Nasza historia i tradycje
DOZAMEL Sp. z o.o. powstał w regionie, którego tradycje przemysłowe sięgają XIX wieku.
Historyczny obszar dzisiejszego Dolnego Śląska był miejscem lokalizacji zakładów prowadzących działalność produkcyjną na
potrzeby przemysłu, w tym hutnictwa, górnictwa, kolei oraz sektora zbrojeniowego w I połowie wieku XX.
Rok 1947 dał początek obecnemu DOZAMELowi Sp. z o.o., który wówczas nosił nazwę „Fabryki Wielkich Maszyn
Elektrycznych".
Dynamicznemu organizowaniu firmy towarzyszył rozwój działalności. Z czasem objęła ona między innymi produkcję silników
elektrycznych, prądnic i turbogeneratorów. Wraz ze zwiększeniem dziedzin aktywności modernizacji poddano bocznice
kolejowe, rozbudowano infrastrukturę oraz instalacje przemysłowe.
Proces przekształceń, zapoczątkowany w 1990 roku, w konsekwencji doprowadził do stopniowego przejścia z sektora
produkcji w sferę usług przemysłowych.
Był to również moment zmiany nazwy z Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „DOLMEL” na Dolnośląskie
Zakłady Produkcyjno- Usługowe „DOZAMEL”. Dokonujące się przeobrażenia są charakterystyczne dla funkcjonowania firmy na
przestrzeni kilkudziesięciu lat jej działalności.
W 1997 rozpoczęły się kolejne zmiany. W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego powstał DOZAMEL Sp. z o.o.
Etap specjalizacji w obszarze usług przemysłowych jest dla Spółki logiczną konsekwencją wykorzystania kapitału wiedzy oraz
doświadczenia znamionującego wcześniejszy profil jej działalności. Dziedzictwo to stanowi cenne źródło informacji o tym, jak
świadczyć usługi przemysłowe, by nieustannie wychodzić na przeciw potrzebom klientów oraz rynku. Wyznaczyło również
kierunek oraz obszary funkcjonalne, na których koncentruje się dzisiejszy potencjał intelektualny i materialny firmy.
14 marca 2005 roku DOZAMEL Sp. z o.o. stał się jednym z sygnatariuszy umowy powołującej Wrocławski Park Przemysłowy.
W związku z utworzeniem Wrocławskiego Parku Przemysłowego działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na
kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi na jego obszarze. Dla prowadzących aktywność biznesową Klientów Parku
oznacza to gwarancję jakości oferowanych usług. Dla firmy jest to nieprzerwany proces specjalizacji, prowadzący do
doskonalenia umiejętności w dziedzinie zarządzania obszarami przemysłowymi bez względu na stan własności gruntów.
DOZAMEL Sp. z o.o. jest również właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego DOZAMEL w Kołobrzegu. Do kwietnia 2012 r.
własnością Spółki był Hotel Wodnik we Wrocławiu

Nasza misja i cele
Oferujemy nasze kompetencje w zarządzaniu obszarami i usługami przemysłowymi.
Nasza misja
•
•
•
•

Z klientami pracujemy na zasadach partnerstwa, aby lepiej poznać ich oczekiwania.
Wierzymy, że tylko świadczenie kompleksowych usług przemysłowych jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby
klientów.
Utrzymując wysokie standardy jakości, oddajemy do dyspozycji klientów naszą wiedzę, możliwości i zaangażowanie.
Jesteśmy dumni z faktu, że wsparci wieloletnią tradycją i doświadczeniem, wiemy jak profesjonalnie realizować
powierzone nam zadania.

Nasze cele
•

•
•

W najbliższej przyszłości planujemy dalszy rozwój Wrocławskiego Parku Przemysłowego, ponieważ rozwój jest dla nas
wartością
i
celem,
ukierunkowującym
na
profesjonalne
świadczenie
usług
przemysłowych.
W ten sposób chcemy również kreować coraz lepsze warunki sprzyjające bezpieczeństwu oraz biznesowej aktywności
naszych klientów.
Rozwój oznacza dla nas nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zakresie kreowania oraz realizowania kompleksowych
usług przemysłowych.
Myślenie w kategoriach rozwoju działalności to dla nas również tworzenie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu
współpracy oraz partnerskich relacji z innymi podmiotami, zarówno Uczestnikami Parku jak i naszymi partnerami spoza
obszaru WPP.

CSR (Corporate Social Responsibility) - czyli odpowiedzialny biznes w Dozamel
Nasza misja:
„Oferujemy nasze kompetencje w zarządzaniu obszarami i usługami przemysłowymi w sposób zrównoważony”

Jak rozumiemy pojęcie CSR?
To dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej, w tym w
kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład
biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem
priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.
Dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Strategii Odpowiedzialnego Biznesu w naszej firmie?
Podjęcie decyzji o wypracowaniu celów strategicznych w obszarze CSR przez Zarząd Dozamel wynikało z kilku powodów, do
których należą m.in. chęć usprawnienia struktury organizacyjnej firmy oraz zainteresowanie Ministerstwa Gospodarki
działaniami firm, należących do Skarbu Państwa, w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Zainteresowanie to wynika z przyjęcia
przez Polskę, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która zakłada
zwiększanie współodpowiedzialności biznesu za rozwój społeczny i gospodarczy Europy oraz współodpowiedzialność za
przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Za przyjęciem rozwiązań CSR przemawiała też potrzeba strategicznego

uporządkowania dotychczasowych działań CSR Dozamel oraz zwiększanie pozytywnych relacji z interesariuszami Wrocławskiego
Parku Przemysłowego poprzez dobre praktyki CSR.

Ochrona pracy - Centrum BHP WPP
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zaopatrzenie w odzież roboczą i środki BHP
outsourcing w branży BHP
maszyny vendingowe do asortymentu BHP oraz narzędzi
rental i serwis odzieży roboczej
doradztwo i szkolenia z zakresu BHP i PPoż
usługi i doradztwo PPOŻ
usługi w zakresie OC

Dozamel, bazując na kilkuletnim doświadczeniu w zaopatrzeniu firm w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaprasza
do Centrum BHP Wrocławskiego Parku Przemysłowego (WPP) przy ul. Fabrycznej 10, budynek C3.

Centrum BHP WPP to profesjonalne doradztwo połączone z nowoczesną ekspozycją i ofertą sprzedażową szerokiej gamy ponad
1000 asortymentów ochrony wzroku, słuchu, głowy, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic, odzieży roboczej i ochronnej,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, środków czystości itp. Zapewniamy produkty czołowych polskich i
zagranicznych producentów m.in. 3M / Peltor, Ansell, Boost Up, ČERVA, COMASEC / Marigold Industrial, Demar, Filter Service,
Goliath Footwear, Granberg AS, HexArmor USA, Honeywell, LPP/Promostars, Panoply, PPO Strzelce Opolskie, PROSS, Puma
Safety Shoes, Raw-Pol, ROBOD SA, Samprey's, Stoko Skin Care, Tiger Steel, Urgent, Uvex Safety, Venitex.
Centrum realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową. Dla stałych klientów zapewniamy preferencyjne warunki cenowe,
utrzymywanie stałych stanów magazynowych oraz korzystne terminy płatności. Dzięki własnemu dużemu zapleczu
magazynowemu gwarantujemy natychmiastową realizację sprzedaży, włącznie z dostawą do klienta.

