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INRORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu 
Doskonalenie kompetencji zawodowych do wysokich wymagań rynku pracy poprzez realizację  
praktyk zagranicznych 
 
Czas trwania projektu 

 1.09.2018 – 30.04.2020 

Budżet projektu 

 72 804.00 € 

Uczestnicy projektu 

Uczniowie klas 2, 3:  

 technik budownictwa – 10 osób 
 technik elektryk – 10 osób 
 technik mechatronik – 10 osób 
 technik mechanik – 10 osób 

Cele projektu  
 realizacja programu praktyk zawodowych 
 poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w branżach objętych projektem 
 wzmocnienie i poszerzenie kompetencji zawodowych, organizacyjnych, społecznych i 

komunikacyjnych 
 zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na polskim i europejskim rynku pracy 

Organizacja partnerska 

 Berufsbildende Schulen w Duderstadt (Niemcy) 

Założenia projektu 

 2  dwutygodniowe staże w firmach niemieckich 
 20 – osobowe grupy uczniów biorące udział w stażach 
 Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed mobilnością 
 Opracowanie i zredagowanie publikacji na temat mobilności 
 Certyfikaty, w tym Europass Mobilność, potwierdzające udział w stażu 



  

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uczestnicy projektu, dzięki stażom, zdobyli liczne umiejętności i kompetencje 
zawodowe i miękkie, w tym  wzmocnili kompetencje społeczne, organizacyjne, poznawcze. 
Zakres zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych był zróżnicowany i zależny od firmy,                           
w której odbywali staż oraz jej działalności. Różnorodność przedsiębiorstw pod względem 
branżowym, produkcyjnym i usługowym dawały uczestnikom możliwość poznania szerokiego 
rynku pracy. Młodzież pracowała w małych lokalnych zakładach i w ogromnych 
przedsiębiorstwach produkujących towary na rynek krajowy i międzynarodowy. Wśród nich 
znalazły się m.in.: salony motoryzacyjne, serwisy samochodowe, warsztaty diagnostyczne, 
firmy remontowo-budowlane, elektryczne, instalacyjne, producenci sprzętu ortopedycznego 
czy komponentów samochodowych. 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje 

WIEDZA 

 poznanie przedsiębiorstw działających w Duderstadt i okolicy w branżach: 
budowlanej, elektrycznej, mechanicznej i mechatronicznej 

  zaznajomienie się ze strukturą organizacyjną firm i zakresem jej działalności, 
systemem pracy 

 poznanie zasad bhp obowiązujących w zakładzie i na określonych stanowiskach 
 wzbogacenie branżowego słownictwa w języku niemieckim i angielskim  
 poszerzanie wiedzy na temat stosowanych technologii, narzędzi i maszyn  
 zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym 
 poznanie szkoły partnerskiej, jej kierunków kształcenia i wyposażenia pracowni 
 zaznajomienie się z miastami Duderstadt i Getynga - ich zabytkami, historią,                                         

teraźniejszością i kulturą (wizyta w teatrze) 
 poszerzenie wiedzy na temat  podziału Niemiec po II wojnie światowej oraz strefy 

wpływów ustalone na konferencji w Poczdamie - zwiedzanie Muzeum Granicznego 
przedstawiającego w ujęciu historycznym podział Niemiec. W okolicach Duderstadt 
przebiegała granica dzieląca kraj na NRD i RFN (Duderstad znalazło się po stronie 
zachodniej). Wizyta w muzeum była bardzo ciekawym doświadczeniem 

 poznanie swoich mocnych i słabych stron w sytuacjach nietypowych 

 

 

 



Dotyczy wszystkich uczestników: 

 stosowanie zasad bhp podczas pracy na określonych stanowiskach  
 komunikowanie się w języku niemieckim i angielskim z użyciem słownictwa 

branżowego oraz w sytuacjach codziennych 
 pokonywanie lęku, stresu przed nieznanym 
 radzenie sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, w środowisku międzynarodowym 
 praca w zespole 
 efektywne wykorzystywanie czasu wolnego ( m.in. udział w programie kulturowym, 

gry zespołowe na świeżym powietrzu, zabawy integrujące, jazda na rowerze, spacery) 

