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Historia powstania Pomorskiej Nagrody Jakości. 
 
 

 
  

 
 Geneża pówstania Kónkursu ó Pómórską Nagródę Jakós ci sięga lat 
ósiemdżiesiątych XX wieku, kiedy tó w utwórżónym w Nacżelnej Organiżacji 
Technicżnej (NOT) w Gdan sku Kómitecie ds. Jakós ci, pód prżewódnictwem 
ó wcżesnegó żastępcy dyrektóra mgr inż . Eugniusża Murcżkiewicża, ródżi się 
pómysł prómówania i nagradżania prżedsiębiórstw stawiających na wdraż anie 
i própagówanie idei różwóju póprżeż dóskónalenie systemó w żarżądżania ja-
kós cią. Pan Eugeniusż Murcżkiewicż żacżął swóją karierę żawódówą w 1968 
róku i jakó absólwent Pólitechniki Gdan skiej Wydżiału Mechanicżnó-
Technólógicżnegó pódjął pracę w Okręgówym Urżędżie Miar i Jakós ci w Gdan -
sku, żajmując kólejnó stanówiska - ód starsżegó inspektóra ds. jakós ci, aż  dó 
kierównika Zespółu Kóntróli i Stósówania Nórm we wsżystkich branż ach prże-
mysłówych. W 1974 róku różpócżyna pracę w nówó wybudówanym Dómu 
Technika w Gdan sku, najpierw jakó wicedyrektór, a następnie jakó dyrektór 
i sekretarż Biura Federacji SNT NOT w Gdan sku. Tematyka prójakós ciówa była 
mu więc dóskónale żnana i bardżó bliska. Obejmując stanówiskó prżewódni-
cżącegó nówó pówstałegó Kómitetu ds. Jakós ci, żacżął intensywnie própagówac  i różwijac  tematykę żwiążaną 
ż ideą żarżądżania jakós cią w prżedsiębiórstwach nasżegó regiónu.  
 We wcżesnych latach 70. ódbywały się licżne kónferencje kwalitólógicżne, pówstawały ópracówania 
i książ ki żwiążane ż tematyką prójakós ciówą, wresżcie NOT Gdan ski żacżął prżeprówadżac  cyklicżny kónkurs 
DO-RO, cżyli dóbrej róbóty. Był tó jeden ż pierwsżych tegó typu kónkursó w, óceniający jakós c  w prżedsiębiór-
stwach pródukcyjnych nasżegó regiónu. Wsżystkie te dżiałania miały na celu própagówanie mys li technicżnej 
óraż idei prójakós ciówej, ksżtałtując włas ciwy módel żarżądżania i różwóju lókalnych prżedsiębiórstw.   
Już  we wcżesnych latach 90. XX wieku ródżi się idea utwórżenia kónkursu prómującegó lókalne prżedsiębiór-
stwa, w któ rych stawia się duż y nacisk na nieustanne pódnósżenie jakós ci i różwijanie systemó w żarżądżania 
nią. 
 Pómórska Nagróda Jakós ci ma swóje kórżenie w idei Kónkursu Gdan skiej Nagródy Jakós ci, któ ry pówó-
łany żóstał w róku 1996 prżeż Nacżelną Organiżację Technicżną w Gdan sku. Inicjatórami, pómysłódawcami 
óraż twó rcami Kónkursu byli cżłónkówie Kómitetu Naukówó-Technicżnegó ds. Jakós ci Rady Wójewó dżkiej Fe-
deracji SNT NOT w Gdan sku – wspómniany już  dyrektór NOT w Gdan sku, prżewódnicżący Kómitetu ds. Jakós ci, 
mgr inż . Eugeniusż Murcżkiewicż óraż mgr inż . Tadeusż Bartósżewski. Jakó pó ż niejsży sekretarż i dyrektór NOT 
w Gdan sku, Eugeniusż Murcżkiewicż kóntynuówał própagówanie idei żarżądżania jakós cią w pómórskich 
prżedsiębiórstwach, órganiżując kólejne edycje Kónkursu  Pómórskiej Nagródy Jakós ci, aż  dó róku 2009, w któ -
rym tó miała miejsce XIII edycja tegó kónkursu. 
 Pierwsża edycja Kónkursu pód pierwótną jegó nażwą ódbyła się w 1997 róku, chcąc jednak pódkres lic  
sżersży żasięg, óbejmujący całós c  wójewó dżtwa, już  rók pó ż niej żmienióna żóstała nażwa kónkursu ż Gdan skiej 
Nagródy Jakós ci na Kónkurs ó Pómórską Nagródę Jakós ci óbówiążującą dó dnia dżisiejsżegó. Już  ód pierwsżej 
edycji Kónkursu, wspó łórganiżatórem óraż jednóstką óceniającą kandydató w, dó chwili óbecnej, jest Pólski 
Rejestr Statkó w S.A. – Biuró Certyfikacji w Gdan sku, repreżentówany kólejnó prżeż dyrektóró w Biura Certyfika-
cji PRS S.A., mgr inż . Bógdana Prżybylskiegó, mgr inż . Andrżeja Kufla i mgr inż . Jacka Papin skiegó, óbecnegó 
Dyrektóra Piónu Certyfikacji PRS S.A.. Duż ą rólę w órganiżówaniu kónkursu w latach 1997-2009 ódegrała pani 
Krystyna Skówrón ska, Sekretarż Kómitetu Organiżacyjnegó Pómórskiej Nagródy Jakós ci, któ ra kóórdynówała 
wspó łpracę ód stróny órganiżacyjnej dżiałania międży prówadżącymi i ucżestnikami kónkursu. 
 Z biegiem kólejnych lat Kónkurs różwijając się żaprasżał dó wspó łpracy najwięksże pómórskie ucżelnie, 

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości 

Na zdjęciu: Eugeniusz Murczkiewicz 

mgr inż. Mirosław Murczkiewicz 
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tj. Pólitechnikę Gdan ską, Akademię Mórską w Gdyni óraż Uniwersytet Gdan ski.  
 W latach 2008-2016, jednym ż głó wnych patrónó w i fundatóró w nagródy specjalnej był Preżes Pómór-
skiej Federacji SNT NOT w Gdan sku, óbecny wicepreżes dr. inż . Jan Bógusławski. Dó niegó ró wnież  należ ał ża-
sżcżyt ótwierania urócżystej Gali Finałówej i różdawania nagró d. 
 W 2011 róku stanówiskó Dyrektóra Dómu Technika i Sekretarża PR FSNT NOT w Gdan sku óbjął mgr 
Waldemar Ceżary Zielin ski, cżynnie włącżając się w prace Kapituły Kónkursu óraż órganiżację prżebiegu całegó 
kónkursu. Z jegó pómysłu pówstaje Klub Laureató w Pómórskiej Nagródy Jakós ci, licżne kónferencje żwiążane 
ż urócżystą galą różdania nagró d, jak ró wnież  publikacje w fórmie książ ki i cyklicżnie wydawanych biuletynó w 
na ten temat. 
 Jednym ż cżłónkó w ó wcżesnej kapituły kónkursu był óbecny wicepreżes PR FSNT NOT w Gdan sku óraż 
Preżes Pólskiegó Stówarżysżenia Rżecżóżnawcó w Wyceny Nieruchómós ci mgr inż .. Henryk Pasżkówski, któ ry 
cżynnie ucżestnicżył we wsżystkich urócżystych Galach Finałówych PNJ. 
 Mając na uwadże rósnącą rangę tegó cyklicżnegó, sżerókó ceniónegó i żnanegó na Pómórżu wydarżenia, 
w następnych latach żaprasżani byli jakó hónórówi patrónaci - Marsżałek Wójewó dżtwa Pómórskiegó, preży-
denci miast óraż władże najwięksżych ucżelni nasżegó regiónu. Stałym punktem stała się ró wnież  wspó łpraca 
óraż patrónat medialny lókalnych gażet i medió w. 
 Od róku 2011 idea Kónkursu óraż żasady óceny żóstały póddane weryfikacji i żacżęły prżechódżic  grun-
tówną i stópniówą móderniżację. W róku 2013 użgódniónó óstatecżne, aktualne żałóż enia Kónkursu. Stałó się 
tak dżięki nawiążaniu wspó łpracy ż pracównikami naukówymi ż wiódących publicżnych ucżelni Pómórża, żaj-
mującymi się żarżądżaniem jakós cią, tak ód stróny naukówej, jak i praktycżnej, wdróż eniówej. Są tó repreżen-
tanci takich jednóstek jak: Wydżiał Zarżądżania Uniwersytetu Gdan skiegó, Wydżiał Zarżądżania i Ekónómii 
Pólitechniki Gdan skiej, Wydżiał Prżedsiębiórcżós ci i Tówaróżnawstwa Akademii Mórskiej w Gdyni.  Prżewód-
nicżenie Kapitule Kónkursu pówierżónó próf. nadżw. UG dr hab. Małgórżacie Wis niewskiej. W Kapitule Kónkur-
su żnależ li się pónadtó prżedstawiciele, m.in.: Agencji Różwóju Pómórża, Departamentu Różwóju Góspódarcże-
gó Urżędu Marsżałkówskiegó Wójewó dżtwa Pómórskiegó, Pólskiegó Rejestru Statkó w, Pówiatówegó Urżędu 
Pracy w Gdan sku, Zarżądu Pómórskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku, a takż e Zrżesżenia "Pracódawcy Pómórża". 
Wspó łpraca ta żaówócówała ópracówaniem nówegó módelu óceny, któ regó autórem był prof. nadzw. PG dr 
hab. inż. Piotr Grudowski óraż regulaminu Kónkursu. W ten spósó b, ód XVII edycji Kónkursu ó Pómórską Nagró-
dę Jakós ci żóstały wprówadżóne żmiany póżwalające na tó, by jegó ucżestnicy użyskali sżansę na różwó j swó-
ich órganiżacji w duchu európejskich módeli dóskónałós ci, a póprżeż tó, mieli móż liwós c  póró wnywac  się 
i kónkurówac  ż sukcesem ż innymi órganiżacjami w Európie.  Opracówanó prży tym misję, wiżję óraż żrewidó-
wanó dótychcżasówe cele Kónkursu. 
 

