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Szanowni Państwo,

Szybkim krokiem zbliżamy się do jubileuszu dziesięciolecia inicjatywy Wydawnictwa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. polegającej na wyróżnianiu zaszczytnym tytułem Kreator 
Budownictwa Roku najwybitniejszych producentów, wykonawców, projektantów i zarządzających 
w polskim sektorze budownictwa. W tym roku tytuły zostały przyznane już po raz dziewiąty. Ważne 
jest to, że wciąż jest kogo i co wyróżniać, że możemy cieszyć się wymiernymi osiągnięciami laure-
atów, innowacyjnością wielu rozwiązań, kreatywnością oraz wynikami ludzi polskiego budownictwa.

Fetując sukcesy, nie zapominamy o wyzwaniach. Życzylibyśmy sobie, aby dobre makroekonomiczne 
wskaźniki budownictwa przekładały się efektywniej na dobrą kondycję firm budowlanych i wyna-
grodzenia osób w nich pracujących. Chcielibyśmy jakościowego rozwoju potencjału polskiego 
budownictwa oraz jasno określonych obszarów jego specjalizacji. Od tego zależy nie tylko kondycja 
branży, jej zdolność do konkurowania na rynkach światowych, ale także możliwość realizacji 
ambitnych krajowych planów rozwoju inteligentnych miast, intermodalnego transportu, przyjaznej 
środowisku energetyki czy też podołanie coraz dotkliwszym wyzwaniom natury klimatycznej.

W nagrodzonych nadzieja, że tak jak dotąd z sukcesami wdrażają nowe rozwiązania, tak też 
i w przyszłości będą wskazywać drogi warte naśladowania. Gratulując wszystkim wyróżnionym 
wysokiej jakości pracy oraz poczucia odpowiedzialności za firmy, zatrudnionych w nich ludzi 
i odbiorców oferowanych usług, chcę podkreślić także niematerialny efekt zawodowej aktywności 
laureatów, tj. przyczynianie się do wzrostu prestiżu budownictwa. Państwa działalność jasno 
wskazuje, że współczesne budownictwo to dziedzina nowoczesna, wymagająca wysokich 
kompetencji, odpowiedzialna i nieodzowna dla trwania oraz rozwoju społeczeństw. 

Gratuluję Wydawnictwu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa inicjatywy oraz konsekwencji 
w jej realizacji, a wszystkim tegorocznym laureatom składam wyrazy uznania i najlepsze 
życzenia wielu kolejnych sukcesów.
Wszelkiej pomyślności!
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Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło przekazać w Państwa ręce publikację „Kreator Budownictwa Roku”  
edycja 2019, zawierającą prezentacje tegorocznych laureatów.  

Już po raz dziewiąty w projekcie Kreator Budownictwa Roku wyróżniliśmy firmy, które swoją 
działalnością wnoszą wkład w rozwój polskiego budownictwa, a dzięki swoim osiągnięciom  
w zakresie jakości produkcji i usług, innowacyjności, dbałości o ochronę środowiska oraz odpowie-
dzialności społecznej stanowią wzór do naśladowania. 
Naszymi laureatami są także osoby – właściciele, prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządów  
i menedżerowie, którzy dali się poznać jako osoby pełne zaangażowania, ambitne, kreatywne,  
a przede wszystkim nastawione na rozwój firmy i pracowników.  
Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2019 otrzymały przedsiębiorstwa zarówno duże, o ustalonej 
renomie w kraju i znane za granicą, jak i mniejsze, które dzięki swej aktywności oraz osiągniętym 
wynikom wyróżniają się na polskim rynku. Nasi laureaci to firmy, które uczestniczą w różnych 
etapach przygotowania inwestycji, począwszy od projektowania, przez doradztwo i wykonawstwo,  
a kończąc na produkcji urządzeń oraz materiałów budowlanych. 
Do licznego już grona zaszczytnego tytułu w tym roku dołącza 20 osób i 20 firm. 

Zachęcam do zapoznania się z publikacją i odwiedzenia portalu www.kreatorbudownictwaroku.pl, 
zawierającego informacje o działalności firm, które otrzymały tytuł Kreator Budownictwa Roku.
 
W imieniu własnym i organizatora – Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa składam 
wyrazy uznania i szacunku, a także gratuluję oraz życzę satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.
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38 JAROSŁAW AJDUKIEWICZ 
	 prezes	zarządu	Przedsiębiorstwa	Realizacyjnego	INORA®	sp.	z	o.o.

48 KRYSTYNA BARAN 
	 prezes	zarządu	WIŚNIOWSKI	Sp.	z	o.o.	S.K.A.

18 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI 
	 współwłaściciel	firmy	GAZEX

31 ROMAN CZERWIŃSKI 
	 prezes	zarządu	Koelner	Polska	Sp.	z	o.o.

22 DOMINIK DZIAŁAK 
	 prezes	zarządu	GRUPY	KDM	Sp.	z	o.o.

14 MARIUSZ GÓRECKI 
	 prezes	zarządu	oraz	dyrektor	generalny	Atlas	Ward	Polska	Sp.	z	o.o.

24 KRZYSZTOF HORAŁA 
	 prezes	Hörmann	Polska	sp.	z	o.o.

32 ARTUR KISIOŁEK 
	 prezes	zarządu	Konbet	Poznań	Sp.	z	o.o.	Sp.k.

Laureaci  
osoby
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28 WOJCIECH KLIMAS 

	 prezes	zarządu	Klimas	Wkręt-met	Sp.	z	o.o.