A.  technik budownictwa 

 planowanie, organizowanie i wykonywanie różnych robót budowlanych wynikających 
z procesu budowlanego w zespole oraz na indywidualnych stanowiskach 

 dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót budowlanych oraz 
obsługiwanie ich zgodnie z zasadami ich eksploatacji 

 prowadzenie dzienniczka praktyk 

B. technik elektryk 

 korzystanie z dokumentacji technicznej w zakresie prac dotyczących montażu 
instalacji elektrycznych z uwzględnieniem właściwości środowiska oraz rodzaju 
instalacji (oświetleniowa, siłowa, alarmowa itp.) 

 wykonywanie pomiarów elektrycznych,  
 ocenianie stanu technicznego instalacji i maszyn elektrycznych oraz ich 

konserwowanie 
 układanie instalacji na ścianach, w kanałach kablowych, przy uwzględnianiu 

właściwości środowiska 
 przygotowanie osprzętu elektroinstalacyjnego  
 interpretowanie parametrów technicznych przewodów, urządzeń 

C. technik mechanik 

 wyrób różnych elementów mechanicznych i ich montaż  
 stosowanie obrabiarki CNC 
 stosowanie i konserwacja narzędzi i urządzeń 
 wykonywanie prostych prac projektowych i rysunków technicznych, odczytywanie 

rysunków 

D. technik mechatronic 

 analizowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 
 montowanie, uruchamianie wybranych urządzeń i systemów; diagnozowanie 

poprawności ich działania 



  
 

 wykonanie pomiarów parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych 
 diagnostyka samochodowa 
 praca przy taśmach produkcyjnych 

Postawy, jakie zostały wypracowane podczas mobilności i którymi charakteryzowali się 
uczestnicy: 

 chęć rozwoju osobistego i zawodowego 
 pracowitość i odpowiedzialność 
 aktywność i zaangażowanie 
 wysoka kultura osobista 
 współodpowiedzialność za kolegów  
 otwartość na  inne kultury 
 tolerancja wobec odmienności innych osób i zachowań 
 ciekawość świata 
 zwiększone zainteresowanie sprawami Niemiec i Europy 

 

Wpływ udziału w projekcie na uczestników 

Realizacja projektu wniosła wartość dodaną wszystkim interesariuszom, skorzystali na nim 
uczestnicy, organizacje: wysyłająca i przyjmująca, pracodawcy oraz miasta partnerskie.  

Uczestnicy  

 uczniowie jako bezpośredni beneficjenci projektu odnieśli wymierne korzyści, 
pozytywnie wpływające na ich rozwój zawodowy i osobisty; 

 poznali niemiecki rynek pracy, system i metody oraz technologie stosowane w firmach 
partnerskich 

 zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w swoim zawodzie 
 poszerzyli  umiejętności komunikowania się w języku obcym oraz utrwalili słownictwo 

branżowe  
 nabyli szereg kompetencji miękkich niezwykle istotnych z życiu zawodowym                                     

i osobistym 
 sprawdzili swoje możliwości, odkryli mocne i słabe strony, wzmocnili poczucie własnej 

wartości  
 zobaczyli nowe miejsca, poznali ciekawych ludzi, przeżyli mnóstwo wrażeń, które 

pozostaną w ich pamięci i wzbogacą ich doświadczenia życiowe 
 poznanie kultury niemieckiej przyczyniło się do kształtowania postawy poszanowania 

innych narodów i przełamywania barier międzykulturowych; 



  
 

 otrzymali certyfikaty i zaświadczenia międzynarodowej uznawalności odbytego stażu           
i nabycia kompetencji 

 dla koordynatora oraz opiekunów grup i innych osób zaangażowanych w realizację 
działań projektowych było to cenne doświadczenie, dzięki któremu nabyli i rozwinęli 
umiejętności związane z zarządzaniem projektem i realizacją zadań w jego zakresie. 
Poszerzyli horyzonty, kontakty, nawiązali nowe znajomości.  

 uczestnicy  mobilności byli pozytywnie postrzegani w środowisku szkolnym, jako grupa 
wyróżniona i zaangażowana w projekt unijny - na uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w obecności uczniów i nauczycieli oraz władz samorządowych i rodziców 
otrzymali certyfikaty. 