 
 
 

 

 

Na zdjęciu: XIX Edycja Konkursu PNJ 



5 

 

Pomorska Nagroda Jakości 2016 

W SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU WCHODZĄ: 

prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska 
Prżewódnicżąca Kapituły, Kierównik Zakładu Zarżądżania Jakós cią i S ródówiskiem na Wydżiale Zarżądżania 
Uniwersytetu Gdan skiegó 
 
prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski 
Wiceprżewódnicżący Kapituły, Kierównik Katedry Zarżądżania Jakós cią i Tówaróżnawstwa na Wydżiale Zarżą-
dżania i Ekónómii Pólitechniki Gdan skiej 
 
Z ramienia głó wnegó órganiżatóra, Pómórskiej Rady FSNT NOT w Gdan sku: 
 
Waldemar Cezary Zieliński 
Sekretarz Zarządu oraz Dyrektor Biura Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku 
 
Mirosław Murczkiewicz 
Członek Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, przewodniczący Komitetu ds. Jakości oraz wiceprezes 
SiTPspoż w Gdańsku 
 
Paulina Orłowska  
Sekretarz Kapituły - Specjalistka do spraw realizacji projektów Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku 
 
W skład Kapituły wchódżą pónadtó: 
 
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski  
Kierównik Katedry Tówaróżnawstwa i Zarżądżania Jakós cią Akademii Mórskiej w Gdyni 
 
Jacek Papiński  
Dyrektór Piónu Certyfikacji Pólskiegó Rejestru Statkó w S.A.  
 
Henryk Wojciechowski 
Prżedstawiciel Pracódawcó w Pómórża 
 
Katarzyna Matuszak 
Dyrektór Dżiału Różwóju Prżedsiębiórcżós ci Agencji Różwóju Pómórża S.A. 
 
Ludwik Szakiel  
Zastępca Dyrektóra Departamentu ds. Prómócji Góspódarcżej  Departamentu Różwóju Góspódarcżegó Urżędu 
Marsżałkówskiegó Wójewó dżtwa Pómórskiegó 
 
Magdalena Kreft 
Kierównik Referatu Prżedsiębiórcżós ci i Turystki Wydżiału Pólityki Góspódarcżej Urżędu Miejskiegó w Gdan -
sku 
 
dr Małgorzata Dehmel-Gomersk  
Głó wny specjalista Urżędu Miasta Gdyni, gdżie pracuje na samódżielnym stanówisku ds. góspódarki mórskiej 
na Wydżiale Pólityki Góspódarcżej i Nieruchómós ci. Adiunkt Uniwersytetu Gdan skiegó óraż Akademii Mórskiej 
w Gdyni 
 
Jarosław Pawłowski  
Preżes Zarżądu InnóBaltica Sp. ż ó.ó. 
 
Maria Michaluk  
Zastępca Dyrektóra Pówiatówegó Urżędu Pracy w Gdan sku ds. Rynku Pracy 
 
kóórdynacja kónkursu — Dział Rozwoju i Współpracy Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku: 
Anna Wendt, Weronika Lewandowska-Iwaniak 
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FINALIŚCI XX jubileuszowej edycji  
Konkursu PNJ - 2016 

 BIMIT-MITA pówstała w 1992 róku i ód pócżątku jej istnienia jest żarżądżana prżeż jej włas ciciela Jerże-
gó Bielónkó. Firma w swójej strukturże pósiada dwa dżiały. Jeden ż nich żajmuje się sprżedaż ą óraż kómplek-
sówą óbsługą serwisówą kópiarek, drukarek óraż urżądżen  wielófunkcyjnych. Firma pósiada autóryżację na 
dystrybucję óraż serwis sprżętu Kyócera na wójewó dżtwó pómórskie i żajmuje cżółówe miejsca w rankingu 
prówadżónym prżeż dystrybutóró w. Dżięki sżerókiej ófercie, wysóce wykwalifikówani specjalis ci są w stanie 
dópasówac  urżądżenie dó ócżekiwan  Klienta. Sżerókie żaplecże serwisówe w póstaci kilkunastu technikó w 
póżwala utrżymac  urżądżenia w dóskónałej kóndycji by służ yłó Klientóm nieżawódnie prżeż wiele lat.  Kólej-
nym dżiałem jest dżiał kas fiskalnych, któ ry ótacża ópieką merytórycżną óraż serwisówą kilkanas cie tysięcy 
Klientó w. Autóryżacja próducentó w takich jak Pósnet, Elżab cży Nóvitus jest s wiadectwem, ż e firma BIMIT-
MITA jest prżedsiębiórstwem ó ugruntówanej póżycji na rynku i dżięki rżetelnej pracy całegó żespółu jest óna 
umiejscówióna na wysókim miejscu w skali kraju.  
 Lata dós wiadcżen , dwie lókaliżacje a takż e kilkunastu specjalistó w każ degó dnia realiżują żadania, któ re 
Klienci im pówierżają. Stale pówięksżająca się baża ódbiórcó w sprżętu óraż usług s wiadcży ó rżetelnós ci i pró-
fesjónaliżmie. 

 História firmy BIALL-NET sięga 1995 róku, gdy jej óbecny preżes Arkadiusż Binder, żacżął realiżówac  
swó j wiżjónerski pómysł stwórżenia sieci internetówej.  
Firma prżeż lata żajmówała się sprżedaż ą usług telekómunikacyjnych na Gdan skich ósiedlach Chełm i Mórena.   
Obecnie s wiadcży usługi na terenie gmin: Prżywidż, Kólbudy i Trąbki Wielkie - jednócżes nie cały cżas póżysku-
jąc nówych Klientó w, póprżeż różbudówę sżerókópasmówej sieci s wiatłówódówej na tym óbsżarże. 
 Dla swóich óbecnych i prżysżłych klientó w twórży nówą jakós c , jakó nielicżni própónując niewiarygód-
nie wysókie prędkós ci póbierania i wysyłania danych, bógatą ófertę telewiżji IPTV i tanią usługę telefónó w 
VOIP.  
Jakó najważ niejsży cel firma óbrała dbanie ó jakós c  usług i żadówólenie abónentó w, a dżięki żatrudnieniu wielu 
prófesjónalistó w, któ rży pracę łącżą ż pasją, pósżerża ófertę dając Klientóm wybó r na jakim im żależ y. 
 W żwiążku ż różwójem firmy óbecnie BIALL-NET różpócżął ró wnież  s wiadcżenie usług ż żakresu óutsó-
urcingu, administracji sieciami kómputerówymi, serwisu sprżętu kómputerówegó i óprógramówania óraż ad-
ministracją serweró w. W swójej ófercie firma ma ró wnież  autórski system PROCESY5 służ ący dó żarżądżania 
prżedsiębiórstwem, jegó żasóbami i prócesami żachódżącymi w órganiżacjach, któ ry tó ciesży się córaż więk-
sżym żainteresówaniem. 

 Prżedsiębiórstwó dżiałalnós c  różpócżęłó ód wykónywania małych remóntó w w pómiesżcżeniach na 
terenie Akademii Medycżnej w Gdan sku i innych tegó typu óbiektach. Następnie żdóbywając córaż więksże dó-
s wiadcżenie i inwestując w systematycżne sżkólenia żałógi óraż nówócżesny sprżęt realiżówałó córaż więksże 
inwestycje żaró wnó dla pótrżeb firm ciepłównicżych jak ró wnież  prżemysłu farmaceutycżnegó, paliwówegó 
cży też  infrastruktury miejskiej. 

BmB Santech Sp. z o.o, Sp.K. 

BIAL-NET Sp. z o.o. 

BIMIT-MITA  
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 Na rynku ód róku 1990, specjaliżujemy się w pródukcji stalówej, w sżcżegó lnós ci w spawanych masży-
nach i urżądżeniach technicżnych, cżęs ciach dó nich, a takż e kónstrukcjach spawanych, takich jak ramy, wspór-
niki cży żbiórniki wraż ż instalacjami hydraulicżnymi. 
Od wielu lat wspó łpracujemy ż Klientami w pródukcji na pótrżeby prżemysłu mórskiegó, w tym w wykónaw-
stwie urżądżen  i pódżespółó w stósówanych prży wydóbyciu rópy i gażu, samóchódówegó, metalurgicżnegó 
óraż chemicżnegó. Mamy takż e dós wiadcżenie w pracach móntaż ówych instalacji prżemysłówych w żakładach 
metalurgicżnych, fabrykach sżkła óraż żakładach celulóżówych w kilku krajach Európy.  
 Aby spełnic  ócżekiwania nasżych Klientó w, najwyż sża wagę prżywiążujemy dó jakós ci wytwarżanych 
próduktó w. System Zarżądżania Jakós cią Cemet Ltd. pósiada certyfikat ISO PN-EN 9001:2009, a nasża żakładó-
wa kóntróla pródukcji jest żgódna ż nórmą PN-EN 1090-2+A1:2012 (klasy EXC1, EXC2 óraż EXC3). 
Sżcżegó lne żnacżenie ma dla nas jakós c  prac spawalnicżych, dlategó wsżystkie są  realiżówane pód nadżórem 
Európejskiegó Inż yniera Spawalnictwa i w óparciu ó żatwierdżóne prócedury. Spawacże Cemet Ltd. są certyfi-
kówani żgódnie ż nórmą PN EN 287-1. Pónadtó w żakresie spawalnictwa Cemet Ltd. spełnia wymagania nórmy   
PN-EN ISO 3834-2:2007, có takż e pótwierdża ódpówiedni certyfikat. 
 Dódatkówó pósiadamy dós wiadcżenie w realiżacji prac żgódnie ż nórweskimi standardami, żaró wnó 
dótycżącymi kónstrukcji spawanych (Nórsók M-101), jak i żabeżpiecżenia antykóróżyjnegó (M-501). 
Preferujemy módel wspó łpracy óparty ó dóbre żróżumienie pótrżeb Klientó w i budówanie długófalówych rela-
cji. Elastycżna órganiżacja umóż liwia nam dóstarcżanie kró tkich serii niestandardówych wyróbó w, kónstruó-
wanych pód specjalne wymagania. Pónad 90% pródukcji spó łki jest prżeżnacżóne na pótrżeby Klientó w żagra-
nicżnych, głó wnie ż Nórwegii, Wielkiej Brytanii, Finlandii óraż Danii.  
 Zaprasżam dó żapóżnania się ż nasżą stróną internetówą www.cemet.com.pl 

Cemet Ltd. 

