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MISJA FIRMY

WIZJA FIRMY

NASZE WARTOŚCI

MISJA FIRMY

Efektywne wykorzystanie potencjału rynku inwestycyjnego wytycza drogę do wzrostu wartości naszej firmy. 

WIZJA FIRMY

Chcemy rozwijać naszą obecność rynkową w wybranych segmentach i zdobywać w nich znaczącą pozycję. Klientom oferujemy 
wysokie standardy wyrobów i usług oraz zapewniamy indywidualne rozwiązania.             

NASZE WARTOŚCI

 Działamy z myślą o przyszłości 
      –  nasza kilkudziesięcioletnia historia przekonuje do planowania i podejmowania 
      działań o wieloletnim horyzoncie czasowym 

 Budujemy wartość ekonomiczną 
      – opracowywane strategie muszą zapewnić rentowny rozwój 

 Działamy w duchu przedsiębiorczości
      – motywujemy naszych pracowników do podejmowania przemyślanych
       i ambitnych decyzji

 Nie boimy się zmian 
      – w nieuchronnych zmianach rynkowych upatrujemy szansy
 dla naszego rozwoju  

 Współpraca podstawą naszej kultury organizacji
     – entuzjazm, kompetencje i motywacja do osiągania postawionych 
      celów w połączeniu z odpowiedzialnością stanowią bazę 
      budowania zespołu pracowników zorientowanego na ciągłe 
      poprawianie wyników
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HISTORIA I DOŚWIADCZENIE

INDYWIDuAlNA OBSŁuGA

HISTORIA I DOŚWIADCZENIE

PROJPRZEM S.A. prowadzi działalność już od ponad 60 lat. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży 
budowlanej pozwala oferować inwestorom indywidualne podejście do każdej inwestycji oraz bardzo 
wysoki standard dbałości o jakość produktów i usług.

Mając bogate doświadczenie projektowe oraz innowacyjne podejście do każdej realizacji, możemy 
obsługiwać wiele wymagających segmentów rynku.

Od października 1998 roku PROJPRZEM S.A. jest spółką publiczną, a od sierpnia 1999 roku akcje spółki 
znajdują się w obrocie giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

INDYWIDuAlNA OBSŁuGA

PROJPRZEM S.A. prowadzi działalność w 3 segmentach:

systemy przeładunkowe
konstrukcje stalowe
budownictwo

Bardzo duże doświadczenie techniczne i projektowe w każdym z trzech obsługiwanych przez nas  
segmentów pozwala oferować najbardziej nietypowe, indywidualne rozwiązania dopasowane  
do specyficznych potrzeb naszych klientów.

PROJPRZEM S.A. posiada 2 certyfikowane zakłady produkcyjne: w Koronowie, w którym wytwarzane są 
urządzenia z zakresu systemów przeładunkowych, oraz w Sępólnie Krajeńskim, w którym produkowane
są konstrukcje stalowe.
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PROJPRZEM S.A. tworzy Grupę Kapitałową z dwiema spółkami zależnymi:

PROMStahl Polska Sp. z o.o. – prowadząca sprzedaż systemów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej  

PROMStahl GmbH – prowadząca sprzedaż systemów przeładunkowych w Europie Zachodniej

PROJPRZEM S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.

PROMStahl GmbH
www.promstahl.de 

PROMStahl Polska Sp. z o.o.
www.promstahl.pl 

GRuPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
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Spółki Sprzedażowe

Marka proMMARKA PROM

Jako producent pomostów przeładunkowych i pełnej gamy produktów uzupełniających oferujemy zaawansowane rozwiązania 
logistyczne i mamy ambicję zajęcia znaczącej pozycji na rynku europejskim. Jesteśmy już obecni w ponad 20 krajach. Bardzo 
duże doświadczenie techniczne, projektowe jak również elastyczność produkcji pomostów pozwalają nam oferować najbardziej 
nietypowe rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb naszych klientów.  

Marka PROM wyznacza nowe standardy pod względem jakości i serwisu w zakresie systemów przeładunkowych oraz bram prze-
mysłowych. Stałe ulepszanie produktów i technologii pozwala uzyskać ekonomiczne rozwiązania, daje bezpieczeństwo inwesty-
cyjne i czyni z nas niezawodnego partnera na wieloletnią współpracę.

SPóŁKI SPRZEDAżOWE

We wrześniu 2007 roku została powołana spółka zależna PROMStahl GmbH, działająca na terenie Europy Zachodniej, której celem 
jest sprzedaż kompletnych systemów przeładunkowych na rynku niemieckim oraz w innych krajach Europy Zachodniej.