46 MAREK ŁOJEWSKI 
	 prezes	zarządu	VENTS	GROUP	Sp.	z	o.o.	

20 KONRAD MACHULA 
	 	dyrektor	zarządzający	Grupy	BMI	 

w	Europie	Wschód–Północ, 

dyrektor	zarządzający	Grupy	BMI	Polska

26 MACIEJ NAWROT 
	 współwłaściciel	Iniekcji	Krystalicznej®

36 KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI 
	 prezes	zarządu	PRUSZYŃSKI	Sp.	z	o.o.

35 GRZEGORZ RATAJCZAK 
	 członek	zarządu	firmy	KRISPOL	Sp.	z	o.o.

42 PIOTR STRYJAK 
	 menedżer	przedstawicielstwa	Sita	Bauelemente	GmbH

12 JAROSŁAW SZCZUPAK 
	 prezes	zarządu	ALSTAL	Grupa	Budowlana	sp.	z	o.o.	sp.k.

45 MARITA SZUSTAK 
	 	prezes	zarządu	i	dyrektor	handlowy	 

Track	Tec	CONSTRUCTION

50 WITOLD SZYMANIK 
	 prezes	zarządu	WSC	Witold	Szymanik	i	S-ka	Sp.	z	o.o.

41 ANDRZEJ ULFIG 
	 prezes	zarządu	Selena	S.A.

16 DOROTA WALKIEWICZ 
	 członek	zarządu	Forbuild	SA
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13 alsTal grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k.

15 aTlas WaRD polsKa Sp. z o.o.

17 FoRBuilD SA

19 gazeX

21 gRupa Bmi polsKa

22 gRupa KDm Sp. z o.o.

25 HöRmaNN polsKa sp. z o.o.

27  iNieKcja KRysTaliczNa® 

auToRsKi paRK TecHNologiczNy  
im. dr. inż. Wojciecha naWrota

29 klimas Wkręt-met Sp. z o.o.

31 KoelNeR polsKa Sp. z o.o.

Laureaci  
firmy
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33 kOnbet POznAń Sp. z o.o. Sp.k.

35 KRISPOL Sp. z o.o.

36 PRuSzYńSki Sp. z o.o.

38  PRzedSiębiORStWO ReAlizAcYJne  
INORA® sp. z o.o.

41 SELENA S.A. 

43 SITA BAuELEMENTE GmbH 

45 TRACK TEC S.A. 

47 VENTS GROuP Sp. z o.o.  

49 WiŚniOWSki Sp. z o.o. S.K.A.

51  WSC  
WitOld SzYmAnik i S-kA Sp. z o.o.
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Jarosław Szczupak 
prezes zarządu ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – specjalność Zarzą-

dzanie Przedsiębiorstwami. Ukończył studia podyplomowe o specjal-

ności Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Karie-

rę zawodową rozpoczął w roku 1996 jako dyrektor ds. marketingu 

w firmie ALSTAL. Następnie pełnił funkcje dyrektora ds. handlu, pro-

kurenta i  wiceprezesa zarządu. W  2016 roku objął fotel prezesa 

zarządu Alstal Grupa Budowlana. Pod jego kierownictwem dynamicz-

nie rozwijająca się firma notuje rekordowe przychody i  zyski. Jest 

członkiem wielu stowarzyszeń i  organizacji pozarządowych. Prywat-

nie pasjonat lotnictwa, aktywnie wykorzystujący zdobyte uprawnienia  

licencjonowanego pilota. 
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ALSTAL  
Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k.

Alstal Grupa Budowlana jest spółką z  ponad 40-letnią trady-

cją, która specjalizuje się w  projektowaniu oraz generalnym 

wykonawstwie inwestycji budowlanych. Profil działalności obej-

muje realizacje projektów w  zakresie budownictwa sportowo- 

-rekreacyjnego, biurowego, przemysłowego, mieszkaniowego, 

szpitali i centrów medycznych, stadionów oraz renowacji obiektów 

zabytkowych. Firma systematycznie zwiększając wartość port-

fela zamówień, który obecnie przekracza 1,35 mld zł, umacnia  

swoją pozycję na rynku krajowym, otwierając kolejne oddziały 

w miastach o znacznym potencjale inwestycyjnym. 

ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k.
ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo

tel. 52 562 84 03
www.alstal.eu

Motoarena toruń  
im. mARiAnA RoSeGo w ToRuniu
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Mariusz Górecki 
prezes zarządu oraz dyrektor generalny Atlas Ward Polska Sp. z o.o.

Z Atlas Ward Polska związany niemal od początku działalności firmy. 

Od lat skutecznie realizuje swoją wizję przedsiębiorstwa i dba o suk-

cesywny rozwój marki. Pod jego skrzydłami Atlas Ward Polska, z kil-

kuosobowego oddziału międzynarodowego holdingu, przekształcił się 

w pełni niezależną spółkę. Jej zarząd, z Mariuszem Góreckim na czele, 

jest dziś jedynym właścicielem firmy. Dyrektor generalny Atlas Ward 

Polska w biznesie stawia na transparentność oraz bliskie, partnerskie 

relacje – zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Jest pasjona-

tem motoryzacji i rajdów samochodowych. Jako założyciel i lider dru-

żyny Atlas Ward Motorsport bierze udział w różnych cyklach zawodów 

motorsportowych, zdobywając mistrzowskie tytuły. 
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ATLAS wARD PoLSKA Sp. z o.o.

Atlas Ward Polska jest jednym z  polskich liderów w  zakresie  

budowy obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych. Jako 

generalny wykonawca kompleksowo realizuje inwestycje budowla-

ne, począwszy od zrozumienia potrzeb klienta, przez projektowanie 

nowoczesnych rozwiązań, po zarządzanie procesami administra-

cyjnymi i budowlanymi. Firma specjalizuje się w  budowie parków 

logistycznych, hal magazynowych i  produkcyjnych, obiektów biu-

rowych oraz  ekologicznych. W  ciągu 20-letniej działalności Atlas 

Ward Polska zrealizował ponad 600 inwestycji o łącznej powierzchni 

przekraczającej 3 000 000 m². 

ATLAS wARD PoLSKA Sp. z o.o.
AWARD Business Park

ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław
tel. 71 360 53 55

atlasward@atlasward.pl
www.atlasward.pl

inweSTycjA ATLAS wARD PoLSKA
– CentruM LogistyCzne w LegniCy
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Dorota walkiewicz 
członek zarządu Forbuild SA 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz 

Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów podyplomowych na 

Wydziale Prawa i Administracji – kierunek Prawo pracy. Ze spółką  

Forbuild SA związana od 2010 roku. Wolny czas poświęca na naukę, 

gotowanie i sport.  



