenie 
ogólnopolskiej i regionalnej 
 

 
 

 
 
 
 

GMINA TARCZYN 
ul. Juliana Stępkowskiego 17; 05-555 Tarczyn 

tel. 22 715 79 00 
fax. 22 727 81 91 

e-mail: tarczyn@tarczyn.pl 
www.tarczyn.pl 

 



Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
 

Zakres działalności:  
spotkania B2B, konferencje i szkolenia, doradztwo i informacja gospodarcza, 

reprezentacja interesów firm członkowskich,realizacja projektów 
współfinansowanych z UE, wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności                       

na rynkach zagranicznych, legalizacja dokumentów w obrocie 
międzynarodowym i wystawianie uniwersalnych świadectw  pochodzenia 

towaru, świadczenie usług związanych z podpisem elektronicznym 
 
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Od 25 lat Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. 
Została reaktywowana w 1990 roku, aby służyć ponad 300 zrzeszonym w niej podmiotom. 
Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie 
zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży 
tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Buduje trwałe pomosty pomiędzy przedsiębiorcami a władzami 
samorządowymi i administracją państwową. Aktualnie Izba posiada trzy oddziały - w 
Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim oraz w Pabianicach. 

 

 
 

 
 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź 

tel. 42 208-93-23 
fax. 42 208-92-70 
biuro@izba.lodz.pl 
www.izba.lodz.pl 

 



CECH RZEMIOSŁ RÓ ŻNYCH   
W RAWIE MAZOWIECKIEJ  

 
Zakres działalności:  

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
 

Cech Rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje od 1913 r. Zrzesza 
rzemieślników różnych branż (fryzjerstwo, mechanika pojazdowa, piekarzy, cukierników i 
wiele innych zawodów). Świadczy usługi dla ludności całego powiatu rawskiego. Jako 
zrzeszenie jest największym przedsiębiorstwem dającym zatrudnienie na terenie powiatu.  W 
roku 2011  Zarząd Cechu  utworzył Zasadniczą Szkołę Zawodową, która uzyskała 
uprawnienia szkoły publicznej.   Cech organizuje liczne projekty szkoleniowe, konferencje i 
kursy dla swoich członków. Rzemieślnicy rawscy służą swoim doświadczeniem  Izbie 
Rzemieślniczej w Łodzi poprzez udział w komisjach egzaminacyjnych. 

 
 

 
 

 
 

 
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

ul. Zwolińskiego 10A; 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 815 42 70 

kom. 512 18 18 62 
cechrawa@wp.pl 

 

 

 



Wyróżnienie otrzymało 6 Firm: 

• EMT-Systems Sp. z o .o. 
• „PolChip” Sp. z o. o. 
• KERRIS Group Sp. z o.o. 
• Polskie Plecionkarstwo Ewa Świątkowska-Papińska 
• Pracownia Kaletnicza DONAT Donat Trepka 
• GP Inter- Solutions Sp. z o.o. 

 

EMT – Systems Sp. z o.o. 
 

Zakres działalności: 
prowadzenie kursów i szkoleń inżynierskich, organizowanie warsztatów, 

konsultacje, doradztwo i wsparcie wdrożeniowe, usługi inżynierskie (m.in. 
badania wytrzymałościowe konstrukcji i ich elementów, badania w komorze 
starzeniowej, Water Jet, badania nieniszczące, badania zmęczeniowe, Rapid 
Prototyping, Reverse Engineering i wiele innych), sprzedaż oprogramowania 

Siemens PLM, sprzedaż produktów systemów automatyki 
 

 
 

EMT – Systems Sp. z o.o. 
ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice 

tel. 32 411 10 00 
fax. 32 720 20 52 

info@emt-systems.pl 
www.emt-systems.pl 

 

 
PolChip Sp. z o.o. 

 
Zakres działalności: 

produkacja, instalacja, serwis systemów parkingowych 
 

 
 
 



PolChip Sp. z o.o. 
ul. Okaryny 9; 02-787 Warszawa 

tel. 22 644 88 08 
fax. 22 644 88 34 
info@polchip.pl 
www.polchip.pl 

 
KERRIS Group Sp. z o.o. 

 
Zakres działalności: 

działalność agencji interaktywnej 
 

 
 

KERRIS Group Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa 

tel. 22 378 28 38 
fax. 22 378 28 42 
biuro@kerris.pl 
www.kerris.pl 

 

 
POLSKIE PLECIONKARSTWO  

Ewa Świątkowska – Papińska 

 
Zakres działalności: 

produkcja wyrobów z wikliny i innych surowców plecionkarskich 
 

 
 

POLSKIE PLECIONKARSTWO 
Ewa Świątkowska – Papińska 
ul. Chrusty 1; 62-590 Golina 

tel. 607 257 428 
biuro@polskieplecionkarstwo.pl 
www.polskieplecionkarstwo.pl 

 



 
Pracownia Kaletnicza DONAT 

 
Zakres działalności: 

kursy, szkolenia zawodowe w zawodzie kaletnik 
 

 
 

Pracownia Kaletnicza DONAT 
ul. Jana Długosza 27; 01-177 Warszawa 

tel. 22 631 50 10 
fax. 654 06 95 
donat@onet.pl 

www.donat.com.pl 
 

 
GP Inter-Solutions  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Zakres działalności: 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

 

 
 

GP Inter-Solutions  Sp. z o.o.  
ul. Ciołka 11A lok . 201; 01-445 Warszawa 

tel. (22) 468 11 67 
biuro@gpisgroup.com 
www.gpisgroup.com 

 
 
 

 