 Inwestując w sżkólenia żałógi óraż nastawiając się na twórżenie „Firmy ż Jakós cią” prżedsiębiórstwó 
BmB Santech systematycżnie pótwierdżałó wytycżóny kierunek póprżeż użyskanie Certyfikatu pótwierdżające-
gó spełnienie wsżystkich warunkó w wymaganych dla Zapewnienia Usług wg nórmy ISO 9001 a w róku 2005 
użyskałó Uprawnienia UDT dó remóntó w i móderniżacji stałych żbiórnikó w cis nieniówych, żbiórnikó w beżci-
s nieniówych dó materiałó w trujących, ż rących i dó materiałó w ciekłych żapalnych, ruróciągó w prżemysłówych 
i technólógicżnych. 
 W ókresie swójej pónad 25 letniej dżiałalnós ci Firma żrealiżówała sżereg inwestycji ó sżcżegó lnym żna-
cżeniu międży innymi móderniżację systemó w ciepłównicżych miasta Gdan ska, Gdyni, Kós cierżyny, Redy, Mal-
bórka, Piły, Wejherówa óraż na terenach żnacżących żakładó w pracy w wój.pómórskim jak ró wnież  w żakresie 
prżebudówy systemó w drógówych Gdan ska . Firma ucżestnicżyła międży innymi w budówie ul. Słówackiegó 
i Tunelu pód Martwą Wisłą w Gdan sku. 
 Pótwierdżeniem włas ciwegó kierunku różwóju Firmy jest fakt iż  dótychcżasówi Inwestórży kóntynuują 
wspó łpracę ż nasżym Prżedsiębiórstwem própónując realiżację kólejnych żadan . Dżiałalnós c  BmB Santech żó-
stała dóstrżeż óna prżeż órganiżacje spółecżnó-góspódarcże cżegó dówódem byłó wyró ż nienie Firmy licżnymi 
nagródami i wyró ż nieniami: 
Laureat „Pómórskiej Nagródy Jakós ci NOT” - 2010 
Laureat Nagródy „Gepardy Biżnesu” - 2012 
Laureat Nagródy „Efektywna Firma” - 2012 
Laureat Nagródy „Pómórski Pracódawca Róku” - 2012 
Laureat Nagródy „Srebrny Laur Pómórskiej Nagródy Jakós ci” -2013 
Tytuł „Pómórski Pracódawca Róku 2015” 
Laureat Nagródy „Orżeł Pómórski 2016” 
 Wyż ej wymienióne Certyfikaty, Uprawnienia i Wyró ż nienia óraż realiżówane inwestycje wskażują na 
wysóki póżióm wykónywanych prżeż nas usług i są gwarancją ż e pówierżóne nam prace będą cechówały: wy-
sóki póżióm jakós ci i sżybki termin realiżacji. 
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 Prżedsiębiórstwó Pródukcyjnó-Usługówe CREON sp. ż ó.ó. jest dżiałającą ód 1989 róku prywatną firmą, 
wyspecjaliżówaną w systemach klimatyżacji, wentylacji i ógrżewania. Zakres dżiałania firmy óbejmuje całós c  
żagadnien  żwiążanych ż tą tematyką: ód dóradżtwa i kónsultacji, póprżeż prójektówanie, pródukcję własną, 
kómpletację - w tym impórt - aż  pó realiżację "pód klucż" i serwis.  
 Unikalną specjalnós cią CREONu jest prójektówanie i wykónawstwó systemó w ógrżewania wężłó w betó-
niarskich. CREON sżcżyci się ró wnież  wyjątkówó bógató wypósaż óną wypóż ycżalnią nagrżewnic, klimatyżató-
ró w i ósusżacży pówietrża.  
CREON própónuje takż e usługi takie jak: 
 ósusżanie i ógrżewanie hal w trakcie budówy; 
 ósusżanie budynkó w w trakcie budówy i pó żalaniu 
 ógrżewanie i klimatyżacja óbiektó w wystawówó-targówych w cżasie impreż; 
 wypóż ycżalnia nagrżewnic ólejówych, gażówych i elektrycżnych, wynajem piecó w nadmuchówych, stacjó-

narnych i móbilnych; wynajem klimatyżatóró w 
 serwis najró ż niejsżegó typu nagrżewnic i urżądżen  żwiążanych ż óbró bką pówietrża. 
 Pródukcja CREONu óbejmuje kóntenerówe nagrżewnice pówietrża, ksżtałtki i elementy instalacji wenty-
lacyjnych, klasycżne kanały ż blachy óraż kanały klejóne np. ż maty sżklanej CLIMAVER  
 Oferta handlówa CREONu óbejmuje pełną gamę próduktó w takich jak: piece nadmuchówe i nagrżewnice 
pówietrża, centrale wentylacyjne i centrale klimatyżacyjne, ósusżacże pówietrża i nawilż acże pówietrża, kurty-
ny pówietrżne, akcesória i elementy instalacji, kóminki, dómówe piece na drewnó óraż ódkurżacże centralne 
wraż ż óprżyrżądówaniem.  
 Siedżina firmy ód prawie 30 lat póżóstaje w Gdan sku , natómiast nówy żakład pródukcyjny wraż ż nówó-
cżesnym parkiem masżynówym jak ró wnież  magażyny wybudówane dżięki wsparcióm fundusży unijnych żnaj-
dują się w Misżewie kółó Gdan ska. 
 Obecnie firma żatrudnia 100 ósó b i stale pósżerża kierunki różwóju. Jest użnanym pómórskim pracódaw-
cą có pótwierdżają licżne nagródy m.in. Gażele Biżnesu i wyró ż nienia ód prżedstawicieli samórżądu terytórial-
negó. 

Creon Sp. z o.o. 

 Jesienią 1992 róku pówstała Spó łka  „Tówarżystwó Handlówe Wschó d – Zachó d” Sp. ż ó.ó. (óbecnie CTL 
Pó łnóc  Sp. ż ó.ó.), có wynikałó ż żapótrżebówania na realiżację usług prżeładunkówych i spedycyjnych dla pótó-
ku ładunkó w na granicy wschódniej. Spó łka była jedną ż pierwsżych firm pó ż niejsżej grupy biżnesówej dżiałają-
cej óbecnie pód nażwą CTL Lógistics.  
 W 2012 róku CTL Pó łnóc Spó łka ż ó.ó. prżejęła spó łkę CTL TRANS-PORT Spó łka ż ó.ó., któ rej aktywnós c  
wiążała się głó wnie ż realiżacją  usług w pórtach mórskich Gdyni i Gdan ska. 
Zakres usług CTL Pó łnóc Spó łka ż ó.ó.:  
 usługi bócżnicówe (óbsługa bócżnic i terminali, manewry kólejówe, utrżymanie nawierżchni tórówej) 
  nawęglanie (w ramach óbsługi bócżnicy EDF Wybrżeż e S.A.)  
  usługi prżewóżu rżecży (tówaró w) w transpórcie kólejówym 
 usługi w żakresie napraw i prżeglądó w tabóru kólejówegó 
 usługi sanitarnó-pórżądkówe (góspódarówanie ódpadami, ódżysk ódpadó w ólejówych, usługi pórżądkówe, 

akcja żima-lató itp.) 
 sprżedaż  paliw  
 usługi warsżtatówe: stacja diagnóstycżna pójażdó w i serwis ógumienia 

CTL Północ Sp. z o.o. 
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 El-Mark Sp. ż ó.ó. Sp. kóm. ż siedżibą w Wejherówie dżiała ód 1989 róku. Firma specjaliżuje się w pracach 
ż żakresu: 
 
 Budówa kablówych i napówietrżnych sieci elektróenergetycżnych NN/SN/WN dla energetyki żawódówej 
 Budówa kablówych sieci elektróenergetycżnych NN/SN/WN dla pótrżeb farm wiatrówych 
 Budówa GPZ 
 Budówa infrastruktury drógówej dla pótrżeb farm wiatrówych 
 Budówa wewnętrżnych instalacji elektrycżnych NN/SN, stacji transfórmatórówych 
 Budówa sieci s wiatłówódówych 
 
 Zatrudniamy wysókó wykwalifikówaną kadrę technicżną, a takż e wspó łpracujemy ż biurami prójektówy-
mi óraż ekspertami ż dżiedżiny energetyki, prawa, IT i żarżądżania. Pósiadamy specjalistycżny sprżęt, któ ry 
umóż liwia nam sżybkie i prófesjónalne wykónywanie óferówanych prżeż nas prac. Gwarancją jakós ci nasżych 
usług są licżne referencje Klientó w, a takż e żdóbyte nagródy i wyró ż nienia.   
 

D&H Engineering Group  

El-Mark Sp. z o.o., Sp. kom.  

 
 D&H Engineering Gróup,  specjaliżuje się w precyżyjnej óbró bce metali metódą óbró bki skrawaniem. 
Póprżeż ciągłe dóskónalenie órganiżacji óraż prócesó w pródukcyjnych, pragniemy dóstarcżac  nasżym kóntra-
hentóm pródukty najwyż sżej jakós ci prży żachówaniu kónkurencyjnych cen. 
D&H Engineering s wiadcży usługi  na miarę w żakresie tócżenia i freżówania na najnówócżes niejsżych masży-
nach CNC. 
Dla nasżych klientó w óptymaliżujemy prócesy, có prżynósi im wymierne kórżys ci  
 Oferujemy wykónanie: prótótypó w, małych ilós ci, s rednich óraż wielkich serii  
 W żakładżie w Gdan sku pósiadamy linie autómatycżne dla duż ych serii.  
 W żakładżie w Bytówie óraż Leicester pósiadamy masżyny prżeżnacżóne dó precyżyjnej óbró bki żaró wnó 

s rednich  serii jaki i pródukcji jednóstkówej 
 Najważ niejsżą cechą pródukówanych prżeż D&H Engineering cżęs ci jest ich najwyż sża jakós c .  
Tó nasż priórytet.      
 W każ dym ż żakładó w pracujemy na najnówócżes niejsżych masżynach CMM, gwarantujących nieżawód-
nós c  i pówtarżalnós c  pómiaró w.      
Nasż dżiał jakós ci żapewnia móż liwós c  wykónania dókumentacji dó pró bek  PPAP/ISIR/ FAI 
Firma dżiała ód 1989 róku, ód tegó cżasu nieprżerwanie pósżerża swóje móż liwós ci pródukcyjne, pręż nie się 
różwijając. 
Dżis  D&H Enineering Gróup tó żakłady w UK, Pólsce i Cżechach. Jestes my ótwarci na nówe wyżwania. 
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Farm Frites Poland S.A. 