Pasja tworzenia

17

FoRBuiLD SA

Forbuild SA ma już ponad 20 lat doświadczenia w branży budowla-

nej.  Działalność  firmy obejmuje cztery główne obszary: produkcję, 

sprzedaż, dzierżawę oraz usługi montażowe. Z produktów i usług 

korzystają największe firmy budowlane Europy, które stosują  

je w  większości sektorów budownictwa, takich jak przemysł,  

infrastruktura, ekologia, obiekty handlowo-usługowe, mieszkanio-

we i biurowe. Nadrzędnym celem spółki jest wysoka jakość produk-

tów w połączeniu z rozwiązaniami efektywnymi pod względem kosz-

tów, co pozwala klientom budować łatwiej i szybciej. Za sukcesem 

firmy Forbuild stoją wykwalifikowani pracownicy, nowoczesne tech-

nologie oraz innowacyjne produkty własne z zastrzeżonymi wzorami 

użytkowymi i przemysłowymi.

FoRBuiLD SA
ul. Górna 2A, 26-200 Końskie

tel. 41 375 13 47
www.forbuild.eu
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Krzysztof chmielewski
współwłaściciel firmy GAZEX

Od 30 lat propaguje stosowanie elektronicznych urządzeń do wykry-

wania i pomiaru stężeń gazów. Uczestniczy w charakterze prelegenta 

w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i szkoleniach poświę-

conych kwestiom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, w budow-

nictwie oraz przemyśle. Jest autorem szeregu artykułów publikowa-

nych na łamach branżowych periodyków, kierowanych do specjalistów  

od spraw BHP, instalacji gazowych oraz wentylacyjnych. Szczególnie 

bliskie są mu zagadnienia związane ze stosowaniem sensorów gazów, 

co wiąże się z wiedzą pozyskaną w czasie studiów (Technologia Elektro-

nowa na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej). Ta działalność 

edukacyjna została doceniona, czego wyrazem jest odznaka honorowa 

„Za zasługi dla Energetyki” przyznana przez Ministra Energii.
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gazeX
Firma od 30 lat konstruuje, produkuje i propaguje stosowanie detek-

torów oraz systemów detekcji gazów. Urządzenia z logo Gazex mają 

wymagane atesty i  certyfikaty, spełniają wymogi krajowych norm 

oraz przepisów. W detektorach stosowane są sensory gazów reno-

mowanych firm europejskich, amerykańskich i japońskich. Firma jako 

pierwsza zastosowała wymienne moduły sensorów z wbudowanym 

procesorem, który steruje sensorem oraz zapamiętuje stany alar-

mowe. Rozwiązanie to znakomicie ułatwia eksploatację, a także ob-

niża jej koszty. Urządzenia występują w wielu wersjach, co umożliwia 

projektowanie systemów prostych i  skomplikowanych, ale zawsze 

dostosowanych do wymagań użytkowników. Gazex jest jedyną kra-

jową firmą produkującą detektory gazów, która dysponuje własnym 

laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

gazeX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa

tel. 22 644 25 11
www.gazex.pl
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Konrad machula 
dyrektor zarządzający Grupy BMI w Europie Wschód–Północ,  
dyrektor zarządzający Grupy BMI Polska

Kreator i  lider nowoczesnego biznesu. Udowadnia, że innowacyjne 

rozwiązania w połączeniu ze skutecznym zarządzaniem są kluczem 

do sukcesów na globalnych rynkach. W roku 2018 objął stanowisko 

dyrektora zarządzającego BMI Polska. W  międzynarodowej struk-

turze BMI Group pełni funkcję dyrektora zarządzającego regionu 

wschód–północ. 

Z  wykształcenia inżynier budownictwa. Studiował w  Kanadzie, ka-

rierę rozpoczął w Lafarge Canada Inc. Do Polski przyjechał w roku 

1999. Przez kilka lat związany był z  Lafarge, następnie zarządzał 

różnymi obszarami w spółkach grupy Saint Gobain. Ceniony za wy-

jątkową wiedzę, doświadczenie i styl pracy.
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GRuPA Bmi PoLSKA

Grupa BMI Polska to wiodący producent innowacyjnych syste-

mów dachowych, przeznaczonych na dachy skośne i  płaskie, 

oraz hydroizolacji. Eksperci BMI wspierają procesy projektowe,  

a także służą doradztwem technicznym architektom, wykonaw-

com i dekarzom w zakresie  budownictwa mieszkaniowego, uży-

teczności publicznej oraz obiektów inżynierskich. 

Grupa BMI Polska należy do Standard Industries, największej na 

świecie firmy oferującej pokrycia dachowe i hydroizolacje. W Pol-

sce łączymy jedne z największych i najbardziej zaufanych marek 

w branży: BMI Braas, BMI Icopal oraz BMI AWAK.
GRuPA Bmi PoLSKA

www.bmigroup.com/pl
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Dominik Działak 
prezes zarządu GRuPy KDM Sp. z o.o.

GRuPA KDm Sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 76E, lok. 3

01-424 Warszawa
tel. 22 815 31 48 

biuro@grupakdm.pl
www.grupakdm.pl

GRuPA KDm Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych Zarządza-

nie w budownictwie na Politechnice Warszawskiej oraz Inżynierii pożarowej budynków w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie. 

Od 15 lat zarządza firmami instalacyjnymi, a od ponad 11 lat sprawuje funkcję prezesa GRUPY KDM. 