Organizacja wnioskująca 

 szkoła zdobyła kolejne doświadczenia związane z kształceniem zawodowym                                   
w wymiarze międzynarodowym 

 kadra zaangażowana w projekt zyskała lub rozwinęła umiejętności przydatne                                
w realizacji i zarządzaniu przyszłymi projektami; 

 projekt przyczynił się do zbudowania pozytywnego wizerunku szkoły jako aktywnego 
beneficjenta  programów unijnych 

 ZST jako inicjator i beneficjent projektu podniósł prestiż i atrakcyjność szkoły                                
w środowisku i dla potencjalnych uczniów, którzy podjęli lub podejmą naukę w naszej 
placówce. Wizerunek szkoły w oczach władz samorządowych i oświatowych oraz 
innych szkół powiatu zyskał na wartości. 

 placówka prezentuje się jako instytucja o możliwościach i zdolnościach                                              
do samodzielnego kreowania wydarzeń wzmacniających jej potencjał edukacyjny. 
Stała się mentorem i przewodnikiem dla partnera niemieckiego w zakresie realizacji 
projektów programu Erasmus+ 

 szkoła nabyła nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywany                                               
do upowszechniania działań i rezultatów projektu 

 ZST zyskał nowego partnera europejskiego, z którym planuje realizować kolejne 
projekty edukacyjne. 

Organizacja partnerska 

 zdobyła doświadczenie w realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu 
Erasmus+  

 pozyskała wiedzę przydatną w zarządzaniu i organizacji staży w ramach programu 
unijnego; 



  
 

 podniosła kompetencje kadry zaangażowanej w realizację projektu, co wpłynie 
korzystnie na realizację przyszłych projektów i współpracę z polskim partnerem; 

 rozszerzyła zakres współpracy z lokalnymi zakładami pracy pod kątem praktyk 
zagranicznych oraz pozyskała nowych pracodawców współdziałających ze szkołą; 

 zyskała nowego partnera europejskiego 
 stała się atrakcyjna w środowisku lokalnym i zyskała w oczach władz samorządowych 

jako placówka angażująca się w inicjatywy edukacyjne o wymiarze międzynarodowym  

 Pracodawcy 

 zdobyli doświadczenie w organizowaniu i realizacji praktyk o wymiarze 
międzynarodowym; 

 zacieśnili współpracę ze szkołą BBS Duderstadt 
  poznali podobieństwa i różnice w praktycznym kształceniu zawodu w Niemczech                                          

i Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK 

 

Firmy branży budowlanej: 

Zimmerei und Holzbau Dornieden und Nolte 

Adres: Bostalstrasse 21 37115 Duderstadt       

 

 
 

Firma ta zajmuje się głównie stolarstwem budowlanym, ich usługi to najczęściej 
budowa konstrukcji dachów drewnianych, ale też balkony, altanki i inne najróżniejsze pomysły 
klientów. Materiały produkują sami na własnych maszynach i tak samo jest  z transportem,                       
od początku do końca zaopatrują siebie sami .  

Jest bardzo znaną i zaufaną firmą w mieście i nie tylko . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Fliese-Nolte 
Adres: Adenauerring 25  37115 Duderstadt 
 

 

 

Wykwalifikowana i kompetentna firma kaflarska. Dzięki ponad 35-letniemu 
doświadczeniu w rzemiośle z płytek, płyt, mozaiki i kamienia naturalnego. Jest jedną                                      
z najlepszych, jeśli chodzi o nowe budynki i przebudowy, a także prace remontowe                                                                   
i modernizacyjne w zakresie łazienek, pryszniców, kuchni, balkonów i tarasów.  
 