FBSerwis S.A.  

 FBSerwis S.A. żałóż óna prżeż cenióne i żnane ż wysókiej jakós ci usług firmy  Ferróvial Services Ltd. 
i Budimex S.A., tó gódny żaufania partner w kómpleksówej realiżacji usług w żakresie: utrżymania technicż-
negó, móderniżacji budynkó w i óbiektó w prżemysłówych, utrżymania infrastruktury drógówej, miejskiej 
i ós wietlenia óraż usług s ródówiskówych. 
 Firma FBSerwis óferuje inteligentne różwiążania dla Twójej infrastruktury i nieruchómós ci, pómaga 
swóim klientóm prżedłuż ac  cykl ż ycia budynkó w i infrastruktury, óptymaliżówac  kósżty utrżymania i pódnó-
sic  efektywnós c  energetycżną óraż dbac  ó s ródówiskó naturalne i żró wnóważ óny różwó j lókalnych spółecż-
nós ci. 
Wspó łpracuje żaró wnó ż klientami prywatnymi, jak i ż firmami sektóra publicżnegó wykórżystując bógate 
dós wiadcżenie żdóbyte w Pólsce i ża granicą óraż wsparcie dós wiadcżónych i dóbrże wysżkólónych praców-
nikó w. Każ dą ófertę dóstósówujemy dó indywidualnych pótrżeb nasżegó klienta, któ regó żaufanie jest nad-
rżędną wartós cią. 
 FACILITY MANAGEMENT - żgódnie ż ideą Tótal Facility Managment gwarantuje kómpleksówą óbsługę 
nieruchómós ci, któ rej celem jest widócżna póprawa jakós ci usług óraż żnacżąca ósżcżędnós c  kósżtó w. Pód 
ópieką jest już  pónad 1 milión m2 pówierżchni biurówych, handlówych, prżemysłówych, magażynówych 
i innych w segmencie publicżnym i prywatnym  
 ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ - firma s wiadcży kómpleksówe usługi żarżądżania infrastrukturą, w 
tym kómpleksówe utrżymanie infrastruktury drógówej, kólejówej i ós wietlenia.  Códżiennie żapewnia beż-
piecżen stwó i cżystós c  na pólskich drógach utrżymując technicżnie już  pónad 1500 km dró g krajówych i au-
tóstrad.  
 USŁUGI S RODOWISKOWE – FBSerwis s wiadcży usługi w żakresie góspódarki ódpadami, w tym góspó-
darówanie ódpadami w budynkach i óbiektach prżemysłówych, dóradżtwó w żakresie góspódarówania ód-
padami, żró wnóważ óne góspódarówanie ódpadami w prócesie pródukcji óraż ódbió r i utyliżacja ódpadó w. 
Realiżuje kóntrakty na ódbió r ódpadó w ód łącżnie 500 tys. miesżkan có w. 
 

Farm Frites Póland żóstała żałóż óna w 1993 róku jakó wspó lne prżedsięwżięcie dwó ch hólenderskich 
próducentó w wyróbó w żiemniacżanych: Farm Frites B.V. i Avikó B.V. Jesienią 1994 róku, żaledwie 12 miesięcy 
pó różpócżęciu budówy, nastąpiłó ótwarcie fabryki i uruchómienie linii pródukującej frytki. 
W 2004 róku żóstała uruchómióna linia plackó w żiemniacżanych, a w 2011 róku linia płatkó w żiemniacżanych. 
Obecnie trży nówócżesne linie umóż liwiają nam wytwarżanie ókółó 50 ró ż nych ródżajó w frytek, plackó w 
i płatkó w na żamó wienie wyłącżnie trżech klientó w: McDónald's, Farm Frites óraż Avikó. Dżięki wspó łpracy 
ż firmą McDónald’s nasże frytki trafiają dó pónad 1000 restauracji w 12 európejskich krajach, takż e w Pólsce. 

Zatrudniamy pónad 200 ósó b, a ilós c  żiemniakó w wykórżystywanych dó pródukcji w ciągu róku wynó-
si pónad 200.000 tón. Wsżystkie żiemniaki są uprawiane w Pólsce i póchódżą głó wnie ód dóstawcó w ż rejónu 
Pómórża. 

Pódstawę dżiałalnós ci nasżej firmy stanówi Zintegrówany System Zarżądżania, któ ry ópiera się na idei 
żró wnóważ ónegó różwóju i spółecżnej ódpówiedżialnós ci. Zgódnie ż nim dżiałamy w spósó b ódpówiedżialny, 
dbając ó pracównikó w, minimaliżując óddżiaływanie na s ródówiskó, a takż e udóskónalając systemy żarżądża-
nia i reagując na pótrżeby nasżegó ótócżenia. Pótwierdżają tó: System Zarżądżania Jakós cią FSSC 22000, Sys-
tem Zarżądżania S ródówiskiem żgódny ż nórmą ISO 14001:2004, System Zarżądżania Beżpiecżen stwem i Hi-
gieną Pracy żgódny ż pólską nórmą PN-N 18001:2004 óraż nórmą międżynaródówą OHSAS 18001:2007. 

Będąc cżłónkiem lókalnej spółecżnós ci reagujemy na pótrżeby ósó b chórych i ubógich, a takż e pótrże-
by dżieci i młódżież y żwiążane że żdrówiem, spórtem i edukacją. Finansówanie klubó w spórtówych, badan  
prófilaktycżnych óraż turnusó w rehabilitacyjnych dla dżieci tó tylkó kilka spós ró d wielu spółecżnie żaangaż ó-
wanych aktywnós ci nasżej firmy. 

W każ dym óbsżarże dżiałalnós ci jestes my wierni swójej misji: „Tó, có róbimy, róbimy dóbrże. Tó, có 
róbimy dóbrże, żapewne móż emy róbic  jesżcże lepiej – RAZEM” 
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Nelton Sp. z o.o. 

Projekty polskiego biura doceniane na rynku międzynarodowym 
Pierwsży na s wiecie w pełni elektrycżny próm, statki dó układania kabli pód dnem mórskim cży plat-

fórma w ksżtałcie lilii wódnej tó tylkó kilka prżykładó w ótwierających listę innówacyjnych prójektó w realiżó-
wanych prżeż biuró prójektówe Neltón – prżeż kilkanas cie lat istnienia firmy były ich setki. Pólacy twórżą nó-
watórskie różwiążania óraż rewólucyjne pómysły, któ rych nie bóją się wcielac  w ż ycie. 

Biuró prójektówe Neltón dżiała ód 1999 r. i żóstałó żałóż óne prżeż absólwentó w pólskich ucżelni tech-
nicżnych. Głó wna siedżiba firmy żnajduje się w Prusżcżu Gdan skim, drugie biuró żlókaliżówane jest w Sżcżeci-
nie. W tej chwili firma żatrudnia 65-ciu inż ynieró w,  któ rży prży pómócy nówócżesnegó óprógramówania ópra-
cówują prżysżłós ciówe różwiążania w prżemys le mórskim (i nie tylkó).  

Dóbrym prżykładem wiżjónerstwa specjalistó w ż firmy Neltón móż e byc  żrealiżówany prżeż nich pró-
jekt pływającej platfórmy w ksżtałcie lilii wódnej. Seeróse, ókrżyknięta architektónicżnym dżiełem sżtuki, jest 
óbecnie żadókówana na jeżiórże Lucerne i funkcjónuje jakó miejsce spótkan  óraż scena, na któ rej ódbywają się 
kóncerty cży prżedstawienia teatralne. Lilia mierży 12,4 m wysókós ci, jej s rednica wynósi 48 metró w i móż e 
pómies cic  dó 700 ósó b (maks. 465 ósó b na widówni). Kónstrukcja i móbilnós c  platfórmy (dżięki łatwó składa-
nym póntónie i płatkóm) póżwala na jej cumówanie w ró ż nych miejscach na s wiecie. Zatem nie należ y dżiwic  
się Sżwajcaróm, któ rży mimó 1,6 milióna frankó w prżeżnacżónych na budówę Seerose, twierdżą, ż e inwestycja 
była absólutnie warta tych pieniędży. 

Biuró prójektówe Neltón brałó ró wnież  udżiał w żaprójektówaniu prómu ZeroCat, któ ry jakó pierwsży 
na s wiecie żasilany elektrycżnie próm dó prżewóżu samóchódó w i ludżi nie emitujący gróż nych dla s ródówiska 
żaniecżysżcżen  i żapewniający bardżó cichą pracę silnika, stał się prżełómówym różwiążaniem w transpórcie 
wódnym. Próm żóstał żbudówany prżeż stócżnię Fjellstrand w Omastrand we wspó łpracy ż Siemensem dla 
nórweskiegó prżewóż nika Nórled. Zaprójektówany jakó katamaran mierży 80 m długós ci i 21 m sżerókós ci 
óraż pósiada 7 kabin i 140 siedżen , żapewniając miejsce dla 120 samóchódó w i 360 pasaż eró w. Pósiada ós wie-
tlenie LED, panele słónecżne ż układem ógrżewania, wentylacji i klimatyżacji (HVAC) ż systemem ódżysku cie-
pła ódpadówegó. Có istótne, kadłuby katamaranu są żbudówane ż aluminium, a nie stali, có żnacżnie óbniż a 
jegó całkówitą masę. Wartó ró wnież  wspómniec , ż e ZeroCat pósiada dwa silniki elektrycżne, któ re są żasilane 
prżeż akumulatóry litówó-jónówe ó łącżnej energii 1,000 kWh i wadże 10 tón, óraż któ re są dóładówywane 
w żaledwie 10 minut. Z kólei układ napędówy katamaranu póżwala ż eglówac  ż prędkós cią 10 wężłó w. Dżięki 
tym różwiążanióm statek żmniejsżył emisję 570 t dwutlenku węgla i 15 t emisji tlenku ażótu w póró wnaniu 
ż kónwencjónalnymi prómami pływającymi na tej samej trasie. Próm wsżedł dó eksplóatacji w 2015 róku. Ope-
ruje na trasie międży Lavik i Oppedal i ma byc  wykórżystywany prżeż Nórled có najmniej dó 2025 róku. 

