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Awanse i zmiany w firmach

Nowe stanowisko w firmie DAIKIN  
Airconditioning Sp z o.o.
Od początku maja 2011 r. Jerzy Grabek odpowiada w firmie  
Daikin za rozwój marki ROTEX w Polsce. (niemiecki producent 
urządzeń grzewczych ROTEX został przejęty przez koncern DAIKIN 
Airconditioning w roku 2008).
Na polskim rynku pod marką ROTEX dostępne są m.in. wysoko wy-
dajne kotły kondensacyjne, systemy ogrzewania podłogowego, 
ogrzewacze wody, kolektory słoneczne. ROTEX na rynku postrze-
gany jest przez solidne know-how w zakresie ogrzewania, pro-
dukty zaś tej firmy to gwarancja wysokiej jakości i innowacyjności 
bazującej na długoletnim doświadczeniu niemieckiego produ-
centa.
Jerzy Grabek jest ab-
solwentem Wydzia-
łu Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki 
Szczecińskiej. 
W 1997 roku rozpoczął 
pracę w firmie Robert 
Bosch Sp. z o.o. w dzia-
le Junkers. Przez pra-
wie 14 lat pracy w fir-
mie Bosch był doradcą 
technicznym, następ-
nie przez wiele lat tre-
nerem, a w ostatnim 
czasie: kierownikiem 
rozwoju biznesu ener-
gie odnawialne. Zaj-
mował się pompa-
mi ciepła i kolektorami 
słonecznymi marki Jun-
kers. Generalnie pasjo-
nat OZE zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak  
i prywatnym.
 

Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego 
NIBCO Sp. z o.o. 
Z początkiem sierpnia 2011 roku Radosław Górecki objął stanowisko dyrektora ge-
neralnego firmy NIBCO Sp. z o.o. 
NIBCO to amerykańska firma z długoletnią tradycją w branży instalacji sanitarnych. 
Została założona w 1904 roku w Elkhart w stanie Indiana w USA. Oddział produkcyj-
no-handlowy zlokalizowany w Łodzi istnieje od 1996 roku, obsługując sieć dystrybu-
cji w 15 krajach europejskich m.in. Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Rosję oraz kraje 
bałkańskie. Oferta firmy to instalacje klejone PVC-C, PVC-U, złączki miedziane, system 
tryskaczowy BlazeMaster oraz zawory do zastosowań przeciwpożarowych  
Radosław Górecki jest absolwentem wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  
na Uniwersytecie w Łodzi oraz University of Chicago Booth School of Business – Imple-
menting Innovation and Change. 
Z firmą NIBCO związany jest od 1996 roku początkowo na stanowisku handlowca, na-
stępnie dyrektora handlowego w Polsce. Od 6 lat jako dyrektor marketingu odpowie-
dzialny jest także za sprzedaż eksportową na terenie Europy Środkowej i Bałkanów.
Zainteresowania: muzyka, motory, narciarstwo, tenis, podróże. 
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Radosław Górecki 
Dyrektor generalny  
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Nowy dyrektor ds. handlu i rozwoju w ASPOL-FV 
Zarząd spółki Aspol-FV podjął decyzję o powierzeniu z dniem 03.10.2011 roku stanowiska dy-
rektora ds. handlu i rozwoju Marcinowi Franke (dotychczasowemu Managerowi Produktów 
Strategicznych). 
Marcin Franke od 6 lat aktywnie uczestniczył w firmie Aspol-FV w procesach wdrażania 
grupy produktów OZE (Odnawialne Źródła Energii), a w szczególności w sposób intuicyjny 
dostrzegł zapotrzebowania na systemowe rozwiązania z zakresu technologii pomp ciepła 
(system Energeo: dolne źródła pomp ciepła) oraz potrzebę skojarzenia gospodarki cieplnej 
budynku poprzez zintegrowanie pracy wentylacji mechanicznej (technologia WindMaker  
i Raptor) z pracą dolnego źródła pompy ciepła. Zaangażowaniu w procesy wdrożeniowe  
w firmie towarzyszył pakiet obowiązków związanych z handlem i organizacją sprzedaży za-
granicznej. 
Absolwent wydziałów Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu 
Łódzkiego. Członek założyciel Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT 
PC) z siedzibą w Krakowie. 
Prywatnie zainteresowany podróżami, wielbiciel kuchni świata.

Marcin Franke
Dyrektor ds. handlu  
i rozwoju 
ASPOL
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