 

 



  

 

Bauunternehmen Rust GmbH 
 
Adres: Bostalstraße 20, 37115 Duderstadt, 
 
 
 

 

Firma istnieje od 1 kwietnia 1992 roku,  zatrudnia średnio 12 pracowników. Zajmuje 
się ona  pracą w płytach gipsowo-kartonowych (ochrona przeciwpożarowa, ściany montażowe 
z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane) oraz w okładzinach akustycznych (ochrona 
przeciwpożarowa, perforowane sufity z włókien mineralnych i płyt gipsowo-
kartonowych). Specjalizuje się również w montażu drzwi i ościeżnic w sektorze ochrony 
przeciwpożarowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Firmy branży elektrycznej: 

 

Schimanski Elektroanlagen Gmbh 
Adres: Pfingstonger 18, 37115 Duderstadt 
 

Jest to kilkuosobowa działalność gospodarcza,  
o profilu elektrycznym z wieloletnią tradycją, 
która została założona w 1974 roku. 
Do zakresu działalności tej firmy zalicza się: 

 montaż inteligentnych zamienników  
   przestarzałych urządzeń elektrycznych  

oraz ich wymiana 
 modernizacja starych instalacji elektrycznych 
 dostosowywanie budynków do obecnych 

standardów 
  instalowanie inteligentnych urządzeń 

powiadamiających o zagrożeniu pożarowym, 
które wykrywają dym czad i gaz 

 doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł 
energii i inteligentnej modernizacji. 

 planowanie i rozwijanie odpowiednich sieci do 
instalacji inteligentnej technologii w domu i do 
instalacji komponentów inteligentnego domu. 

 konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych 
lub instalowanie najnowszych systemów 
grzewczych i sanitarnych. 

 kontrola bezpieczeństwa istniejącego sprzętu 
elektrycznego np.: 
- Inteligentna modernizacja 
- Energie regeneracyjne 
- Sprzęt AGD 
- Sanitarny 
- Ogrzewanie 

 

 



  

 

Frank Elektrotechnik 

Adres: Mühlenberg 12, Duderstadt 

 

 

Zakres działalności firmy:  
 ogólna instalacja elektryczna 
 Technika domowa 
 Technologia komunikacyjna 
 Inteligentny dom 
 Testy elektryczne 
 Inne 

 

 

Marc Gerstmann 

Adres: Tulpenweg 4,  37115 Duderstadt 

Profil firmy: Technologia elektryczna i przeciwpożarowa  

Zakres Działalności:  

 Zakładanie instalacji elektrycznej   
 Technika domowa 
 Technologia komunikacyjna 
 Inteligentny dom 
 Testy elektryczne 
 Inne 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

UK Haustechnik Inh. Urban Klippstein  

Adres: Rotewartestr. 13a, 37115 Duderstadt 

Firma hydrauliczna specjalizująca się nowoczesnymi rozwiązaniami grzewczymi                           
w domach rodzinnych jak i w hotelach. Zajmuje się również konserwacją i naprawą pomp 
grzewczych. Oprócz tego firma zajmuje się: 

 Poradami i planowaniem łazienki 
 Instalacją sanitarną  
 Konserwacją urządzeń 
 Przygotowywaniem ekspertyz 

 
Jako profesjonalista w zakresie nowoczesnych technologii domowych, wspiera klientów                             
w realizacji planów dotyczących własnego domu. Towarzyszy projektom od planowania po 
instalację i konserwację. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vogel Elektro-Service GmbH  

Adres: Blumenau 6,  37115 Duderstadt 

 

Firma od wielu lat oferuje kompetentne usługi w zakresie instalacji elektrycznej, 
zajmuje się planowaniem i wdrażaniem nowych instalacji, konserwacją lub naprawą instalacji 
funkcjonującej oraz  urządzeniami elektrycznymi. 

Biorąc pod uwagę wszystkie warunki przestrzenne i techniczne, a także życzenia klientów, 
opracowuje instalacje szyte na miarę i przyszłościowe.  

Podstawową zasadą firmy jest: „Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie!”  