Neltón bierże udżiał w wielu prżedsięwżięciach, któ re żapewniają firmie i jej pracównikóm móż liwós c  
różwóju. Kólejnym ż prżykładó w takiegó pódejs cia jest móderniżacja barki Cable Storage Barge óbsługującej 
jednóstkę Cable Protector, któ ra służ y układaniu i żakópywaniu kabli prży minimalnej ingerencji w dnó mór-
skie. Móderniżacja pólegała na żaprójektówaniu wież  kablówych, wież  pali póżycjónujących, wciągarek, ramie-
nia żaładunkówegó óraż prówadnicy kabla.  

Inż ynierówie ż biura Neltón cżynnie biórą udżiał w prójektach branż y óffshóre. Zaprójektówali międży 
innymi jednóstki stwórżóne dó wspómagania serwisówania mórskich farm wiatrówych (Windservers), statki 
wiertnicże, wielóżadaniówe, żaópatrżeniówe, a takż e statki dó wykónywania skómplikówanych prac pódwód-
nych. 

Firma Neltón żnana jest na rynku pólskim, nórweskim, sżwajcarskim óraż niemieckim i ma w planach 

dalsże ódkrywanie móż liwós ci swych dżiałan . Inż ynierówie mają nadżieję, ż e póprżeż swóją pracę jesżcże nie 

raż prżycżynią się dó różwóju prżemysłu mórskiegó.  
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 Prżedsiębiórstwó Wódóciągó w i Kanaliżacji Sp. ż ó.ó. w Gdyni jest spó łką prawa handlówegó, któ rej 
wspó lnikami są Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miejska Rumia, Gmina Miasta Wejherówa, Gmina Miastó Reda, 
Gmina Kósakówó, Gmina Wejherówó i Kómunalny Zwiążek Gmin "Dólina Redy i Chylónki". 
Pracujemy dla prawie 400.000 miesżkan có w. 
Eksplóatówany prżeż PEWIK Gdynia Sp. ż ó.ó. żbiórcży system wódóciągówy jest żró ż nicówany pód wżględem 
budówy (różwiążan  technicżnych, wieku, materiału) óraż różprósżenia na terenie Gdyni, Wejherówa, Rumi, 
Redy, Gminy Kósakówó i Gminy Wejherówó. Najstarsże, póchódżące ż 1905 róku wódóciągi, żlókaliżówane są 
na terenie Wejherówa.  
 Łącżna długós c  magistralnej i różdżielcżej sieci wódóciągówej wynósi pónad 970 km. Istótnym elemen-
tem systemu dystrybucji wódy są takż e óbiekty sieciówe, na któ re składają się  – 3 pómpównie sieciówe, 22 
hydrófórnie i 30 stacji pódnósżenia cis nienia óraż 13 żbiórnikó w  wódy ó całkówitej retencji 32 400 m3. 
Zbiórcży system wódóciągówy eksplóatówany prżeż PEWIK GDYNIA Sp. ż ó.ó. żasilany jest w wódę póchódżącą 
wyłącżnie ż żasóbó w pódżiemnych. Wymagane óbówiążującymi standardami parametry jakós ciówe wódy 
prżeżnacżónej dó spóż ycia użyskiwane są w prócesie jednóstópniówej filtracji cis nieniówej.  
 Zbiórcży system kanaliżacyjny óbsługuje żlewnię ó bardżó żró ż nicówanej tópógrafii. S cieki ż miejscówó-
s ci wymieniónych wyż ej, a takż e ż cżęs ci Gminy Puck i cżęs ci Gminy Sżemud transpórtówane są dó ócżysżcżalni 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Gdyni  

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. 

 Okręgówe Prżedsiębiórstwó Energetyki Cieplnej Sp. ż ó.ó. tó firma że 100%. kapitałem pólskim. Włas ci-
ciele: Kómunalny Zwiążek Gmin "Dólina Redy i Chylónki", Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherówa i Gmi-
na Miasta Rumi. Prżedmiótem dżiałalnós ci jest pródukcja, dystrybucja i dóstawa energii cieplnej dó miesżkan -
có w Gdyni, Rumi, Wejherówa óraż gminy Kósakówó, a takż e pródukcja energii elektrycżnej w kógeneracji. Mi-
sją firmy jest żaspókajanie pótrżeb cieplnych klientó w w spósó b: nówócżesny, beżpiecżny, nieżawódny i prży-
jażny s ródówisku. 
 W 1961r. Preżydium Rady Naródówej w Gdyni pódjęłó uchwałę ó pówółaniu Miejskiegó Prżedsiębiór-
stwa Góspódarki Cieplnej w Gdyni. W róku 1963 óddanó pierwsże ciepłó ż EC II dó S ró dmies cia. Gdynia  jakó 
trżecie miastó w Pólsce, pó Warsżawie i Krakówie, ótrżymała ciepłó że skójarżónegó ż ró dła.  W róku 1974 
prżeksżtałcónó MPGC w Okręgówe Prżedsiębiórstwó Energetyki Cieplnej, óbejmujące swym żasięgiem Gdynię 
óraż pówiaty: lębórski, pucki, wejherówski. W róku 1975 OPEC prżejął ciepłównictwó w Kartużach, Kós cierży-
nie i Sópócie. W róku 1991 Bank S wiatówy udżielił firmie kredytu w wysókós ci 25 mln. dól. USD na móderniża-
cję sieci, dżięki cżemu żóstał stwórżóny nówócżesny system ciepłównicży. W róku 1992 prżeksżtałcónó prżed-
siębiórstwó OPEC w spó łkę ż ó.ó. W róku 2013 prżedsiębiórstwó żrealiżówałó dófinansówany ż fundusży unij-
nych prójekt budówy kógeneracji w Wejherówie, ópartej ó silnik gażówy. Celem prójektu byłó żmniejsżenie 
emisji żaniecżysżcżen  dó atmósfery óraż żwięksżenie beżpiecżen stwa energetycżnegó miesżkan có w Wejheró-
wa.  W latach 2012-2015 firma wykórżystując kólejne s ródki unijne prżeprówadżiła prójekt dótycżący termó-
móderniżacji bliskó 30 km sieci ciepłównicżych na terenie Gdyni i Rumi. Zakładane cele prójektu tó: ógranicże-
nie licżby awarii, ógranicżenie prżerw w dóstawie ciepła, póprawa stanu pówietrża. 
 Dbając ó beżpiecżen stwó energetycżne miesżkan có w Pómórża, a jednócżes nie wykażując tróskę 
ó s ródówiskó naturalne OPEC sukcesywnie wdraż a nówócżesne technólógie, prżeżnacżając na ten cel pónad 
15% prżychódó w. Firma pósiada bógate 55-letnie dós wiadcżenie i ma wiżję dalsżegó dynamicżnegó różwóju 
w kólejnym pó łwiecżu, w harmónii ż ótócżeniem.  
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Politechnika Gdańska 

 Prżepiękny kampus, wielóletnia tradycja akademicka, nówócżesne labóratória i dóbrże wypósaż óne sale 
wykładówe, wspaniali prófesórówie, s wietne żaplecże dó uprawiania spórtu, wygódne akademiki óraż niepó-
wtarżalny klimat… tymi słówy móż na scharakteryżówac  Pólitechnikę Gdan ską, ucżelnię żałóż óną w 1904 róku. 
Na terenie kampusu żabytkówa architektura wspó łistnieje ż nówócżesnymi budynkami. 
Symbólem ucżelni jest wżniesióny na pócżątku XX wieku mónumentalny Gmach Głó wny żaprójektówany 
w stylu neórenesansu niderlandżkiegó prżeż wybitnegó architekta i pó ż niejsżegó prófesóra ucżelni, Alberta 
Carstena. Kampus PG stale się różwija. Ostatnimi cżasy ótwartó m.in.: nówócżesne Centrum Nanótechnólógii, 
Labóratórium Innówacyjnych Technólógii Elektróenergetycżnych i Integracji Odnawialnych Z ró deł Energii 
LINTE^2 cży też  wyjątkówe na skalę s wiatówą Labóratórium Zanurżónej Wiżualiżacji Prżestrżennej. 
 Obecnie Pólitechnika Gdan ska óbejmuje 9 wydżiałó w, na któ rych studiuje ókółó 25 tysięcy studentó w 
na studiach inż ynierskich, magisterskich óraż pódyplómówych realiżówanych w systemie stacjónarnym i nie-
stacjónarnym. Więksżós c  wydżiałó w pósiada prawa akademickie, cżyli jest uprawnióna dó nadawania stópni 
naukówych dóktóra i dóktóra habilitówanegó óraż prówadżenia póstępówan  ó nadanie tytułu naukówegó pró-
fesóra. PG óferuje 43 kierunki studió w I i II stópnia, 8 wydżiałó w prówadżi studia dóktóranckie, a w ófercie 
studió w pódyplómówych dó wybóru jest bliskó 60 móż liwós ci. Ucżelnia żatrudnia 1260 naucżycieli akademic-
kich. 
 Od paż dżiernika 2015 r. jest ucżelnią żrżesżóną w európejskiej órganiżacji wyż sżych sżkó ł technicżnych 
CESAER (Cónference óf Európean Schóóls fór Advanced Engineering Educatión and Research). Jest też  ucżelnią 
ujętą w rankingu 800 najlepsżych ucżelni s wiata – Times Higher Educatión Wórld University Rankings (jakó 
jedna ż 9 pólskich sżkó ł wyż sżych).  Z kólei w najnówsżym międżynaródówym rankingu Transparent Ranking 
Pólitechnika Gdan ska żajmuje 1306. miejsce. Zestawienie żawiera pónad 9 tys. ucżelni ż całegó s wiata usżere-
gówanych według jednegó kryterium – cytówan  w Góógle Schólar. Pónadtó w grudniu 2016 r. PG żóstała wy-
ró ż nióna nagródą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 ża różpóżnawalne publikacje ż pógranicża nauk 
spółecżnych i technicżnych. Nagróda dótycżyła najwyż sżej dynamiki i najwięksżegó prżyróstu cytówan  wspó-
mnianych publikacji. 

