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Rozszerzenie Grupy ASE 
o Biuro Projektowe 
Budownictwa Morskiego 
PROJMORS

Automatic Systems Engineering  
i Projmors łączą swoje siły
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Od 30 kwietnia 2015 r. do Grupy ASE dołączyło Biuro 
Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS, które 
specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży 
i falochronów. W okresie swej niemal 70-letniej działalno-
ści biuro wykonywało projekty dla odbiorców krajowych  
i zagranicznych w Europie, Afryce, Bliskim i Dalekim 
Wschodzie oraz w Ameryce Południowej. W portfolio pro-
jektów PROJMORSU znajdują się takie obiekty, jak Port 
LNG w Świnoujściu, Terminale Paliw Płynnych w Porcie 
Północnym, Bałtycka Baza Masowa w Porcie Gdynia czy 
Terminal Kontenerowy w Porcie Szczecin.

Firma PROJMORS zatrudnia ponad 60 specjalistów w swo-
jej siedzibie i w powiązanych biurach. Ściśle współpracuje 
z wieloma instytutami naukowo-badawczymi, politechnikami 
i laboratoriami w kraju i za granicą.

PROJMORS uzupełnia ofertę Grupy ASE o projektowanie 
terminali nadmorskich dla przeładunku paliw, chemikaliów 
oraz produktów masowych. Rozszerza również techniczne 
możliwości Grupy o wiedzę z dziedziny hydrotechniki oraz 
konstrukcji obiektów kubaturowych.

Podpisanie umowy zakupu Biura Projektowego Budownic-
twa Morskiego PROJMOR. Od lewej: Tomasz Dudek, Je-
rzy Warszycki, Jerzy Adamonis, Dariusz Jachowicz oraz 
Piotr Bieniasz-Krzywiec.
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Wyróżnienie dla systemu 
detekcji gazów toksycznych 
wdrożonego w Browarze 
w Elblągu 

Podsekretarz Stanu Radosław Mleczko, profesor Danuta Koradecka, minister Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Bro-
waru w Elblągu Roman Korzeniowski i Robert Ciechacki z ASE w gronie wyróżnionych (fot. Lidia Sokal)
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Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy orga-
nizowany jest corocznie od 1972 roku. Jego celem jest 
włączenie pracodawców i pracowników w przedsię-
wzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz pro-
mocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organi-
zacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.  
 
Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach: rozwiąza-
nia techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze 
oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

W 2015 roku odbyła się już 43. edycja Konkursu.  
Organizatorem było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Cen-
tralnym Instytutem Ochrony Pracy, innymi ministerstwa-
mi, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi 
oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

Z dużą satysfakcją informujemy, że w kategorii „Rozwiązania 
techniczne i technologiczne” wyróżnienie zdobyła aplikacja Sku-
teczny system detekcji gazów toksycznych wdrożona w Bro-
warze w Elblągu, której autorami byli Krzysztof Poniatowski 
z Grupy Żywiec S.A. Browar w Elblągu oraz Robert Ciechacki 
z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wdrożenie systemu detekcji gazów w Browarze w Elblą-
gu opisywaliśmy w poprzednim numerze „Biuletynu Tech-
nicznego”.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz i dyrektor Browaru 
w Elblągu Roman Korzeniowski

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz (fot. Lidia Sokal)

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom 43. 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pra-
cy odbyło się 30 września 2015 r.

Na konkurs wpłynęły 83 zgłoszenia. Komisja konkursowa 
składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organiza-
torów i współorganizatorów Konkursu przyznała 11 nagród 
i 16 wyróżnień. Nagrody oraz wyróżnienia wręczył Minister 
Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej Profesor Danuta Ko-
radecka oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Serdecznie gratulujemy.



EKSPERTYZY I SZKOLENIAAKTUALNOŚCI

Adam Suska

Sprawni, aktywni, efektywni 

Kolarstwo, biegi 
długodystansowe 
i narciarstwo alpejskie 
to najchętniej uprawiane 
przez pracowników grupy 
ASE dyscypliny sportowe
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Kolarstwo, biegi długodystansowe i narciarstwo alpejskie 
to najchętniej uprawiane przez pracowników grupy ASE dys-
cypliny sportowe. Reprezentantów firmy podczas weeken-
dów spotkać można na wszystkich niemal organizowanych 
na Pomorzu masowych imprezach sportowych dla amato-
rów. W poniedziałki wracają do pracy z nową energią i mie-
rząc się z trudnymi zawodowymi wyzwaniami, efektywnie 
przyczyniają się do wzrostu naszego PKB.

Jednym z najbardziej aktywnych amatorów sportu jest 
Dariusz Jachowicz. Prezes firmy w każdy niemal weekend 

startuje w jakiejś imprezie. W kończącym się sezonie zdą-
żył „zaliczyć” kilka triathlonów, obronił wywalczone przed 
rokiem miejsce na podium w cyklu Grand Prix Biegów Gór-
skich i w dobrej formie ukończył pierwszy w karierze ma-
raton. Oprócz niego maratony przebiegli w tym roku także: 
Rafał Frączek, Łukasz Jelnicki i Wojtek Fira.