Wykwalifikowany i przeszkolony personel instaluje nowe elementy i naprawia istniejące. 
Konfiguruje złożone sieci szybko i praktycznie. Doradza w kwestii oszczędzania energii, 
odnawialnych źródeł energii .  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gestamp Griwe   
Adres: Unterdorf 35, 37339 Haynrode 

 

Gestamp Griwe z siedzibą w Haynrode, Turyngia, jest spółką zależną międzynarodowej grupy 
GESTAMP .  

Profil: Firma jest pomysłodawcą i producentem części oraz zespołów metalowych dla 
przemysłu motoryzacyjnego. Zajmuje się produkcją elementów konstrukcyjnych                                              
i samochodowych z powlekanych i niepowleczonych materiałów o wysokiej wytrzymałości. 
Dostarcza innowacyjne produkty wytwarzane z formowania na zimno i na ciepło i jest 
partnerem znanych producentów samochodów w tej dziedzinie rozwoju.  

Prowadzi działalność w 19 krajach, w których posiada ponad 108 zakładów produkcyjnych oraz 
12 ośrodków badawczo - rozwojowych. Na całym świecie zatrudnia ponad 28.500 
pracowników.  

Firma obecna na arenie międzynarodowej i uznana na całym świecie za wysoką jakość.  

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Daume 
Adres: Brandenburger Str. 1, 37115 Duderstadt 

 

Profil: Firma remontowo-budowlana zajmująca się planowaniem, wyposażeniem i serwisowaniem 
technicznym budynków. 

Istnieje od ponad 60 lat. Działa w całym kraju jako kompetentny partner dla klientów 
publicznych, komercyjnych i przemysłowych. 
Obecnie zatrudnia około 460 osób w dziesięciu lokalizacjach w Daume GmbH i około 1000 
osób w grupie Daume. Sami szkolą specjalistów technicznych i handlowych. 
 

Wykonuje m.in. 
 usługi w dziedzinie techniki wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. Konserwacja i 

naprawa systemów ogrzewania, powietrza wewnętrznego i chłodnictwa. Kontrola 
energetyczna systemów wentylacyjnych i chłodniczych zgodnie z EnEV  

 usługi w dziedzinie technologii elektrycznej i oprzyrządowania oraz sterowania. 
Konserwacja i serwis MSR - systemy techniczne. Wsparcie w zarządzaniu energią, czyli: 
rejestrowanie zużycia energii, identyfikacja potencjału oszczędnościowego, realizacja 
celów oszczędnościowych 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Firmy branży mechatronicznej: 

 

 

Ottobock  

Adres: Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt 

Działalność Ottobock skoncentrowana jest na ludzkich potrzebach. Oferując 
najwyższej jakości zaopatrzenie ortopedyczne tj.: protezy kończyn, wózki inwalidzkie, 
stabilizatory stawów, czy też pionizatory dla dzieci dąży do poprawy jakości życia wielu osób, 
a także zapewnienia im mobilności oraz niezależności. 

Ottobock nie tylko opracowuje innowacyjne produkty, ale oferuje również holistyczny cykl 
dostaw. Stale się rozwija i wprowadza technologie, które poprawiają życie wielu ludzi. 
Produkty i technologie Ottobock zapewniają nową swobodę ruchu i zapobiegają możliwym 
szkodom wynikowym. Kiedy została założona, seryjna produkcja protetycznych części 
zrewolucjonizowała rynek, a przede wszystkim podaż, dziś są to mikroprocesorowe stawy 
kolanowe, takie jak C-Leg - z kontrolą za pośrednictwem aplikacji - lub sterowane 
komputerowo ortezy nóg C-Brace, ręka wieloprzegubowa bebionic, elektryczne wózki 
inwalidzkie Juvo lub rodzina egzoszkieletów Paexo do ergonomicznych miejsc pracy.  

Stała wola tworzenia lepszej jakości życia sprawia, że firma jest światowym liderem 
technologicznym w dziedzinie bioniki ludzkiej, która rozszerza lub zastępuje części ludzkiego 
ciała.  