W grudniu 2008 roku została utworzona kolejna spółka zależna – PROMStahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce k. Warszawy. 
Zajmuje się ona sprzedażą systemów przeładunkowych w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wytwarzamy produkty pod indywidualne potrzeby odbiorcy, posiadamy własne biuro konstrukcyjne oraz wyspecjalizowany  
w produkcji pomostów przeładunkowych certyfikowany Zakład Produkcyjny w Koronowie.
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KOMPLEMENTARNE SYSTEMY PRZEŁADUNKOWEKOMPlEMENTARNE SYSTEMY PRZEŁADuNKOWE

Na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy grupy produktów, które zestawione tworzą kompletny system przeładunkowy.  
Specjaliści działu rozwoju produktu zaproponują Państwu optymalne rozwiązania techniczne.

Na system składają się:

       pomosty przeładunkowe

       rampy przeładunkowe

       pomosty progresywne

       rampy mobilne

       śluzy przeładunkowe

       kurtyny nadmuchiwane

       rękawy uszczelniające

      sterowniki, naprowadzacze kół, blokady

      odboje i inne akcesoria
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Jakość

PROJPRZEM S.A. dysponuje rozwojowym potencjałem produkcyjnym w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych, którego 
wykonawstwo odbywa się w Zakładzie Produkcyjnym w Sępólnie Krajeńskim o powierzchni produkcyjnej 9.300 m².

Specjalizujemy się w wytwarzaniu specjalistycznych konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach jakościowych.  
Inwestorom oferujemy profesjonalizm na każdym etapie współpracy.

Nasi odbiorcy to międzynarodowe firmy z branży energetycznej, chemicznej i ochrony środowiska.

JAKOŚć

Od 1998 roku PROJPRZEM S.A. pracuje w Systemie Zapewnienia Jakości opartym na zasadach normy ISO 9001. W ramach ciągłego 
doskonalenia jakości, system na bieżąco jest modyfikowany i został przekształcony w Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). 
Obejmuje on znowelizowaną normę ISO 9001 – „System Zarządzania Jakością” oraz rozszerzenia o wymagania normy ISO 3834-2  
i EN 1090, a także publikację standaryzującą AQAP 2110.

Certyfikaty i uprawnienia specjalistyczne prezentują możliwości PROJPRZEM S.A. w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych 
oraz dokumentują spełnienie najwyższych wymagań jakościowych europejskich zleceniodawców.
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CertyfikatyCERTYFIKATY

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w organizacji na zgodność z normą ISO 9001

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z publikacją standaryzacyjną AQAP 2110

Certyfikat Systemu Jakości w Spawalnictwie nadany przez Europejską Federację Spawalniczą i Instytut Spawalnictwa,  
dotyczący spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie na zgodność z normą ISO 3834-2

Świadectwo Kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Dużych

Świadectwa Kwalifikacji Spawalniczych SLV dla zakładów produkcyjnych w Sępólnie Krajeńskim i Koronowie

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji za zgodność z normą PN-EN 1090-1 +A1:2012
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OFERTA

Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonawstwo obiektów przemysłowych, hal magazynowych, produkcyjnych, obiektów  
handlowo-usługowych, zakładów utylizacji odpadów, sortowni oraz oczyszczalni.

Posiadamy własny zespół projektowy, wykonujący projekty konstrukcyjne w oparciu o nowoczesny program komputerowy BOCAD. 
Dokonujemy analiz i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektów oraz elementów konstrukcji.

Projektujemy i budujemy w segmencie budownictwa przemysłowego i magazynowego.

Solidne podstawy finansowe poparte przejrzystością wyników spółki notowanej na GPW zapewniają bezpieczeństwo  
prowadzonej inwestycji.

OFERTA



INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY ZAKRES ROBÓT

POlNORD S.A. 
GDAńSK

Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim: 
wykonanie konstrukcji stalowych łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem na budowie dla obiektów: 

hala technologiczna BT, wiata wjazdu pomocniczego WP, wiata główna

DAEWOO ElECTRONICS 
MANuFACTuRING POlAND SP. Z O.O. 

PRuSZKóW

Budowa dwóch hal magazynowo-produkcyjnych fabryki telewizorów kolorowych; budowa fabryki pralek bąbelkowych
Główny Wykonawca

HYDRO-KAN WINKIEl 
POZNAń

Budowa hali pawilonu biurowo-handlowego (wykonanie stanu surowego wraz z montażem konstrukcji stalowej)
Główny Wykonawca

HE GRu SP. Z O.O.
GRYFINO

Budowa zakładu produkcji elementów gumowych
(część produkcyjno-magazynowa, część socjalno-administracyjna, drogi, place, chodniki)

IP DECOR POlSKA SP. Z O.O. 
OZORKóW

Budowa zakładu pn.  „Drukarnia Papierowych Oklein Meblowych”  (hala produkcyjna, budynek biurowy i socjalny)
Generalny Wykonawca