Umiejętnie wykorzystuje wykształcenie branżowe i przekazuje je w codziennej pracy swojemu zespoło-

wi, biorąc czynny udział w przyjmowaniu rozwiązań projektowych oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Sukces w biznesie z powodzeniem łączy z zaangażowaniem społecznym. Dzięki temu GRUPA KDM  

od lat współpracuje z organizacjami charytatywnymi i cyklicznie uczestniczy w wybranych inicjatywach, 

między innymi jest wsparciem technicznym dla Fundacji Ronalda McDonalda. Dominik Działak był zaan-

gażowany jako konsultant przy budowie domu dla rodzin dzieci przewlekle chorych przy Uniwersyteckim 

Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Kompetencje. Doświadczenie. Możliwości – maksyma ta od 11 lat 

przyświeca GRUPIE KDM w biznesie. Warszawska firma, realizująca 

projekty na terenie całej Polski, specjalizuje się w wykonywaniu insta-

lacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 

Na przestrzeni lat inżynierowie firmy zdobywali doświadczenie, po-

dejmując i z sukcesem prowadząc zadania inwestycyjne o wysokim 

stopniu trudności, takie jak laboratoria, budynki służby zdrowia, 

obiekty spożywcze i hale produkcyjne. Ułatwieniem w tej pracy,  

a zarazem wyróżnikiem rynkowym jest fakt, że GRUPA KDM po-

siada własne biuro projektowe i serwis. Dzięki temu klienci firmy 

mogą liczyć na optymalizację rozwiązań instalacyjnych, ogranicze-

nia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, co pozwala uzyskać 

rozwiązanie typu win-win w relacji z klientem. 

Filarem sukcesu GRUPY KDM jest zespół. Tworzą go młode, am-

bitne osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodo-

we, a przy tym z zaangażowaniem i twórczą inicjatywą włączają się 

w działania firmy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Krzysztof Horała 
prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. W  branży stolarki otworo-

wej od 1988 roku, kiedy to założył firmę produkującą bramy 

garażowe. Kilka lat później zaczął importować z Niemiec bramy 

firmy Hörmann. Od 1992 roku jest prezesem spółki Hörmann  

Polska. Podkreśla, że na sukces firmy składają się nie tylko  

dobre jakościowo produkty, ale także profesjonalny montaż 

i wysokie standardy obsługi klienta. Przekonuje do najnowocze-

śniejszych rozwiązań, które, choć zwykle droższe, pozwalają  

oszczędzać energię i budować w sposób zrównoważony, zdrowy 

dla wszystkich. 

Prywatnie: ojciec trzech synów, pasjonat żeglarstwa i  ma- 

larstwa. 
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HöRmAnn PoLSKA sp. z o.o.

Hörmann to renomowany europejski producent bram, drzwi  

i  napędów z  ponad 80-letnią tradycją. Doskonalone przez lata 

produkty oraz wprowadzane na rynek nowe rozwiązania zapewni-

ły marce uznanie na całym świecie. 

Dziś firma ma bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowe-

go i obiektowego, a także dla przemysłu, rolnictwa oraz branży  

logistycznej. Produkuje bramy garażowe, drzwi zewnętrzne i we-

wnętrzne, urządzenia do automatycznego sterowania, bramy 

przemysłowe, systemy przeładunkowe oraz zamknięcia przeciw-

pożarowe. Ostatnio poszerzyła paletę swoich produktów o sys-

temy kontroli wjazdu. 

Dopełnieniem bogatego asortymentu produktów jest działający  

7 dni w tygodniu całodobowy serwis.

HöRmAnn PoLSKA sp. z o.o.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
www.hormann.pl
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Maciej nawrot 
współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-

go – kierunek Zarządzanie i  Marketing, Wydziału Inżynierii Lądowej 

oraz Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej – kierunek Budow-

nictwo. Jest współautorem patentów związanych z  Iniekcją Krysta-

liczną®. Zajmuje się rozwijaniem technologii iniekcyjnych służących  

do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz komplementarnych 

rozwiązań hydroizolacyjnych. Zawodowo interesuje się problema-

tyką ekonomiki budownictwa oraz technologią robót budowlanych.  

Pasjonuje się sportami siłowymi, polską literaturą kryminalną i fanta-

styką naukową, historią Polski XIX w. i pierwszej połowy XX w.



Pasja tworzenia

27

inieKCJa KrystaLiCzna®

Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

Iniekcja Krystaliczna® to technologia wytwarzania wtórnej poziomej 

i  pionowej izolacji przeciwwilgociowej w  murach zawilgoconych na 

skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Iniekcja Krystaliczna® 

jest oparta na oryginalnej koncepcji dr. inż. Wojciecha Nawrota, we-

dług której warstwa izolacyjna tworzy się w procesie dyfuzji poprzez 

samoorganizację nierozpuszczalnych w wodzie kryształów. Utworzo-

na w  ten sposób struktura jest podobna do wąskoszczelinowych 

pierścieni spotykanych w geologii, tzw. pierścieni Lieseganga. Iniekcję 

Krystaliczną® można stosować do izolowania przegród budowlanych, 

bez względu na ich grubość, stopień zawilgocenia oraz zasolenia.

inieKCJa KrystaLiCzna®

Autorski Park Technologiczny
im. dr. inż. wojciecha nawrota

ul. Warszawska 28
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

tel. 601 328 233 
www.i-k.pl

miniSTeRSTwo inFRASTRuKTuRy, 
uL. CHałubińsKiego, warszawa
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Wojciech Klimas 
prezes zarządu Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.

Założyciel Klimas Wkręt-met Sp. z  o.o., od 1990 roku pełni rolę  

prezesa zarządu spółki. Wraz z żoną Joanną Klimas przekształcił ro-

dzinną firmę w przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu. 

Od 30 lat aktywnie działa w branży technik zamocowań, wykorzystując 

swoją wiedzę, zainteresowania i pasje do kreowania nowych rozwią-

zań. Dzięki otwartości na potrzeby klientów oraz zaangażowaniu w no-

woczesne technologie, wprowadził firmę na poziom lidera na krajowym 

i europejskim rynku zamocowań budowlanych oraz jednego z wiodą-

cych eksporterów. Jego bezwarunkowe ukierunkowanie na jakość 

oferowanych produktów zaowocowało licznymi nagrodami i uznaniem 

branży, dzięki czemu obecnie marka Klimas Wkręt-met jest jedną z naj-

bardziej rozpoznawalnych w zakresie technik zamocowań. 
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KLiMas wKrĘt-Met Sp. z o.o.

Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. to wiodący polski producent najwyż-

szej jakości technik zamocowań. Wyroby firmy docierają do ponad 

60 państw na całym świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy 

specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym 

inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met 

od prawie 30 lat jest synonimem najwyższej jakości wyrobów sto-

sowanych w branży budowlanej. 

Firma skutecznie realizuje swoją strategię, co przekłada się  

na dynamikę sprzedaży. Systematycznie rozwija się także na rynku 

eksportowym. Pod koniec 2019 roku Klimas Wkręt-met uruchomił 

trzecią halę produkcyjną w Wanatach k. Częstochowy, z najnowo-

cześniejszym w Europie parkiem maszyn do obróbki metalu.

KLimAS Sp. z o.o.
Kuźnica Kiedrzyńska 

ul. W. Witosa 135/137 
42-233 Mykanów 
tel. 34 377 71 00

office@wkret-met.com
www.wkret-met.com
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Roman Czerwiński
prezes zarządu Koelner Polska Sp. z o.o.

KoeLneR PoLSKA Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław

tel. 71 326 01 00
www.koelnerpolska.pl

KoeLneR PoLSKA Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing WSFiZ w Białymstoku, od samego początku aktywności 

zawodowej związany ze sprzedażą w branży budowlanej. Swoją karierę zawodową w firmie Koelner 

rozpoczął w 2003 roku jako przedstawiciel handlowy, następnie awansował na stanowisko dyrektora 

oddziału, tworząc najsilniejszy zespół sprzedaży w Polsce. Od ponad 6 lat zarządza polską spółką, 

doprowadzając ją do pozycji niekwestionowanego lidera w branży zamocowań w Polsce i liczącego się 

gracza w sektorze narzędzi, elektronarzędzi oraz akcesoriów do nich. Duży nacisk kładzie na rozwój 

strategicznej marki Rawlplug, której filarem jest wdrażanie innowacyjnych produktów, wyspecjalizo-

wanych usług i  nowoczesne podejście do szkoleń. W  pracy wyznacza ambitne cele oraz docenia 

współpracę i szczere relacje, w których widzi główny czynnik powodzenia dużych projektów. Prywatnie 

interesuje się biegami OCR.

Kiedy w 1982 roku Krystyna Koelner zakładała przedsiębiorstwo 

produkujące guziki, a potem kołki rozporowe z  tworzyw sztucz-

nych, nie przypuszczała zapewne, że tworzy podwaliny pod po-

tężną markę, która nie tylko zbuduje rynek zamocowań budow-

lanych w  Polsce, ale też wprowadzi swoje produkty do ponad  

50 krajów. Dziś Koelner Polska Sp. z  o.o., jako polska spółka 

grupy Rawlplug, dostarcza na rodzimy rynek zamocowania, ele-

menty złączne, a także narzędzia i elektronarzędzia w  brandach: 

Rawlplug, Koelner oraz Modeco, oferujących rozwiązania zarów-

no dla inżynierów i projektantów, jak i profesjonalnych wykonaw-

ców czy majsterkowiczów. Siłę napędową grupy stanowi Rawlplug  

– marka obchodząca w tym roku jubileusz 100-lecia. Jej niepod-

ważalne doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań, jakim 

można zaufać, oraz kompleksowa oferta oparta na innowacyjnych 

produktach, pakiecie nowoczesnych usług i  specjalistycznych 

szkoleń odpowiada potrzebom oraz wyzwaniom, przed jakimi stoi 

dziś współczesne budownictwo.
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Artur Kisiołek 
prezes zarządu Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

Doktor, inżynier, menedżer i  naukowiec. Od 2009 roku związany 

z  branżą prefabrykacji budowlanej jako dyrektor sprzedaży i  mar-

ketingu, a  następnie prezes zarządu Konbet Poznań Sp. z  o.o.  

oraz Fabryki Stropów Sp. z o.o. Twórca portalu Stropy.pl. Wieloletni 

dziekan Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Spo-

łeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Autor kilkudziesięciu publikacji 

naukowych, w tym monografii „Rynek systemów stropowych w Pol-

sce”. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, e-biznes, 

medioznawstwo, marketing dóbr przemysłowych (rynek budowlany), 

zarządzanie projektami. 
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Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp.k.

Firma od ponad 25 lat jest jednym z  liderów wśród producen-

tów systemów stropowych w Polsce. Jej misją jest zmiana rynku 

poprzez oferowanie nowoczesnych, bezpiecznych oraz energo-

oszczędnych produktów, które stopniowo wypierają czasochłonne, 

kosztowne i przestarzałe rozwiązania stropowe. Konbet nieustan-

nie dąży do ułatwiania klientom realizacji planowanych inwestycji, 

ale także obniżenia kosztów z nimi związanych. Tym samym ofe-

ruje nie tylko gotowe systemy stropowe, ale także szereg usług 

dodatkowych, takich jak montaż przez wyszkolonych pracowników  

czy pomoc konstruktorów na etapie projektu i doboru stropu.

Konbet Poznań sp. z o.o. sp.k. 
ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań

tel. 61 877 25 81
www.konbet.com.pl
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Grzegorz ratajczak
członek zarządu firmy KRISPOL Sp. z o.o.

KRiSPoL Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Budowlana 1

62-300 Września
tel. 61 662 41 00
www.krispol.pl

KRiSPoL Sp. z o.o.

Z  marką związany od ponad 12 lat. Absolwent Politechniki Poznańskiej – kierunek Konstrukcje 

Budowlane i  Inżynierskie. Wiedzę z  zakresu ekonomii oraz zarządzania biznesem zdobył na stu-

diach MBA. Odpowiedzialny za rozwój firmy w Polsce i za granicą, zarządzanie organizacją, ne-

gocjacje handlowe, kontroling procesów, działania restrukturyzacyjne, a także analizę trendów. 