Dane o firmie 

 Sprzedaż w wysokości 1,003 mln euro w 2019 r  
 ponad 7 000 pracowników w ponad 50 krajach na całym świecie  
 ponad 160 własnych ośrodków opieki nad pacjentem  
 Światowy lider w dziedzinie protetyki  

 



  

 

 

   

   

 

 

 

 



  

 

KFZ Handel Engelhardt  
     
Adres: Westeröder Str. 47, 37115 Duderstadt 
 
 
Profil i działalność firmy: 
Salon samochodowy, sprzedawca samochodów, mechanika samochodowa, usługa rejestracji 
pojazdów, pośrednictwo w sprzedaży nowych samochodów i używanych pojazdów. 

Firma zajmuje się naprawą samochodów, wymianą opon, odgrzybianiem klimatyzacji i jej 
nabijaniem. Właściciel prowadzi również autohandel. 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 



  

 

Ehrhardt    Reifen + Autoservice GmbH & Co. KG 

Adres: Bostalstraße 9, 37115 Duderstadt  

 

 

To zakład zajmujący się serwisem, wulkanizacją i drobnymi naprawami samochodowymi. 
Obsługuje klientów prywatnych i floty samochodowe.  

Usługi: 

Klient prywatny - serwis opon, wyrównanie kół, konserwacja klimatyzacji, technologia wydechowa, 
diagnostyka silnika, technologia podwozia, tuning, naprawa / wymiana szyb samochodowych, serwis 
hamulców, kontrole bezpieczeństwa, przechowywanie kół i wiele więcej 

Klient komercyjny - bieżnikowanie premium (zgodnie z ECE 109), serwis mobilny dla flot samochodów 
ciężarowych, analiza floty, obsługa tusz, naprawy opon, naprawa / wymiana okien, kompleksowa 
obsługa opon i samochodów dla flot samochodowych i dostawczych, serwis opon przemysłowych, 
serwis ciągników rolniczych, maszyn do robót leśnych i do robót ziemnych, serwis dla sprzedawców. 

 

   

 



  

SCHOTTE 
Adres: Schöneberger Str. 10, 37115 Duderstadt, 

 

 

 

Zakład mieści się na obrzeżach miasta Duderstadt.  Przedsiębiorstwo zajmuje się 
serwisem i sprzedażą maszyn i ciągników rolniczych, głównie marki DEUTZ-FAHR oraz NEW 
HOLLAND. Zasięg działalności tej firmy jest dosyć obszerny, głównie działa na terenie Niemiec, 
ale również prowadzą prężnie rozwijającą się współpracę handlową ze wszystkimi krajami Unii 
Europejskiej. 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1a Autoservice Sascha Bodmann 
Adres firmy: Hauptstr.4, 37434 Wollbrandshausen 
 
Profil: serwis samochodowy 
 
 
Zakres działalności: Wymiana opon, alufelg, zużytych 
części, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, 
przegląd samochodu, ustawienie zbieżności. 
Warsztat prowadzi naprawy i serwis pojazdów. Oprócz kompleksowych porad przejmuje również 
ważne kontrole bezpieczeństwa.  
 
Wykwalifikowany zespół pracuje z użyciem najnowszych technologii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KS Autoglas Zentrum, 

Adres : Göttiger Landstraße 14A, 37434 Gieboldenhausen 

 

 

 

 

Profil:  Warsztat samochodowy, 

Zakres działalności: Wymiana opon, wymiana płynów eksploatacyjnych, badanie błędów 
silnika, wymiana szyb, usuwanie drobnych usterek 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
Autohaus Abicht GmbH 
 
Adres: Industriestraße 33-35, 37115 Duderstadt, 
 

 
 
Profil: Firma zajmuje się naprawą, sprzedażą oraz konserwacją pojazdów, głównie marek 
volkswagen i hyundai. 
Salon połączony jest z halą, która służy za warsztat. Firma posiada własny magazyn z oponami 
oraz sklep z częściami do różnych samochodów.  
 
