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irma jest liderem w zakresie techniki smarow-
niczej, oraz technik czyszczenia przemysło-
wego. Szeroki wachlarz usług oferowanych 
przez firmę obejmuje zarówno realizację 

prac remontowo-konserwacyjnych, jak i dystrybu-
cję paliw, olejów, oraz smarów dla potrzeb przemy-
słu. O drodze firmy do sukcesu opowiada jej prezes, 
Wojciech Majka: Firma istnieje od 1991 roku - była 
wtedy małym zakładem, który zatrudniał 16 osób. 
Obecnie Ecol zatrudnia 220 osób, a wartość majątku 
przedsiębiorstwa przekracza wiele milionów złotych. 
Podejmując coraz nowsze wyzwania, niezmiennie 
zapewniamy wieloletnią gwarancję jakości naszych 
towarów i usług. Propagujemy politykę dbałości o 
ochronę środowiska i angażujemy się w regionalne 
inicjatywy. Chcemy być postrzegani jako przyjazne i 
nowoczesne przedsiębiorstwo. Jednocześnie wiemy, 
że nic nie jest dla nas zbyt wielkim wyzwaniem. Przy 
zastosowaniu nowatorskich technik badawczych sta-
le unowocześniamy nasze produkty - współpracuje-
my z wieloma ośrodkami badawczymi i naukowymi 
w kraju i zagranicą, ale także prowadzimy nasz wła-
sny program badawczo-rozwojowy.

Ponad 43-letnie doświadczenie mojego ojca Ka-
zimierza Majki, założyciela Ecolu, połączone z 
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Sukces oparty na rozwoju
Przykład Ecol sp. z o.o. wskazuje, jak polska myśl techniczna 
może z powodzeniem podbijać rynki zagraniczne.
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Działając poprzez 
siedem centrów 

serwisowych  
w różnych 

regionach Polski 
staramy się być 
blisko klienta, 
tak aby móc 

błyskawicznie 
reagować na jego 
potrzeby i szybko 

proponować 
niezbędne 

rozwiązania.”

Na przestrzeni lat Ecol został 
wyróżniony wieloma nagrodami, 
m.in.: „Złotym Laurem Umiejętności 
i Kompetencji”, „Złotym Godłem 
QI Services”, jest także wieloletnim 
laureatem rankingu Gazel Biznesu i 
programu Przedsiębiorstwo Fair Play.

blisko 25-letnim doświadczeniem naszej spółki w 
branży, dobrze wykształcona kadra pracownicza 
wspierana nowoczesnym zapleczem technicznym 
oraz ciągłe podnoszenie standardu oferowanych 
usług i produktów, czyni z Ecolu przedsiębiorstwo 
godne zaufania. W sferze produktowej zamierza-
my koncentrować się na kompleksowych usługach 
obsługi procesów utrzymania ruchu zakładów, nie 
tylko ciężkiego przemysłu, ale też w branży pro-
dukcji lekkiej. Duży i stale rosnący udział naszej 
działalności stanowią coraz powszechniejsze w 
Polsce elektrownie wiatrowe, którym oferujemy 
szereg usług serwisowych. Oprócz tego intensyw-
nie rozwijamy segment usług diagnostyki olejowej 
oraz systemów IT wspomagających zarządzanie 
utrzymaniem ruchu.

Niezmiernie intensywnie pracujemy również nad 
rozwojem na rynkach zagranicznych. Powołaliśmy 
do życia spółkę Ecol Industrial s.r.o. w Czechach z 
siedzibą we Vlasimiu k. Pragi, której celem jest roz-
wój działalności Ecol w Europie i na świecie. Nasze 
usługi cieszą się coraz większą popularnością poza 
krajem.  Już dzisiaj sprzedaż na rynki zagraniczne 
segmencie niektórych naszych usług stanowi kil-
kadziesiąt procent obrotów.