W  biznesie stawia na jakość i  najwyższe standardy, chętnie podejmując wyzwania. Prywatnie 

pasjonat motoryzacji oraz narciarstwa.

Krispol jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki 

otworowej. Spółka jest obecna w branży budowlanej od prawie  

30 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu 

oraz przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi. Firma ob-

rała za cel tworzenie rozwiązań dopasowanych do konkretnych 

potrzeb klientów, łącząc doskonałą jakość, bezpieczeństwo i ela-

styczność, której brakowało u konkurencji. 

Dziś Krispol to dwie najnowocześniejsze fabryki, sieć sprzedaży 

oraz salonów stolarki KRISHOME. Wśród licznych działań firmy 

z zakresu CSR ważnym punktem stała się pomoc podopiecznym 

Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

W DNA Krispol na stałe wpisała się też promocja sportu. Przed-

siębiorstwo wspiera różne wydarzenia oraz dyscypliny sportowe  

– w tym piłkę siatkową, nożną i ręczną, a także sporty motorowe.

Od 2007 roku jest również sponsorem drużyny siatkówki męskiej 

APP Krispol Września.
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Krzysztof Pruszyński 
prezes zarządu PRuSZyŃSKI Sp. z o.o.

PruszyńsKi sp. z o.o.
ul. Sokołowska 32B

Sokołów, 05-806 Komorów
tel. 22 738 60 00

pruszynski@pruszynski.com.pl
www.pruszynski.com.pl

PruszyńsKi Sp. z o.o.

Jeszcze jako student warszawskiej uczelni SGGW w połowie lat 80. otrzymał pierwsze pozwolenie  

na prowadzenie działalności gospodarczej. Zaczęło się od konwisarstwa, lecz aktualnie oferta jego 

firmy obejmuje różnorodne blaszane pokrycia dachowe i  elewacyjne. Krzysztof Pruszyński to jed-

na z  ważniejszych postaci na rynku stalowych pokryć dachowych oraz elewacyjnych w  Europie.  

Zawsze zaznacza, że sukces to ludzie, którzy na niego pracują. Wykwalifikowani i kompetentni pracow-

nicy to podstawa każdego dużego przedsiębiorstwa.

Dzisiaj stoi na czele Grupy Pruszyński, która skupia ponad 20 podmiotów działających w kraju i poza 

jego granicami, między innymi w Czechach, na Ukrainie, w Rumunii, Niemczech oraz na Węgrzech.  

Od wielu lat wspiera inicjatywy charytatywne, a obecnie skupia się na pomocy chorym dzieciom. 

Prywatnie jest kolekcjonerem i miłośnikiem sztuki – zwłaszcza XIX-wiecznego i współczesnego ma-

larstwa. W swoich zbiorach posiada obrazy Kossaków, Jerzego Mierzejewskiego, Borysa Michalika  

i Mai Berezowskiej. 

Blachy Pruszyński to nie tylko szeroka oferta blachodachówek,  

ale także blachy trapezowe, kasety, panele i kasetony ścienne, ryn-

ny stalowe Niagara, płyty warstwowe z  rdzeniem styropianowym, 

wełnianym, poliuretanowym typu PIR, profile stalowe konstrukcyjne, 

a także profile do suchej zabudowy. Firma oferuje również wyroby nie-

standardowe – realizowane na indywidualne zamówienie. Jakość pro-

duktów i usług potwierdzają badania wykonywane w polskich oraz za-

granicznych akredytowanych laboratoriach, a szeroko rozbudowana 

Zakładowa Kontrola Produkcji pozwala na bieżąco monitorować jakość 

wytwarzanych elementów. Fabryka jest systematycznie unowocze-

śniana, więc linie produkcyjne są przeważnie sterowane numerycznie 

i gwarantują precyzję wykonania oraz najwyższą jakość. Grupa Pru-

szyński była dostawcą materiałów przy realizacji największych i presti-

żowych projektów w kraju oraz za granicą. O pozycji rynku blaszanych  

pokryć dachowych świadczy kilkudziesięcioprocentowy udział materia-

łów oferowanych przez firmę w łącznej sprzedaży na rynku polskim, 

a także liczne znaczące nagrody i wyróżnienia w kraju oraz za granicą.
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Przedsiębiorstwo  
realizacyjne inora® Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. jest niezależną pol-

ską firmą inżynierską z  siedzibą w Gliwicach. Spółka specjalizuje się 

w geotechnice, technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, kon-

strukcjach z gruntu zbrojonego, monitoringu konstrukcji budowlanych 

i odwadnianiu osadów. We własnym laboratorium przeprowadza bada-

nia gruntu, m.in. badania efektywnych parametrów wytrzymałościo-

wych gruntów w aparacie bezpośredniego ścinania, a także badania 

edometryczne. Dział techniczny, składający się z 15 inżynierów i osób  

ze stopniem doktora, oferuje projektantom oraz wykonawcom wspar-

cie przy doborze nowoczesnych rozwiązań geotechnicznych. 

Spółka otrzymała wiele wyróżnień, m.in. Certyfikaty Solidnej Firmy, wy-

różnienia i medale Targów Autostrada Polska czy Targów Poznańskich.
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Od 28 lat INORA® zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opi-

niowaniem w  zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnie-

niem nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w  budow-

nictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. 

Firma oferuje między innymi technologię wznoszenia konstrukcji 

oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem 

z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzy-

stywana do konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp  

dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych 

konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osu-

wisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też  

do optymalizacji przyczółków.

PrzeDsiĘbiorstwo reaLizaCyJne 
inoRA® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 
44-100 Gliwice

tel. 32 238 86 23
www.inora.pl
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Andrzej ulfig 
prezes zarządu Selena S.A.