póprżeż różbudówany układ  kanaliżacyjny ó charakterże grawitacyjnó – cis nieniówym, na któ ry składa się 
pónad 850 km sieci kanaliżacji sanitarnej  óraż  91 prżepómpówni s ciekó w, któ re w więksżós ci óbsługują żlew-
nie półącżóne sżeregówó.  
 Stwarża tó sżcżegó lne wymagania technicżne i uwarunkówania eksplóatacyjne, stósówania nieżawód-
nych różwiążan  technicżnych óraż żapewnienia stałej kóntróli i nadżóru.   
Dlategó też  żaró wnó w prócesach dystrybucji wódy jak i transpórtu s ciekó w stósówany jest system telemetrii 
i autómatycżnej kóntróli pódstawówych prócesó w technólógicżnych.  
S cieki wprówadżane dó żbiórcżegó systemu kanaliżacyjnegó spławiane są dó Grupówej Ocżysżcżalnia S ciekó w 
"DĘBOGO RZE" półóż ónej na pó łnócny – żachó d ód Gdyni, we wsi Dębógó rże – Wybudówanie w gminie Kósakó-
wó.  
 Realiżówany jest tam próces ócżysżcżania, óbejmujący pełną biólógicżną redukcję żaniecżysżcżen  ópar-
tą na systemie Bardenphó ż módyfikacją Bernarda i reagentówą ósłóną defósfatacji biólógicżnej wraż ż żagó-
spódarówaniem pówstających w trakcie ósadó w. Ocżysżcżóne s cieki w ilós ci ókółó 60.000 m³/db ódprówadża-
ne są dó Zatóki Puckiej kanałem długós ci ókółó 9 km i wprówadżane dó wó d mórskich Zatóki Puckiej na ódle-
głós c  ókółó 2,6 km, wylótem głębókówódnym żlókaliżówanym w rejónie wsi Mechelinki. Waż ny pókres lenia 
jest fakt, ż e 100 % s ciekó w ódbieranych prżeż Spó łkę jest ócżysżcżanych w stópniu prżewyż sżającym nórmy 
Pólskie i európejskie. 
O cżysżcżalnia s ciekó w "Dębógó rże" żalicżana jest dó waż niejsżych óbiektó w mających duż e żnacżenie dla 
cżystós ci wó d Zatóki Gdan skiej. Należ y dó nielicżnych w kraju óbiektó w, w któ rych kómpleksówó różwiążany 
żóstał już  ód róku 1998 próblem żagóspódarówania, póprżeż spalanie ósadó w pówstających jakó pródukt 
ubócżny prócesó w ócżysżcżania s ciekó w. 
 Z mys lą ó prżysżłós ci Spó łka ód wielu lat prówadżi aktywną pólitykę inwestycyjną, sięgając takż e pó 
s ródki unijne. W óstatnim dżiesięcióleciu wydatkówanó na inwestycje ókółó 430 mln żł, użyskując wsparcie 
ż UE w kwócie pónad 150 mln żł. 
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 Zainwestuj w Pómórskiej Specjalnej Strefie Ekónómicżnej i dółącż dó gróna lideró w innówacji. 
Pómórska Specjalna Strefa Ekónómicżna sp. ż ó.ó. żachęca dó inwestówania na atrakcyjnie półóż ónych tere-
nach. Prżedsiębiórca w Strefie ma żapewnióne ulgi w ż tytułu pódatku dóchódówegó (PIT lub CIT) óraż kóm-
pleksówą óbsługę pódcżas realiżacji prójektu inwestycyjnegó na każ dym etapie jegó trwania. Móż liwe jest ró w-
nież  użyskanie żwólnienia ż pódatku ód nieruchómós ci. 
 Pómórskiej SSE żaufałó już  123 inwestóró w, któ rży żainwestówali pónad 11 mld żłótych i utwórżyli 
prżesżłó 22 000 miejsc pracy. Jednócżes nie Strefa wspiera sżkólnictwó żawódówe w celu żapewnienia wykwa-
lifikówanej kadry dla prżedsiębiórcó w żlókaliżówanych na jej terenach. 
 Łącżenie pótrżeb inwestóró w i regiónó w móż liwe jest dżięki utwórżeniu 35 pódstref ó óbsżarże pónad 
2 200 ha w pięciu wójewó dżtwach: pómórskim, kujawskó-pómórskim, żachódniópómórskim, wielkópólskim 
óraż lubelskim.  
 Strefa wspiera różwó j góspódarki mórskiej. Dżięki jej staranióm w pódstrefie Gdan sk na Wyspę Ostró w 
pówró ciła pródukcja statkó w. Zarżądżający w imieniu Spó łki – PSSE Media Operatór móderniżuje i dóstósówu-
je infrastrukturę technicżną dla pótrżeb prżysżłych inwestóró w.  
 Pómórska SSE będżie różwijac  Pólskę Wschódnią. W nówó utwórżónej pódstrefie Biała Pódlaska pó-
wstanie międżynaródówe centrum lógistycżne, hub prżeładunkówy óbsługujący wymianę handlówą międży 
Chinami a Európą Zachódnią. Uruchómienie prójektu żmieni póżycję Pólski na góspódarcżej mapie S wiata, 
a w Pólsce Wschódniej stwórży móż liwós c  utwórżenia nawet 1 600 nówych miejsc pracy. 
Strefa tó atrakcyjne tereny, prógram wsparcia prżedsiębiórcó w, różwó j Pólski Wschódniej, a takż e óferta Gdan -
skiegó Parku Naukówó-Technólógicżnegó i Bałtyckiegó Pórtu Nówych Technólógii. Prójekty naukówó-
badawcże óraż nówe różwiążania technólógicżne twórżóne są prżeż firmy parkówe kórżystające ż  usług dó-
radcżych i kónsultacyjnych óferówanych prżeż Strefę. 
 Pómórska SSE wraż ż Pólską Agencją Kósmicżną ż siedżibą w GPN-T dąż y dó pówstania inkubatóra 
prżedsiębiórcżós ci Európejskiej Agencji Kósmicżnej ESA BIC. Jednócżes nie różpócżnie realiżację prógramu ak-
celeracyjnegó dla startupó w ż pómysłami dla branż y technólógii kósmicżnych w ramach prójektu Space3ac 
Intermódal Transpórtatión. 

www.strefa.gda.pl      nvest@strefa.gda.pl 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  
sp. z o.o.  
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PRODAR Dariusz Jankowski 

 Firma PRODAR tó żespó ł charakteryżujący się żaró wnó wielóletnim dós wiadcżeniem jak i kómpleksó-
wym, elastycżnym i innówacyjnym pódejs ciem dó żlecónych żadan  óbejmujących żaró wnó wykónanie prójek-
tó w telekómunikacyjnych: sieci s wiatłówódówych, sieci miejscówych, sieci strukturalnych, jak i prówadżenie 
óraż nadżórówanie róbó t telekómunikacyjnych. Nasż żespó ł twórżą prójektanci, kierównicy róbó t, archeólóg, 
prżedstawiciele handlówi óraż specjalis ci ód systemó w słabóprądówych (SMS, BMS, SSWiN, CCTV, Kóntróli 
Dóstępu, DSO, SO, SSP, LAN, RTV, SAT, WI-FI, prżyżywówe, radiówe). 
 Wspó łpracujemy ż najlepsżymi firmami wykónawcżymi, geódeżyjnymi i branż ówymi (architekci, elek-
trycy). Ucżestnicżymy, jakó branż a pómócnicża, w prójektach prżebudówy i budówy układó w drógówych, tó-
ró w tramwajówych óraż óbiektó w kubaturówych. Pełnimy ró wnież  óbówiążki inspektóra nadżóru óraż kie-
równika budówy (np. inwestycje dla KWP w Gdan sku, UM Gdan ska, UM Sópót). 
W óstatnich latach wspó łpracówalis my międży innymi ż takimi kóntrahentami jak: BIALL-NET, Centrum Hewe-
lianum, CI Task, ECS, Exatel, KWP w Gdan sku, Lógitus, Lótniskó im. Lecha Wałęsy, Netday, Orange Pólska, Staró-
stwó Pówiatówe Zawiercie, TB Telecóm, Tórus, Tristar, UM Będżin, UM Gdan sk, UM Sławnó, UM Sópót, UM Ty-
chy, Vectra Investments, Vólta Cómmunicatións. 
 W ciągu óstatnich lat żrealiżówalis my międży innymi prójekty budówy 300 km sieci s wiatłówódówych 
(prójekty dófinansówane ż s ródkó w Unii Európejskiej żaró wnó w miastach, jak i na terenach wiejskich), w tym 
nadżórówalis my budówę 200 km linii s wiatłówódówej.  
 Nasże atuty tó wielóletnie dós wiadcżenie w prójektówaniu i na budówie, ódpówiednie uprawnienia bu-
dówlane óraż technicżne, sżukanie nówatórskich różwiążan , rżetelne i terminówe realiżacje żlecen  i żadówóle-
nie żleceniódawcó w. 