SCANAquA SP. Z O.O.
OZORKóW

Budowa zakładu produkcyjnego (hala produkcyjna, budynek biurowy, budynek techniczny i portiernia z rozdzielnią)
Generalny Wykonawca

OKT POlSKA SP. Z O.O.
BYDGOSZCZ

Rozbudowa zakładu produkcyjnego (budowa hali produkcyjnej, łącznika i budynku produkcyjno-biurowego)
Rozbudowa kompleksu OKT w Bydgoszczy (budowa magazynu wysokiego składowania)

Generalny Wykonawca

MIEJSKIE WODOCIąGI I KANAlIZACJA 
SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

Remont generalny strefowej pompowni wody Filarecka w Bydgoszczy. 
Zadanie finansowane w ramach programu EBOR

INTERPRINT POlSKA SP. Z O.O.
OZORKóW

Rozbudowa zakładu p.n. „Drukarnia Papierowych Oklein Meblowych” w Ozorkowie 
o halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą

żYWIEC TRADE SP. Z O.O.
TORuń

Rozbudowa hali magazynowej w Bydgoszczy
Generalny Wykonawca

PROCHEM S.A.
WARSZAWA

Wykonanie robót montażowo-budowlanych przy budowie drukarni wklęsłodrukowej BDN 
w Wykrotach (wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej ok. 1800 ton, lekkiej obudowy ścian i dachu)

ZAKŁADY MIęSNE „KuJAWY” 
SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

Budowa nowego zakładu przetwórstwa mięsnego
Główny Wykonawca

GS E&C POlAND SP. Z O.O.
KOBIERZYCE

Roboty budowlano-montażowe obiektów: hala produkcji telewizorów, hala produkcji 
lodówek, dwie hale produkcji telewizorów (TV 2 i TV 3), budynek techniczny i hala STARION

Główny Wykonawca

METRO GROuP
 BASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

WARSZAWA

Roboty budowlano-montażowe (żelbetowe oraz konstrukcja stalowa) w ramach zlecenia inwestycyjnego pod nazwą
 „MAKRO CASH & CARRY w Toruniu”  i  „MAKRO CASH&CARRY w Koszalinie”

Główny Wykonawca

POlNORD S.A.
GDAńSK

Budowa Centrum Handlowego AuCHAN w Bydgoszczy: wykonanie, dostawa i montaż ok. 1300 ton konstrukcji stalowej, 
wykonanie instalacji wod.-kan., kotłowni o mocy 3988 kW (roboty technologiczne), wykonanie nawierzchni drogowych pod 

ruch ciężki ok. 23.500 m2

uMA INvESTMENTS SP. Z O.O.
WARSZAWA

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Kutnie: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, robót budowlano-
montażowych, instalacyjnych i drogowych (roboty ziemne, budowlane, konstrukcja stalowa, obudowa ścian i dachu)

Generalny Wykonawca

RADPOl S.A.
CZŁuCHóW

Roboty budowlano-montażowe (roboty ziemne, budowlane, konstrukcja stalowa, obudowa ścian
 i dachów) w ramach zlecenia inwestycyjnego pod nazwą  „Rozbudowa Zakładu RADPOL S.A. o hale produkcyjne”

Główny Wykonawca

POlNORD S.A. 
GDAńSK

Budowa hali handlowej LEROY MERLIN w Bydgoszczy: wykonanie, dostawa i montaż ok. 357 ton konstrukcji stalowej, 
wykonanie kotłowni o mocy 910 kW oraz instalacji ogrzewania hali głównej i części biurowej

OPERA NOvA
BYDGOSZCZ

Wykonanie w latach 1996–2007 robót instalacyjnych w budynku OPERY NOVA w Bydgoszczy– 
wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, hydrantowe i tryskaczowe ppoż, centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa

MIEJSKIE WODOCIąGI I KANAlIZACJA 
SP. Z O.O. 

BYDGOSZCZ

Wykonanie nowych rurociągów wody surowej DN 500-250 z wyposażeniem technologicznym studni głębinowych dla ujęcia 
wody „Las Gdański” w Bydgoszczy

MIEJSKIE WODOCIąGI I KANAlIZACJA 
SP. Z O.O. 

BYDGOSZCZ

Wykonanie magistrali wodociągowej DN 800 z towarzyszącą infrastrukturą na odcinku 
Bydgoszcz–Fordon

Obiekty referencyjneOBIEKTY REFERENCYJNE
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PromStahl Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 43
05-220 Zielonka
Polska
tel. +48 22 380 42 00
fax +48 22 380 42 01
info@promstahl.pl
www.promstahl.pl

PromStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden
Niemcy
tel. +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710
info@promstahl.de
www.promstahl.de

ProjPrzem SPółka akcyjna

85-029 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 13
Polska
tel. +48 52 37 67 401
fax +48 52 37 67 403
info@projprzem.com
www.projprzem.com
NIP 554 023 40 98