SeLenA S.A. 
ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław 

infolinia 801 350 500
www.selena.pl 
www.tytan.pl 

SeLenA S.A. 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kierunek Inżynieria materiałowa oraz Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie – kierunek Zarządzanie i marketing. Z Seleną związany niemal od samego 

początku jej istnienia, czyli od 1994 roku. Od 2005 roku dowodzi spółką na rynku w Polsce, a od 

2007 roku pełni funkcję prezesa zarządu Seleny S.A.

Od czasu, gdy stanął na czele firmy, wolumen sprzedaży wzrósł trzykrotnie, a Selena wzmocniła po-

zycję lidera w segmencie pian i uszczelniaczy, rozszerzając jednocześnie asortyment o kolejne grupy 

produktowe. W tym czasie wiodąca marka – Tytan Professional stała się jedną z najsilniejszych w branży 

budowlanej w Polsce i do dziś cieszy się uznaniem zarówno w środowiskach branżowych, jak i wśród 

wykonawców. Andrzej Ulfig otrzymał za swoją pracę wiele nagród indywidualnych, takich jak Kreator 

Budownictwa Roku, Srebrny Polski Herkules, Złoty Polski Herkules czy Osobowość Branży. Już od lat 

doceniane są nie tylko jego szczególne osiągnięcia menedżerskie, ale też skuteczne zarządzanie zespo-

łem. Żelazną zasadą, którą Andrzej Ulfig wyznaje w biznesie, jest, aby zawsze grać w „ekstraklasie”.

Selena ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku chemii budowla-

nej i już od lat 90. XX w. w pionierski sposób rozpoczęła edukację 

rynku w zakresie nowych technologii z wykorzystaniem m.in. pian, 

silikonów i uszczelniaczy. Spółka operuje w kraju oraz na rynkach 

międzynarodowych, produkując i dostarczając profesjonalnym 

wykonawcom oraz indywidualnym użytkownikom szeroką gamę 

produktów. W ofercie znajdują się zaprawy poliuretanowe, piany, 

kleje, pianokleje, uszczelniacze, systemy ociepleń budynków, pro-

dukty do izolacji, masy polimerowo-bitumiczne, ekrany pola elek-

trycznego, systemy i akcesoria budowlane. W zależności od grup 

produktowych udział Seleny w rynku waha się od kilkunastu do 

niemal 40%. Spółka jest jednym z trzech największych producen-

tów piany poliuretanowej na świecie. Selena w Polsce to szeroka 

sieć dystrybucji, szybkie terminy realizacji zamówień oraz nowocze-

sne metody obsługi klientów. W ramach Grupy Selena dysponuje  

bogatym zapleczem produkcyjnym i badawczym, by dostarczać wy-

konawcom produkty do szybkiego budowania, o wysokiej jakości.
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Piotr stryjak 
menedżer przedstawicielstwa Sita Bauelemente GmbH

Krakowianin. Absolwent Akademii Krakowskiej. Od końca studiów za-

wodowo związany z  budownictwem. Od ponad 20 lat współpracuje 

z firmami z branży budowlanej, w których przebył ścieżkę kariery po-

cząwszy od przedstawiciela handlowego do menedżera. Od 2010 roku 

odpowiedzialny za rozwój marki i produktów Sita w Polsce. Założyciel 

oficjalnego przedstawicielstwa i działu technicznego tej firmy w Polsce. 

Autor oraz współautor publikacji z zakresu systemów odwadniania dla 

czasopism branżowych i firm szkoleniowych. Od 2019 roku pełnomoc-

nik firmy Sita w Polsce oraz menedżer oficjalnego przedstawicielstwa 

Sita Bauelemente GmbH z siedzibą w Krakowie.
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SiTA BAueLemenTe GmbH 

Sita Bauelemente GmbH od ponad 40 lat produkuje elementy  

do odwadniania i wentylacji dachów płaskich. Obecnie jest jednym 

z  wiodących europejskich producentów, a  marka Sita to symbol 

innowacji, tzw. technologii jutra oraz najwyższej jakości produk-

tów. Recepta firmy na sukces to położenie nacisku na nowoczesne 

technologie wykorzystywane do produkcji elementów, ciągły rozwój, 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wielu komponentów 

usługowych. Takie działania uczyniły firmę jednym z liderów w swo-

jej branży, a wpusty i marka Sita to obecnie synonimy jakości oraz 

nowoczesnego podejścia do odwadniania powierzchni dachowych.

SiTA BAueLemenTe GmbH
ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków

tel. 12 345 70 00
www.sita-bauelemente.pl
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Marita Szustak 
prezes zarządu i dyrektor handlowy Track Tec CONSTRuCTION

TRAcK Tec S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

tel. 32 661 10 00
www.tracktec.eu

TRAcK Tec S.A.

Od kwietnia 2016 roku zajmuje stanowisko prezesa zarządu i dyrektora handlowego w Track Tec 

CONSTRUCTION, odpowiadając za efektywne zwiększanie przewag rynkowych Grupy Track Tec w Pol-

sce i  na świecie. Poprzednio pełniła także kierownicze funkcje w  firmach wykonawczych w  branży 

budownictwa kolejowego, obejmując kolejno stanowiska: wiceprezesa, dyrektora marketingu i  roz-

woju w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i  Inżynieryjnych oraz wiceprezesa zarządu i  dyrektora 

handlowego w  firmie Trakcja PRKiI. Wcześniej w  Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych, przez  

10 lat pracy przeszła od stanowiska inżyniera budowy, przez średnie szczeble zarządzania do funkcji 

dyrektora ds. marketingu i przygotowania produkcji. Od wielu lat aktywnie udziela się w organizacjach 

branżowych działających na rzecz poprawy warunków na rynku budownictwa kolejowego. Pełniła m.in. 

społecznie rolę wiceprezesa zarządu, przewodniczącej Sekcji Budownictwa Kolejowego w Izbie Gospo-

darczej Transportu Lądowego. Od marca 2016 roku zajmuje stanowisko prezesa tej izby. Ponadto 

jest współprzewodniczącą Rady Ekspertów ds. kolejowych w Ministerstwie Infrastruktury.