http://www.strefa.gda.pl
mailto:invest@strefa.gda.pl
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 Spó łdżielnia Miesżkaniówa „Karwiny”  już  ód pónad 25 lat wpisuje się w krajóbraż miasta Gdyni. Dżiałal-
nós c  jakó samódżielna jednóstka prawna różpócżęła w dniu 31 stycżnia 1991 r. w wyniku wyódrębnienia się 
ż Mórskiej Spó łdżielni Miesżkaniówej w Gdyni. Pierwsże budynki miesżkalne w żasóbach Spó łdżielni pówstały 
w latach 1982-1990 jesżcże w ramach struktury órganiżacyjnej Mórskiej SM. Pó wyódrębnieniu się SM 
„Karwiny”, próces inwestycyjny dótycżący budówy budynkó w wielóródżinnych był kóntynuówany w latach 
1992-2005. W tym ókresie pówstawały ró wnież  sżkóły, prżedsżkóla, prżychódnia lekarska, lókale uż ytkówe, 
żespóły garaż ówe óraż póżóstała  infrastruktura ósiedlówa. Aktualnie w skład żasóbó w SM „Karwiny” w Gdyni 
wchódżi 98 budynkó w miesżkalnych wielóródżinnych, w ramach któ rych istnieje 4090 lókali miesżkalnych.  
 Nasżym pódstawówym celem jest żaspókajanie pótrżeb miesżkaniówych Cżłónkó w óraż s wiadcżenie 
usług w żakresie regulówanym prżeż Prawó Spó łdżielcże, Ustawę ó Spó łdżielniach Miesżkaniówych óraż Statut 
SM „Karwiny” wsżystkim pósiadacżóm tytułó w prawnych dó lókali żnajdujących się w żasóbach spó łdżielcżych 
póprżeż ciągłe dóskónalenie dżiałan  żwiążanych ż żarżądżaniem i administrówaniem nieruchómós ciami. Spó ł-
dżielnia kieruje swóje dżiałania ró wnież  na żagwarantówanie wysókiegó póżiómu óbsługi uż ytkównikó w lókali 
ża pós rednictwem Zintegrówanegó Systemu Zarżądżania, póprżeż różwó j usług infórmatycżnych, tj. System 
Internetówej Obsługi Kóntrahenta i System Płatnós ci Masówych óraż specjalistycżne sżkólenia pracównikó w. 
 Pragniemy budówac  więżi spółecżne i pócżucie kórżys ci ż prżynależ nós ci dó Spó łdżielni. Zarżąd Spó ł-
dżielni prówadżi aktywną dżiałalnós c  spółecżną, kulturalną i ós wiatówą. Spó łdżielnia pósiada 19 placó w żabaw 
dla dżieci óraż dwie siłównie żewnętrżne wypósaż óne w prófesjónalne urżądżenia rekreacyjne dla dórósłych 
i młódżież y. W siedżibie Spó łdżielni dżiałają órganiżacje spónsórówane prżeż SM „Karwiny”, tj. Stówarżysżenie 
Klub Senióra „Iskierka” óraż Klub „Amażónki”. W róku 2012  Spó łdżielnia  ótrżymała tytuł „Dóbra Spó łdżielnia”. 
 W 2015 r. Zgrómadżenie Ogó lne Krajówej Rady Spó łdżielcżej w Warsżawie ż ókażji 25-lecia dżiałalnós ci 
uhónórówałó Spó łdżielnię ódżnaką „Za Zasługi dla Spó łdżielcżós ci”. Od 2014 róku Spó łdżielnia Miesżkaniówa 
„Karwiny” w Gdyni cżynnie ucżestnicży w dżiałalnós ci Klubu Laureató w Pómórskiej Nagródy Jakós ci. 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” 

 Firma istnieje ód 1992 róku. Zajmuje się pródukcją i dystrybucją gażó w technicżnych, medycżnych i spó-
ż ywcżych óraż suchegó lódu, a takż e sprżedaż ą hurtówą urżądżen  i akcesórió w spawalnicżych, stali i wyróbó w 
hutnicżych. Jest ró wnież  autóryżówanym prżedstawicielem próducentó w żbiórnikó w kriógenicżnych ó s wiató-
wym żasięgu. Zasięg nasżej dżiałalnós ci óbejmuje óbsżar pó łnócnó-żachódniej Pólski, gdżie żaópatrujemy mię-
dży innymi hurtównie gażó w technicżnych i medycżnych, placó wki służ by żdrówia óraż firmy ż ró ż nych gałężi 
prżemysłu. Firma różpócżęła swóją dżiałalnós c  ód usług s lusarskó-spawalnicżych, w kólejnych latach, wraż 
ż dynamicżnym różwójem, jej dżiałalnós c  żóstała pósżerżóna ó pródukcję i dystrybucję gażó w – najpierw tech-
nicżnych, następnie medycżnych i spóż ywcżych. Jakó pierwsży w Pólsce, żakład użyskał żeżwólenie Głó wnegó 
Inspektóra Farmaceutycżnegó na wytwarżanie próduktó w lecżnicżych óraż na óbró t nimi na terenie kraju. 
 Pierwsżym pródukówanym gażem medycżnym był pródukt lecżnicży tlen medycżny, pótem wyró b me-
dycżny dwutlenek węgla medycżny, następnie jakó pierwsża pólska firma, żakład stał się wytwó rcą próduktu 
lecżnicżegó pódtlenek ażótu medycżny. W 2015 róku ótrżymał takż e żeżwólenie GIF na wytwarżanie kólejnegó 
próduktu lecżnicżegó – Entómix, cżyli tżw. gażu różweselającegó. Firma ma pónadtó status hurtówni farmaceu-
tycżnej w żakresie óbrótu gażami medycżnymi. Zakład wypósaż óny jest w nówócżesne napełnialnie gażó w 
i własne, dóbrże wypósaż óne labóratórium analitycżne óraż jest stale móderniżówany i różbudówywany. Istót-
nym óbsżarem wdróż ónym i utrżymywanym w nasżej firmie jest żarżądżanie prżeż jakós c , któ re byłó pódsta-
wą dó prżekónania ódbiórcó w, ż e óferówane im pródukty spełniają najwyż sże európejskie standardy, a jednó-
cżes nie stałó się warunkiem kóniecżnym dó kónkurówania ż kóncernami żagranicżnymi. Obecnie Zintegrówa-
ny System Zarżądżania w firmie TEMIS&SPAWMET óbejmuje certyfikaty ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485 óraż 
GMP. 

TEMIS & SPAWMET 

Pomorska Nagroda Jakości 2016 
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WNS Pomorze Sp. z o.o. 

 Od pónad 10 lat WNS POMORZE óferuje usługi w żakresie kónstrukcji stalówych, ruróciągó w óraż insta-
lacji prżemysłówych. Celem nadrżędnym firmy WNS POMORZE jest żdóbycie żaufania klientó w óraż stałe pód-
nósżenie i dóskónalenie jakós ci usług. 
Wdróż óny system żarżądżania jakós cią óraż beżpiecżen stwem i higieną pracy żgódny ż nórmami PN-EN ISO 
9001:2009 i BS OHSAS 18001:2007 óraż kwalifikacja dó systemu Achilles JQS wżmacniają nasżą póżycję jakó 
sólidnegó i wiarygódnegó partnera handlówegó. WNS POMORZE wdróż yła i stósuje wymagania jakós ci w spa-
walnictwie żgódne ż nórmą PN-EN ISO 3834-2:2007. 
 Zakres certyfikacji dótycży pródukcji i móderniżacji ruróciągó w technólógicżnych i prżesyłówych, kón-
strukcji óffshóre óraż kónstrukcji stalówych. 
 W WNS Pómórże dąż ymy dó tegó póprżeż stałe dóskónalenie kadry pracównicżej, aby w spósó b s wiadó-
my wpływała na jakós c . Pólityka kadrówa, órganiżacja prżedsiębiórstwa, system ekónómicżnó-finansówy i de-
cyżje inwestycyjne są pódpórżądkówane Systemówi Zarżądżania Jakós cią. 

Vivadental Sp. z o.o. 

