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25-lat temu zabiło serce SECO/WARWICK 
czyli amerykański sen w Polsce  

Katarzyna Sawka 

 

 

 

 

25 lat temu po raz pierwszy zabiło serce SECO/WARWICK. W 1991 roku 

powstała Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Polska została 

przyjęta do Rady Europy, wysłano też pierwszego w Polsce e-maila,                            

a w Świebodzinie powstała spółka SECO/WARWICK. 

 

 

 

Od samego początku filozofia działania firmy była oparta na rozwoju produktów i technologii tak, aby 

spełniać wszystkie potrzeby i oczekiwania klientów, a w zasadzie wspólnie je definiować i tworzyć 

technologiczne imperium obróbki cieplnej.  

SECO/WARWICK ze Świebodzina to dziś firma globalna, działająca w ponad 70 krajach świata, na  
4 kontynentach. W branży obróbki cieplnej słynąca z wprowadzania innowacji, które zmieniają 
technologie używane od ponad 50 lat.  
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SIŁA FIRMY 

Swoją siłę SECO/WARWICK zawdzięcza zdolnym inżynierom, którym zapewnia doskonałe warunki 
badawczo-rozwojowe, aby ci mogli tworzyć, testować, analizować i wprowadzać na rynek swoje 
wynalazki. Świebodzińskie przedsiębiorstwo całkowicie przeczy poglądowi, jakoby Polacy nie potrafili 
współpracować ze światem nauki i nie palili się do tego. SECO/WARWICK współpracuje  
z uniwersytetami technicznymi, politechnikami, ośrodkami naukowymi i instytutami badawczymi na 
całym świecie, zarówno w Europie Zachodniej, jaki i w Chinach i całej Azji. Aktywnie realizuje programy 
współpracy z Politechniką Łódzką, Poznańską, z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w 
Warszawie, Institut für Metallformung TU Bergakademie we Freibergu w Niemczech, Politechniką 
Warszawką, Central South University w Chinach oraz National Research Saratov State University  
w Rosji.  

 

SECO/WARWICK INNOWATOREM 

Nie dziwi więc, że SECO/WARWICK w rankingu „Rzeczpospolitej” znalazło się w pierwszej dziesiątce 
liderów innowacji, zaś w rankingu innowacyjnych firm w woj. lubuskim zajęło pierwsze miejsce.  

Aktualny poziom myśli technicznej SECO/WARWICK jest sumą doświadczeń wszystkich firm Grupy oraz 

ich stałego, twórczego rozwoju przez lata. Warto tu przypomnieć doświadczenia spółek Grupy  

tj. stuletni dorobek SECO/WARWICK Corp., sześćdziesięcioletnie doświadczenia Eltermy oraz twórczy 

dwudziestoletni wkład SECO/WARWICK Sp. z o.o. i następnie S.A. Wyjątkowość przejętych technologii 

i doświadczeń firmy CAMLAW w zakresie pieców CAB, a także Retecha (lidera w produkcji urządzeń do 

metalurgii tytanu i stopów metali wysokogatunkowych) umocniły jedynie przewagę technologiczną 

firmy na rynku. Niektóre z realizowanych projektów SECO/WARWICK dotyczą zupełnie nowych, 

niedostępnych do tej pory na rynku zaawansowanych technologii, tak jak np. wytwarzanie grafenu.  

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z KALENDARIUM SECO/WARWICK 

1991 - W Polsce rozpoczyna działalność firma joint-venture SECO/WARWICK Sp. z o.o. 

2002 - SECO/WARWICK przejmuje dorobek intelektualny i markę Camlaw Ltd. 

2003 - SECO/WARWICK przejmuje 100% udziałów firmy ELTERMA S.A.  

2004 – Utworzenie pierwszego biura sprzedażowego i serwisowego w Moskwie. 

2005 - SECO/WARWICK przejmuje 100% udziałów amerykańskiej spółki. 

2006 - SECO/WARWICK tworzy joint-venture z chińską firmą Tianjin Kama Electric  pod nazwą 

SECO/WARWICK (Tianjin) Industrial Furnace Co., Ltd. 

2007 - SECO/WARWICK Sp. z o.o. przekształca się w SECO/WARWICK S.A. i 5 grudnia wchodzi na 

Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. 

2007 - SWSA przejmuje 50% udziałów w amerykańskiej spółce Retech LLC z Kalifornii, światowego 

lidera metalurgii próżniowej. 
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2008 - SWSA tworzy joint-venture z hinduską firmą Allied Consulting Engineers Pvt. Ltd. Dziś w Indiach 

pod nazwą SECO/WARWICK Allied. 

2010 - SWSA wspólnie z Retech LLC otwiera nową firmę w Chinach, SECO/WARWICK Retech Thermal 

Equipment Manufacturing Tianjin Co., Ltd. 

2010 - SWSA  staje się 100% właścicielem firmy Retech LLC. 

2011 -  Spółka LTZ Elterma SA zostaje przekształcona w SW ThermAl S.A.  

2012 - SECO/WARWICK S.A. o SW THermAL S.A łączą się i SECO/WARWICK S.A staje się holdingiem. 

2013 - SECO/WARWICK zakłada brazylijską spółkę SECO/WARWICK do Brasil w Jundiai. 

2014 - Powstaje SECO/WARWICK Germany. 

2015 - Kolejna europejska ekspansja i utworzenie SECO/WARWICK France. 

2016 - Powołanie nowego podmiotu gospodarczego SECO/WARWICK do obsługi posprzedażowej dla 

użytkowników/klientów rozwiązań do obróbki cieplnej. 

