
Grupa BudujemyDom

    .tv Szukaj 

Stan surowy Instalacje Wykańczanie Wystrój wnętrz Wokół domu Budowlane ABC Zakupy i budżet Filmy Hurtownie Miesięcznik Forum

Najcześciej czytane Ostatnio dodane

Budowlane ABC
/  

Budowa krok po kroku
/  

Aktualności
/  Zmiany w zarządzie FIBARO - Adam Krużyński nowym prezesem

Zmiany w zarządzie FIBARO - Adam Krużyński
nowym prezesem

 
 Artykuł na: minutę

Lasery samopoziomujące w pracach
wykończeniowych i konstrukcyjnych

Forum Budujemy Dom

Jakie sterowanie do
taśm LED RGBW?

Bateria termostatyczna

Jak zalać podciąg wystający nad strop

Odbiór mieszkania od dewelopera

Domyślnie Połączenie 160 ze 110 z
dwóch poziomów

Wejdź na forum

Warto przeczytać

Zanim zaczniesz
budowę domu
pamiętaj o...

Planowanie kolejności
robót - instalacje

Metoda lekka mokra -
krok po kroku

Kliknij i sprawdź!
Najnowsze wydanie Budujemy
Dom
Czytaj online na magazyn.budujemydom.pl

Produkty i firmy Co za ile Ekobudowanie Projekty domów Wystrój wnętrz Ogród BudownictwoB2B Forum

https://budujemydom.pl/
https://www.facebook.com/BudujemyDom
https://www.instagram.com/budujemydom.pl/
https://www.youtube.com/user/budujemydom
https://budujemydom.pl/filmy
https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane
https://budujemydom.pl/strefa-magazynu
https://forum.budujemydom.pl/
https://gpladpl.hit.gemius.pl/hitredir/id=nFfr4oP4yIsHej9DO36M_PU3TM3pCoRjfMG11kZInCL.p7/nc=0/stparam=kecglmrhkw/fastid=jwvrubzerrdutibcoesibejzymmn/sarg=5DBAD9580ECF14FF/url=https%3A%2F%2Fwww.wienerberger.pl%2Fprodukty%2Fdachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic%2Fwarto-wiedziec%2Fdachowka-plaska-orea-9-design-i-doskonalosc-na-lata.html%3Futm_source%3DBudujemyDOM%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DWiosna_KOR_19%26utm_content%3DBelkaPATRONA
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/31268-zmiany-w-zarzadzie-fibaro-adam-kruzynski-nowym-prezesem#most-read
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/31268-zmiany-w-zarzadzie-fibaro-adam-kruzynski-nowym-prezesem#last-added
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci
https://www.youtube.com/user/budujemydom
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/filmy/31050-lasery-samopoziomujace-w-pracach-wykonczeniowych-i-konstrukcyjnych
https://forum.budujemydom.pl/
https://forum.budujemydom.pl/topic/36398-jakie-sterowanie-do-ta%C5%9Bm-led-rgbw/
https://forum.budujemydom.pl/topic/36356-bateria-termostatyczna/
https://forum.budujemydom.pl/topic/36345-jak-zala%C4%87-podci%C4%85g-wystaj%C4%85cy-nad-strop/
https://forum.budujemydom.pl/topic/36338-odbi%C3%B3r-mieszkania-od-dewelopera/
https://forum.budujemydom.pl/topic/36335-domy%C5%9Blnie-po%C5%82%C4%85czenie-160-ze-110-z-dw%C3%B3ch-poziom%C3%B3w/
https://forum.budujemydom.pl/
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/11636-zanim-zaczniesz-budowe-domu-pamietaj-o
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/11636-zanim-zaczniesz-budowe-domu-pamietaj-o
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/8012-planowanie-kolejnosci-robot-instalacje
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/8012-planowanie-kolejnosci-robot-instalacje
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/878-metoda-lekka-mokra-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/878-metoda-lekka-mokra-krok-po-kroku
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://magazyn.budujemydom.pl/
https://informatorbudownictwa.pl/
https://cozaile.pl/
https://ekobudowanie.pl/
http://www.wybieramydom.pl/
https://czasnawnetrze.pl/
https://zielonyogrodek.pl/
https://budownictwob2b.pl/
https://forum.budujemydom.pl/


Rada Nadzorcza Fibar Group S.A. powołała Adama Krużyńskiego, dotychczasowego członka
zarządu, na stanowisko prezesa spółki. Zastąpił on na stanowisku Macieja Fiedlera -
założyciela i wieloletniego prezesa FIBARO.
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Z zarządu odchodzi także Michał Rodziewicz, dotychczasowy wiceprezes

odpowiedzialny za sprzedaż. Jego obowiązki także przejmie Adam Krużyński.