 VIVADENTAL tó międżynaródówy ós ródek klinicżny, edukacyjny i naukówó-badawcży specjaliżujący się 
w implantólógii stómatólógicżnej i prżeprówadżaniu kómpleksówej metamórfóży estetycżnej użębienia. 
Tó takż e fundacja dla dżieci óraż specjalistycżne wydawnictwó. Pódstawą sukcesó w spó łki jest nieustanna eks-
pansja óparta ó innówacje, dywersyfikacja dżiałalnós ci, indywidualny różwó j karier óraż dóskónalenie jakós ci 
prócesó w i próduktó w. VIVADENTAL żapewnia Pacjentóm interdyscyplinarne specjalistycżne lecżenie we 
wsżystkich dżiedżinach stómatólógii prży żastósówaniu najnówócżes niejsżych technólógii istniejących we 
wspó łcżesnej medycynie. Dżięki digitaliżacji wsżelkich prócesó w i wykórżystaniu tómógrafii kómputerówej, 
skanówania, cży óprógramówania dó prójektówania i wiżualiżacji, gwarantuje precyżyjne, dóskónałe i długó-
trwałe efekty terapeutycżne i estetycżne. Vivadental jest takż e liderem na rynku edukacji kadr medycżnych, na 
któ rym ód kilkunastu lat prówadżi akredytówane sżkólenia w żakresie implantólógii. Wspó lnie ż Pólitechniką 
Gdan ską prówadżi prace nad innówacyjnymi próduktami medycżnymi ż żastósówaniem biómateriałó w, kómó -
rek macierżystych i cżynnikó w wżróstu. Jest żaangaż ówany w dżiałalnós c  charytatywną, ótacżając ópieką me-
dycżną dżieci ż ós ródkó w rewalidacyjnó - wychówawcżych, dómó w dżiecka i hóspicjó w. 
 Rók 2016 był dla Vivadental wyjątkówy. Vivadental włącżył dó kultury órganiżacyjnej Kódeks Etyki 
Vivadental, będący żbiórem nórm óbówiążujących we wsżystkich fórmach dżiałalnós ci. W lutym ótrżymał Na-
gródę Wyró ż nienia w XIX Kónkursie Pómórskiej Nagródy Jakós ci, a w listópadżie Nagródę Wyró ż nienia w XXII 
Kónkursie Pólskiej Nagródy Jakós ci. W lipcu w Klinice Vivadental prżeprówadżónó pierwsży w Pólsce i jeden 
ż nielicżnych na s wiecie prżesżcżep kómó rek macierżystych póchódżenia tłusżcżówegó w jednócżasówym ża-
biegu rekónstrukcji tkanki kóstnej sżcżęki i ż uchwy. W listópadżie Vivadental żórganiżówał Kóngres Naukówy 
Viva Health Future, s ciągając najwybitniejsżych prżedstawicieli ró ż nych dżiedżin medycyny mających dós wiad-
cżenia w prżesżcżepach kómó rek macierżystych. Takż e w listópadżie Fundacja Vivadental żórganiżówała 
Pierwsży Bal Charytatywny „Z Us miechem w Z ycie”, na któ rym ws ró d bliskó 300 gós ci żebranó rekórdówa 
kwótę 112.010 żłótych na lecżenie pódópiecżnych Fundacji Vivadental. W tym samym miesiącu Vivadental 
ótrżymał tytuł „Prżedsiębiórstwó Fair Play 2016”. Klinika Vivadental żóstała żapreżentówana prżeż Telewiżję 
Eurónews, jakó prżykład pólskiej firmy repreżentującej Inteligentne Specjaliżacje Pómórża. Prógram óbejrżałó 
2 mln widżó w. W róku 2016 Vivadental żadebiutówał na rynku edytórskim i wydawnicżym publikując pierw-
sże wydanie swójegó kwartalnika – „Magażyn Vivadental – Technólógie dla Zdrówia i Piękna”, w któ rym będą 
preżentówane najnówócżes niejsże, innówacyjne różwiążania w medycynie i w ż yciu códżiennym. Obejmie też  
óbsżar spółecżnej ódpówiedżialnós ci biżnesu i edukację próżdrówótną óraż prófilaktykę.  
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 Zakład Ubeżpiecżen  Spółecżnych tó Pan stwówa jednóstka órganiżacyjna pósiadająca ósóbówós c  prawną 
wykónująca żadania ż żakresu ubeżpiecżen  spółecżnych. Misją ZUS jest sprawna, prżyjażna i rżetelna óbsługa 
klientó w realiżówana ż pósżanówaniem żasad racjónalnegó i prżejrżystegó góspódarówania s ródkami publicż-
nymi, wykórżystująca nówócżesne technólógie i pótencjał pracównikó w. Prżedmiótem dżiałalnós ci Zakładu 
Ubeżpiecżen  Spółecżnych jest w sżcżegó lnós ci realiżacja prżepisó w ó ubeżpiecżeniach spółecżnych, kóntróla 
órżecżnictwa ó cżasówej nieżdólnós ci dó pracy, kóntróla wykónywania prżeż płatnikó w składek i ubeżpiecżó-
nych óbówiążkó w, pópularyżacja wiedży ó ubeżpiecżeniach spółecżnych. Obecnie ż usług ZUS kórżysta ókółó 
24 mln klientó w, có stawia Zakład w cżółó wce najwięksżych instytucji finansówych w Pólsce. S ródki Fundusżu 
Ubeżpiecżen  Spółecżnych, któ rych dyspónentem jest ZUS, stanówią bliskó 50 próc. żasóbó w pienięż nych pan -
stwa. Zakład Ubeżpiecżen  Spółecżnych óbsługuje bliskó 133 tys. płatnikó w, 340 tys. emerytó w i rencistó w, 727 
tys. ósó b ubeżpiecżónych.     
 Oddżiał ZUS w Gdan sku żóstał pówółany w 1947r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Oddział w Gdańsku 

Zakłady Graficzne im. Józefa  
Czyżewskiego Sp. z o.o. 

 Zakłady Graficżne im. Jó żefa Cżyż ewskiegó Spó łka ż ó.ó. pówstały jakó ódrębna f irma w 1996 róku, 
ż dumą należ y pódkres lic , ż e łącżą w sóbie kóntynuówanie tradycji drukarskich Jó żefa Cżyż ewskiegó różpócżę-
tych w 1893 r., ż nówócżesnym, sżybkim i tanim drukiem w cżasach teraż niejsżych. 
Jestes my firmą, gdżie Klient tó najważ niejsża ósóba dla każ degó ż nasżych pracównikó w. Nasż persónel jest 
ódpówiedżialny ża jakós c  w ramach pówierżónych mu żadan . Jakós c  różumiana jest jakó spróstanie ócżekiwa-
nióm Klienta óraż Jegó żadówólenie ż wykónanegó żlecenia. Ksżtałtuje się óna na każ dym prócesie pródukcji 
i óżnacża usługę na najwyż sżym póżiómie. 
 Opinie klientó w stanówią dla nas najważ niejsży element óceny nasżej dżiałalnós ci. Zebrane sygnały 
i ópinie są analiżówane, a wyciągnięte wnióski póżwalają nam na córaż sżersże żaspókajanie pótrżeb kóntra-
hentó w i tym samym ciągły różwó j firmy. 

Pomorska Nagroda Jakości 2016 
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Klub Pomorskiej Nagrody Jakości 

Pomorska Nagroda Jakości 2016 

Klub Pómórskiej Nagródy Jakós ci tó inicjatywa tówarżysżąca Kónkursówi Pómórskiej Nagródy Jakós ci, któ ry 
żóstał utwórżóny 24 stycżnia 2013 róku, pódcżas Gali wręcżenia nagró d XVII edycji Kónkursu. 
 
Intencją Klubu Pómórskiej Nagródy Jakós ci jest różwijanie wspó łpracy w żakresie wymiany wiedży na temat 
dóbrych praktyk dótycżących żarżądżania, że sżcżegó lnym uwżględnieniem żarżądżania jakós cią jak ró wnież  
twórżenie aktywnegó i żaangaż ówanegó s ródówiska żrżesżającegó lideró w praktyki i nauki, prómującegó 
kreatywne i innówacyjne różwiążania służ ące póprawie kónkurencyjnós ci Pómórża. 
 
Funkcję Preżesa Klubu pełni Pani  Katarżyna Litwin, Gdan ska Spó łdżielnia Sócjalna. 
Wiceprżewódnicżącą Klubu jest Pani Iżabela Lesżcżyn ska, WNS Pómórże SP. ż ó.ó. 
 
Klub zrzesza następujące organizacje:  

Flex Poland 

BMB SANTECH H. Brodnicki Z. Laskowski Sp.j 

Przedsiębiorstwo Cemet Ltd. Sp. z o.o. 

EURO-WENT Sp. z o.o. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Spółdzielnię Mieszkaniowaą „Karwiny” 

Spółdzielnię Mieszkaniowa „Posejdon” 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Gdańsku 

Inspekcję Weterynaryjną Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Gdańską Spółdzielnię Socjalna 

Alu International Shipyard Sp. z o.o. 

Temis & Spawmet 

Politechnikę Gdańską 

Allcon Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. 

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. 

Inpro S.A. 

CTL Północ Sp. z o.o. 

Microsystem Sp. z o.o 

WNS Pomorze Sp. z o.o. 

Gdańskie Wody Sp. z o.o 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 

Vivadental Sp. z o.o. 
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szkolenia   
szkolenia@gdansk.enot.pl 

wynajem 
administracja@gdansk.enot.pl 
 
 Sale konferencyjne  
 Sale szkoleniowe 
 Pomieszczenia biurowe 
 Scena Teatralna 

DOSKONAŁA LOKALIZACJA  ▪  PROFESJONALNA OBSŁUGA  ▪  ATRAKCYJNE CENY  
RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW 

POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU 
 
Jakość i doświadczenie 

 projekty 
 opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne 
 wyceny, operaty szacunkowe 
 badania 
 kosztorysy 
 tłumaczenia 
 inwentaryzacje 
 okresowe przeglądy techniczne budynków  
 inne niewymienione 

 egzaminy i uprawnienia elektryczne,  
    gazowe, energetyczne: dozór i eksploatacja 
 Ochrona Radiologiczna Pacjenta 
 Inspektor Ochrony Radiologicznej 
 BHP 

konferencje   
biuro@gdansk.enot.pl 

konkursy  
projekty@gdansk.enot.pl 
 
 Młody Innowator 
 Olimpiada Wiedzy Technicznej 
 Pomorska Nagroda Jakości 
 Mistrz Techniki 

ekspertyzy 
ekspertyzy@gdansk.enot.pl 
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16 lutego 2017 r. godz.: 17:00 

Dom Technika NOT w Gdańsku 

 

PROGRAM 
 
 
 

17
00

 - 17
15

  Otwarcie Gali - dr inż. Jan Bogusławski, Wiceprezes Zarządu Pomor-
skiej Rady FSNT NOT w Gdańsku  

17
15

 - 17
30

 Wystąpienie prof. UG dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, Historia Kon-
kursu PNJ 

17
30 

- 18
00 

 Wystąpienie Weroniki Piela-Janków Zewnętrzne Warsztaty Kaizen: 
Zwiększenie produktywności oraz usprawnienie gospodarki materiało-
wej dla produktu C, Kierownik ds. Lean w firmie Flex  

18
00

 - 18
15

 Wystąpienie Katarzyny Kaczmarczyk Model Doskonałości EFQM i eu-
ropejski system nagród, Umbrella Consulting Sp. z o.o. 

18
15

 - 18
30

 Przerwa kawowa 

18
30

 - 19
30

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

19
30

 - 19
35

 Wspólne zdjęcie 

19
35

 - 20
00

 Koncert Amber String Quartet 

20
00

 - 20
05

 Rozstrzygnięcie loterii wizytówkowej  

20
05 

- 22
00

 Bankiet połączony z muzyką na żywo  

 

Gala Finałowa XX jubileuszowej edycji 

Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości 

Sponsor Generalny 

BIULETYN INFORMACYJNY POMORSKIEJ RADY FSNT NOT W GDAŃSKU  
 
 

Kontakt z Zarządem i Biurem Pomorskiej Rady: 
Gdańsk, ul. Rajska 6; tel. +48 58 321 84 84; e-mail: sekretariat@gdansk.enot.pl, www.gdansk.enot.pl 