 

KIERUNKI 

SECO/WARWICK wyrosło z tradycji technologicznej Świebodzina. O tych korzeniach nie zapomina i  tak 

w związku z jubileuszem 25-lecia, firma zdecydowała się dołożyć swoją symboliczną cegiełkę do 

budowy pomnika słynnego Sukiennika tak, aby tradycji stało się zadość i aby ani Świebodzinianie, ani 

cały świat nie zapomniał, że to miejsce 

jeszcze 100 lat temu wypełniały liczne 

fabryki sukna. O świebodzińskim 

suknie pisał przecież sam Henryk 

Sienkiewicz. Mimo kradzieży oraz 

zniszczenia maszyn i urządzeń 

sukienniczych w czasie wojny, 

techniczne tradycje Świebodzina 

przetrwały i były kontynuowane  

w innych dziedzinach przemysłu 

między innymi przez takie zakłady jak 

ELTERMA, a obecnie SECO/WARWICK.  

 

FIRMA DZIŚ 

SECO/WARWICK ze Świebodzina to dziś firma globalna, mająca swe spółki w Chinach, Indiach, Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Rosji i Brazylii, sprzedająca swe rozwiązania na każdym 
kontynencie już ponad 70 krajach. Wdrożonych rozwiązań jest blisko 3500. Na sukces firmy pracuje 
niemal 1000 osób, z czego 425 w jej europejskiej części. 

 

 

 

   Historia SECO/WARWICK jest niezwykła, tak 
jak i ludzie, którzy ją tworzą. Wspólny polsko-
amerykański sen założycieli się spełnił. Sen ten 
oparty był na wzajemnym zaufaniu, determinacji 
i kreatywności niewielkiej grupy ludzi. Te same 
wartości przyświecają spółce do dziś. 
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SUKCES 

W ocenie specjalistów wizerunek firmy, jako 

godnego zaufania partnera w biznesie, 

dostawcę technologicznie zaawansowanych 

rozwiązań oraz, co ważne dla polskiej 

siedziby spółki, dobrego pracodawcę 

SECO/WARWICK buduje już od wielu lat, ale 

w ostatnim czasie ten wizerunek przekłada 

się na silną obecność w mediach 

branżowych, gospodarczych i lokalnych.  

Potwierdzeniem właściwego kierunku rozwoju są również liczne nagrody gospodarcze, ekonomiczne, 

za innowacje, systemy IT, bezpieczeństwo oraz inwestycje w pracowników, licznie przyznawane firmie 

co roku. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale wspomnieć warto choćby o ostatnich Gazelach 

Biznesu i tytule Firmy Godnej Zaufania.  Obie te nagrody potwierdzają stabilną sytuację finansową oraz 

silną pozycję rynkową firmy, nagradzają zasługi biznesowe w tym przede wszystkim jakość 

świadczonych usług i wyróżniające podejście do klienta. 

SECO/WARWICK jest także jedyną z tych firm, która w twórczy sposób potrafiła rozwinąć otrzymaną 

lub zakupioną technologię, prowadzić własne unikalne badania R&D, ekspansywnie inwestować  

w nowe przedsięwzięcia produkcyjnie na całym świecie, przejmując od firmy zachodniej obowiązki 

centrum technologicznego i biznesowego w skali globalnej. 

W SECO/WARWICK nie konkuruje się ceną, ale najnowszymi technologiami i choć firma rozwija 
technologie związane z obróbką cieplną, jej innowacyjność nie ogranicza się wyłącznie do stworzenia 
nowoczesnego pieca, ale rozciąga na całe linie produkcyjne, zaawansowane systemy i maszyny 
sterujące, które zapewniają ciągłość utrzymania ruchu, niezawodność oraz możliwość zmiany 
konfiguracji w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.  

Z tych nowoczesnych rozwiązań SECO/WARWICK korzystają na całym świecie olbrzymie spółki, 
potentaci na rynku samochodowym, lotniczym, chemicznym, energii atomowej oraz każdej innej 
branży wykorzystującej procesy obróbki cieplnej.  

Historia SECO/WARWICK to dziś historia tysięcy wdrożonych rozwiązań i dziesiątków patentów. 

Historia sukcesu opartego o ciężką pracę, pomysłowość oraz konsekwencję. Przede wszystkim jednak 

historia, która ma przed sobą świetlaną przyszłość, którą przyjdzie nam dopiero odkrywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   To co dzieje się w firmie, jej stabilną sytuację 
finansową, inwestycje, dobrą płynność  
i rzetelność zauważyli eksperci gospodarczy, 
ekonomiści, organizacje branżowe oraz media. 
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O SECO/WARWICK 

SECO/WARWICK jest wiodącym globalnym producentem pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje piece  

i urządzenia do: obróbki cieplnej w próżni, do obróbki cieplnej w atmosferach, lutowanie wymienników ciepła, obróbki cieplnej aluminium 

oraz metalurgii próżniowej. Grupa SECO/WARWICK to 7 spółek  na 4 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe 

lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia do obróbki cieplnej dla firm w następujących branżach: motoryzacyjnej, lotniczej, 

elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną 

oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium. 

SECO/WARWICK: Invention Meets Reliability 

 

Kontakt z mediami 

Katarzyna Sawka |Katarzyna.Sawka@secowarwick.com | +48 512 811 648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

INWENCJA SPOTYKA SIĘ Z NIEZAWODNOŚCIĄ  