Nowy prezes FIBARO będzie jednocześnie zarządzał spółką Nice Polska.

Powierzenie dwóch kluczowych stanowisk jednej osobie jest wyrazem zaufania i

docenienia dotychczasowego wkładu Polaka w rozwój obu firm. Adam Krużyński od

blisko 20 lat jest związany z Grupą Nice, która w ubiegłym roku przejęła 100 procent

udziałów FIBARO.

Polska jest jednym z trzech kluczowych rynków dla Grupy Nice. To Polacy stanowią

najliczniejszą grupę wśród wszystkich zatrudnionych w międzynarodowych

strukturach. Od blisko 20 lat polski oddział Nice należy do najlepszych w Grupie,

zarówno pod względem dynamiki rozwoju, jak i zaplecza wysoko wykwalifikowanych

pracowników.

Firma powiązana: Fibar Group

Dołącz do dyskusji

Dodaj komentarz

Podpis

Nie jestem robotem
reCAPTCHA

Prywatność - Warunki

Montaż sufitu
podwieszanego - krok po
kroku
W 12 krokach opisujemy, jak
samodzielnie wykonać sufit
podwieszany w dwóch wersjach -
jednorodny z...

Budowa wiaty
garażowej z
gotowych
elementów - krok
po kroku

Taras z kostki
betonowej lub płyt
tarasowych w 3
krokach

Montaż kabiny
prysznicowej - krok
po kroku

Metoda lekka
sucha - krok po
kroku

Ocieplenie
poddasza w 13
krokach

Zadaj pytanie
ekspertowi
Masz wątpliwości lub
dodatkowe pytania?
Napisz do nas!  

Zadaj pytanie

Aktualności

Prosty i tani w budowie "Dom w
malinówkach 11". ZOBACZ projekt
ARCHON+

Zmiany w zarządzie FIBARO - Adam
Krużyński nowym prezesem

Thank Your Cleaner Day pierwszy raz
obchodzony w Polsce!

Vetrex odświeżył identyfikację wizualną

Karpiówka Koramic z wysoką 4. klasą
odporności na grad!

KRISPOL Firmą 30-lecia Wolności
Gospodarczej w Polsce

https://sklep.dobroplast.pl/
https://informatorbudownictwa.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/automatyka-sterowanie-inteligencja/fibar-group
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/868-montaz-sufitu-podwieszanego-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/868-montaz-sufitu-podwieszanego-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/868-montaz-sufitu-podwieszanego-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24288-budowa-wiaty-garazowej-z-gotowych-elementow-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24288-budowa-wiaty-garazowej-z-gotowych-elementow-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/18949-taras-z-kostki-betonowej-lub-plyt-tarasowych-w-3-krokach
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/18949-taras-z-kostki-betonowej-lub-plyt-tarasowych-w-3-krokach
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24071-montaz-kabiny-prysznicowej-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/24071-montaz-kabiny-prysznicowej-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/877-metoda-lekka-sucha-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/877-metoda-lekka-sucha-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/23361-ocieplenie-poddasza-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/23361-ocieplenie-poddasza-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/31269-prosty-i-tani-w-budowie-dom-w-malinowkach-11-zobacz-projekt-archon
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/aktualnosci/31268-zmiany-w-zarzadzie-fibaro-adam-kruzynski-nowym-prezesem
https://budujemydom.pl/wokol-domu/narzedzia-ogrodnicze/aktualnosci/31265-karcher-thank-your-cleaner-day-pierwszy-raz-obchodzony-w-polsce
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/aktualnosci/31246-vetrex-odswiezyl-identyfikacje-wizualna
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/31259-wienerberger-karpiowka-koramic-z-wysoka-4-klasa-odpornosci-na-grad
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/aktualnosci/31252-krispol-firma-30-lecia-wolnosci-gospodarczej-w-polsce