Grupa Track Tec to wiodący międzynarodowy dostawca systemo-

wych rozwiązań dla infrastruktury szynowej. W skład grupy wcho-

dzi obecnie osiem zakładów na terenie Europy. Postęp i rozwój jej 

działalności wynikają z organicznego wzrostu, a także z działalności 

w zakresie fuzji i przejęć oraz współpracy na arenie międzynaro-

dowej. Z zakładów produkcyjnych należących do Grupy Track Tec 

pochodzi ponad połowa podkładów kolejowych zabudowywanych 

w polskiej sieci kolejowej (należącej do grona największych w Euro-

pie), a także co drugi rozjazd. Kompleksowa oferta firmy obejmuje 

również usługi generalnego wykonawstwa, logistyki, zabudowy roz-

jazdów, serwisowania oraz doradztwa projektowego. Grupa pro-

wadzi intensywne działania na rynku międzynarodowym, a produkty 

ze znakiem Track Tec obecne są w ponad 40 krajach.
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Marek łojewski 
prezes zarządu VENTS GROuP Sp. z o.o. 

Założyciel firmy powstałej w 1995 roku, absolwent Politechniki  

Poznańskiej. Od 25 lat pracuje w branży instalacyjnej, współtworząc 

aktywnie rynek wentylacji i rekuperacji w Polsce. Dawniej jego pa-

sją były podróże oraz wspinaczka wysokogórska (uczestniczył m.in.  

w wyprawach w Andy i Himalaje). Obecnie od kilku lat jest fanem 

nurkowania.
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VenTS GRouP Sp. z o.o. 

Vents Group to firma o ugruntowanej pozycji na rynku branży wenty-

lacyjnej, która w przyszłym roku obchodzić będzie 25-lecie istnienia. 

Podążając za nowymi trendami i budując świadomość odbiorców 

w  branży, przedsiębiorstwo przez lata rozwijało swoją ofertę, 

wzbogacając ją o asortyment z zakresu rekuperacji. Dziś oferuje 

kompleksową gamę produktów od kratek wentylacyjnych po mo-

dułowe centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne. Za zapleczem pro-

duktowym stoi międzynarodowa grupa BLAUBERG, posiadająca 

oddziały produkcyjne w 7 krajach Europy. Wieloletnie doświadcze-

nie, inwestycja w rzetelną, fachową i kompleksową obsługę klienta 

składają się na dzisiejszy obraz firmy Vents Group jako jednego 

z czołowych dostawców wentylacji na rynku. W jej portfolio znajdują 

się takie marki handlowe, jak: Vents, Airvents, Blauberg, Ventika. 

VenTS GRouP Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo

tel. 61 839 12 31 
www.vents-group.pl
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Krystyna Baran  
prezes zarządu WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Z  wykształcenia ekonomista z  zakresu finansów i  rachunkowo-

ści. Absolwentka sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu-NLU. Z  firmą  

WIŚNIOWSKI związana od 26 lat. Odpowiada za obszar rozwoju i do-

skonalenia organizacji, komercjalizację oferty handlowej, funkcjono-

wanie i rozwój kanałów dystrybucji oraz logistykę. W ramach zarządu 

osobiście nadzoruje działy handlowe, marketingu, serwisu, trans-

portu, księgowości oraz personalny. Z sukcesem łączy zarządzanie 

przedsiębiorstwem z angażowaniem się w wiele inicjatyw związanych 

z rozwojem regionu. 
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wiŚniowsKi Sp. z o.o. S.K.A.

WIŚNIOWSKI to jedna z  najdynamiczniej rozwijających się marek 

w branży budowlanej. Jako czołowy producent bram, okien, drzwi 

i ogrodzeń stosuje strategię dostarczania produktów o najwyższej 

jakości, opartej na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. 

Aby sprostać wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty, 

niezbędne było wdrożenie przez firmę rozwiązań z  dziedziny au-

tomatyzacji i robotyzacji produkcji. Przemysł 4.0 to droga, którą  

WIŚNIOWSKI kroczy już od 15 lat. Zindywidualizowanie wyrobów 

przy jednoczesnej dalszej produkcji na skalę masową oraz zwięk-

szenie produktywności i wydajności pracy znacząco obniżyły kosz-

ty przerobu. Najwyższa jakość wykonania produktów gwarantuje 

komfortowe i bezpieczne użytkowanie przez długie lata.

wiŚniowsKi sp. z o.o. s.K.a. 
Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy 

tel. 18 447 71 11 
www.wisniowski.pl 
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Witold Szymanik 
prezes zarządu WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Po ukończeniu studiów Witold Szymanik pracował w warszawskich biu-

rach projektowych. Po kilku latach podjął pracę na Wydziale Architek-

tury PW, łącząc działalność projektową z dydaktyczną.

Jest jednym z  pierwszych architektów w  Polsce wykorzystujących 

komputery w pracy projektowej. Autor dziesiątków artykułów poświę-

conych tematyce BIM, a także jedna z osób mających największe za-

sługi dla propagowania BIM w Polsce. Działalność popularyzatorską 

łączy z pracą w biznesie. Od ponad 20 lat jest szefem WSC, jednej 

z wiodących firm wdrażających technologię BIM na polskim rynku. 
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wSc 
witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Firma WSC Witold Szymanik i  S-ka działa na polskim rynku od 

ponad 20 lat. Jej misją jest dostarczanie najnowocześniejszego 

oprogramowania dla potrzeb architektury i  budownictwa, w  tym 

programów ARCHICAD, SOLIBRI, ARTLANTIS, TWINMOTION, 

OrthoGraph, Eptar, ArchiFrame i Rhinoceros. Istotnym elemen-

tem działalności firmy są też szkolenia. WSC jest także organizato-

rem dorocznych konferencji poświęconych tematyce BIM – Nowe 

Oblicze BIM, podczas których specjaliści z różnych krajów dzielą 

się doświadczeniami z wdrażania najnowszych technologii informa-

tycznych w budownictwie.

wSc witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa

www.wsc.pl
www.archicad.pl
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