Prezes stara się, by w jego firmie panował przychylny dla 
sportu klimat. Dzięki takiemu nastawieniu udało nam się 
zorganizować pierwsze firmowe zawody narciarskie w sla-
lomie gigancie, a w sezonie letnim uczestniczyć w wielu 

„Żuławy w Koło”

„Kaszebe Runda” 2015

Na uroczystości „Rowerem do Pracy”
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różnych imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
Czynne uprawianie sportu należy do dobrego tonu i spra-
wia, że liczba aktywnych uczestników imprez wśród pra-
cowników grupy ASE stale rośnie. Ta ilość przeradza się 
też w jakość, co widać po wynikach firmy w różnych klasy-
fikacjach zespołowych. I choć nie stanowią one priorytetu 
(ważniejsze jest samo podejmowanie aktywności ruchowej), 
cieszą i motywują do treningów przed kolejnymi zawodami. 
A jeśli ma się już tak ciężko zapracowane sukcesy, to na 
koniec sezonu warto je zbilansować, przypomnieć  oraz się 
nimi pochwalić. Bilansujmy, przypominajmy i chwalmy się 
zatem, bo z całą pewnością na to zasłużyliśmy.

Letni sezon otworzyliśmy w maju coroczną akcją „Ro-
werem do Pracy”. Zakończyła się ona naszym podwójnym 
zwycięstwem (BIPRORAF i ASE) w klasyfikacji firm śred-
nich. Następnie, idąc za ciosem, połączonymi siłami wy-
graliśmy Challenge Firm na kolarskim wyścigu „Kaszebe 
Runda”. Wyprzedziliśmy tam między innymi wielu poten-
tatów zaawansowanych technologii informacyjnych, finan-
sowych i telekomunikacyjnych, takich jak: Jeppesen z kon-
cernu Boeinga, Atenę czy Intel. Kolejnych imprez kolarskich 
„Kociewie Kołem” i „Żuławy w Koło” wygrać nam się już 
nie udało, ale z podium zepchnąć się nie daliśmy, z czego 
również byliśmy bardzo zadowoleni. 

Zakończenie akcji „ Rowerem do pracy” 2015

Na starcie ASE Cup w Slalomie Gigancie Uczestnicy I ASE Cup w Slalomie Gigancie

Bieg „Św. Dominika” 2015

„Kaszebe Runda” 2015
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Równolegle do startów w wyścigach kolarskich i ma-
ratonach liczna grupa naszych pracowników uczestni-
czyła w imprezach biegowych na dystansach od 2,5 do 
21,0975 km. Biegacze i biegaczki w koszulkach ASE 
widoczni byli między innymi w Kwidzynie na „Biegu Pa-
piernika”, na gdańskiej starówce w „Biegu św. Dominika”  
i na obiektach AWFiS w „II Sztafecie Firm”.

Oddzielną grupę stanowili kolarze sponsorowanego 
od pięciu już lat przez naszą firmę ASE Teamu, którzy 
w tym sezonie postawili na rywalizację na południu Pol-
ski w arcytrudnych Bikemaratonach. W silnej rywalizacji 
zajęli wysokie piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej, 
a indywidualnie w grupie tej największy sukces osiągnął 
Robert Ciechacki, który w swojej kategorii wiekowej 
wywalczył w Sławnie brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski MTB.

Pamiętając o społecznej misji wobec środowiska, Fir-
ma tradycyjnie nie była też obojętna na potrzeby orga-
nizatorów imprez sportowych. Nośniki reklamowe ASE 
zobaczyć można było na zawodach dla szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych: w Gdańsku podczas Lekkoatle-
tycznych Czwartków, na pływackich zawodach o Puchar 
Prezydenta oraz w Rzeszowie podczas mistrzostw tego 

Pamiętając o społecznej 
misji wobec środowiska, 
tradycyjnie już grupa 
ASE nie była obojętna na 
potrzeby organizatorów 
imprez sportowych

Kontakt:

Adam Suska

58 520 77 22
a.suska@ase.com.pl

miasta w piłce nożnej. Byliśmy obecni na międzynarodowym 
Lekkoatletycznym Memoriale im. Józefa Żylewicza, biegach 
św. Dominika i Papiernika, Biegach Górskich o Grand Prix 
Gdyni, triathlonowych zawodach w Kartuzach i Chmielnie, 
Sztafecie Firm, Ogólnopolskich Zawodach i Konferencji Me-
dycyny Taktycznej „Paramedyk 2015” dla jednostek specjal-
nych oraz na kilkunastu innych jeszcze imprezach wspólnie  
z BIEGOSFERĄ, spółką  zajmującą się zaspokajaniem potrzeb  
biegaczy, z którą od dwóch lat związani jesteśmy umową 
partnerską.  

Robert Ciechacki na trasie. Fot. Anna Olszańska Sztafeta Firm 2015. Fot B. Zarach


