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Rozszerzenie działalności w Polsce – Utworzenie Würth 
Industrie Service Polska  Sp. z o.o 

Bydgoszcz. Dnia 1 lipca 2021 roku została powołana nowa Spółka pod 
nazwą Würth Industrie Service Polska Sp. z o.o. rozpoczynając tym samym 
strategiczną ekspansję sektora przemysłowego w Polsce. Polska firma 
prowadzi teraz samodzielną działalność gospodarczą. Firmę wydzielono 
z istniejącego polskiego Oddziału Würth Industrie Service  Würth Industrie 
Service GmbH & Co. KG spółka komandytowa , zauważywszy jego potencjał 
do wzmocnienia biznesu na polskim rynku. 
 
Rozwijamy się – ale pozostajemy wierni korzeniom. Historia sukcesu firmy  
Würth Industrie Service rozpoczyna się wraz z wydzieleniem Dywizji 
Przemysłowej z firmy Adolf Würth GmbH & Co. KG w Künzelsau 
i utworzeniem niezależnej spółki-córki w Würth Industriepark w Bad 
Mergentheim. Firma zatrudnia obecnie ponad 1700 pracowników, 
a działalność skupia się na potrzebach klientów z branży produkcyjnej 
w zakresie dostarczania części złącznych typu C. Firma zapewnia 
kompleksowe wsparcie dla ponad 20 000 klientów.  Oprócz 13 spółek-córek, 
firma Würth Industrie Service posiada również swoje Oddziały w Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, Izraelu i Holandii. Wydzielenie Oddziału w Polsce przyniesie 
pewne zmiany, ale wiele aspektów będzie funkcjonowało jak dotychczas. 
Obecni współpracownicy będą nadal obsługiwać swoich klientów centralnie 
ze swoich biur w Bydgoszczy. Codzienna współpraca między byłym 
Oddziałem a firmą Würth Industrie Service w Bad Mergentheim pozostanie 
niezmieniona – zmiana struktury korporacyjnej nie wpłynie na rodzaj wsparcia 
oferowanego przez firmę z Bad Mergentheim. Oprócz Błażeja Maciałka, 
byłego kierownika sprzedaży Oddziału w Polsce, zarządzanie nową firmą 
przejmie również Jürgen Mayer, kierownik sprzedaży międzynarodowej 
w firmie Würth Industrie Service GmbH & Co. KG. Dzięki tej zmianie 
organizacyjnej i korporacyjnej firma Würth Industrie Service zobowiązuje się 
do zwiększenia obecności na polskim rynku i wzmocnienia relacji z klientami.  
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Zwięzły profil firmy Würth Industrie Service GmbH & Co. KG 
 
Firma Würth Industrie Service GmbH & Co. KG odpowiada za zaopatrzenie sektora przemysłowego w ramach Grupy Würth. 
Firma Würth Industrie Service od momentu powstania w 1999 roku mieści się w Industriepark Würth w Bad Mergentheim w 
Niemczech i zatrudnia ponad 1700 pracowników. Jako kompleksowy dostawca części C, firma oferuje swoim klientom 
wyspecjalizowaną gamę produktów obejmującą ponad 1 100 000 artykułów: od śrub, technologii łączenia i mocowania oraz 
narzędzi po produkty chemiczno-techniczne i artykuły bezpieczeństwa pracy. Oprócz szerokiej gamy produktów standardowych, 
siła firmy leży w dopasowanych do klienta, logistycznych i opartych na rozporządzeniach koncepcjach dostaw i usług, a także w 
częściach specjalnych. W ramach marki usługowej „CPS® – C-Product Service” firma oferuje rozwiązania modułowe, które są 
dostosowywane do specyficznych wymagań klienta. Systemy oparte na konsumpcji i zapotrzebowaniu znacznie zwiększają 
wydajność procesów zakupu, logistyki i zapewnienia jakości oraz umożliwiają zakup małych części w sposób zoptymalizowany 
kosztowo. Usługi logistyczne i wydające, takie jak systemy regałowe ze skanerami lub dostawa dokładnie na czas z 
wykorzystaniem systemów pojemników Kanban znacząco przyczyniają się do zwiększenia zdolności produkcyjnej. 
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