Usługi: serwis opon, serwis olejowy, gwarancja mobilności, inteligentna naprawa, serwis 
klimatyzacji, części zamienne i akcesoria, utylizacja pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
warsztat blacharsko-lakierniczy, naprawa powypadkowa, kontrola bezpieczeństwa i inne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Autohaus Herschel  
Adres: Bahnhofstraße 5, 37434 Rhumspringe 

Profil: Autoryzowana sprzedaż i serwis Mercedes-Benz 

Firma zajmuje się : 
- przeglądami, 
- naprawami powypadkowymi, 
- serwisowaniem, przechowywaniem i instalacją opon, 
- usługą odbioru i dostawy pojazdu, 
- całodobową pomocą drogową, 
- sprzedażą nowych i używanych samochodów, 
- wynajmem pojazdów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Autohaus Peter  
Adres: Am Euzenberg 27, 37115 Duderstadt 

 

Firma istnieje 29 lat. w 1990 roku otworzyła swój pierwszy warsztat  
dla samochodów osobowych i dostawczych w Nordhausen 
W 2013 r nastąpiło przejęcie przez firmę Mercedes Benz  
w Duderstadt i Einbeck. 
Przez wszystkie lata bardzo szybko się rozwijała i powiększała  
o kolejne warsztaty i salony. 
Usługi 
Sprzedaż - finansowanie - ubezpieczenie:  
• leasing / finansowanie · ubezpieczenie  
• Gwarancja na używany samochód  
• Wymiana używanych samochodów  
 
Usługa specjalna:  
• codzienna kontrola gazu głównego i spalin  
• Kontrola tachografu cyfrowego  
• Montaż dodatkowych / pomocniczych grzejników  
• Usługa taksometru  
• Usługa mobilności  

To dodatkowe:  
• Części internetowe Mercedes-Benz  
• Karta serwisowa Mercedes-Benz  
• Rozszerzona gwarancja  
• Naprawa i finansowanie części  
• Baza Carlsson  
• Partner kontraktowy BRABUS  
 
Konserwacja i naprawa:  
• Kontrola, konserwacja i naprawa wszystkich marek  
• Test hamulca na stanowisku badawczym  
• elektroniczne ustawianie kół  
• Usługa konserwacji klimatyzacji  
• Serwis opon z magazynowaniem opon  
• Oryginalny serwis części zamiennych, sklep z akcesoriami i sklep z kolekcjami  
• Profesjonalne malowanie wszystkich samochodów osobowych i dostawczych  
• Naprawa powypadkowa  
 



  

 

Gestamp Griwe   
Adres: Unterdorf 35, 37339 Haynrode 

Gestamp Griwe z siedzibą w Haynrode, Turyngia, jest spółką zależną międzynarodowej grupy 
GESTAMP .  

Profil: Firma jest pomysłodawcą i producentem części oraz zespołów metalowych dla 
przemysłu motoryzacyjnego. Zajmuje się produkcją elementów konstrukcyjnych                                            
i samochodowych z powlekanych i niepowleczonych materiałów o wysokiej wytrzymałości. 
Dostarcza innowacyjne produkty wytwarzane z formowania na zimno i na ciepło i jest 
partnerem znanych producentów samochodów w tej dziedzinie rozwoju.  

Prowadzi działalność w 19 krajach, w których posiada ponad 108 zakładów produkcyjnych oraz 
12 ośrodków badawczo - rozwojowych. Na całym świecie zatrudnia ponad 28.500 
pracowników.  

Firma obecna na arenie międzynarodowej i uznana na całym świecie za wysoką jakość.  

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Firmy branży mechanicznej: 

 

 

Ottobock  

Adres: Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt 

Działalność Ottobock skoncentrowana jest na ludzkich potrzebach. Oferując 
najwyższej jakości zaopatrzenie ortopedyczne tj.: protezy kończyn, wózki inwalidzkie, 
stabilizatory stawów, czy też pionizatory dla dzieci dąży do poprawy jakości życia wielu osób, 
a także zapewnienia im mobilności oraz niezależności. 

Ottobock nie tylko opracowuje innowacyjne produkty, ale oferuje również holistyczny cykl 
dostaw. Stale się rozwija i wprowadza technologie, które poprawiają życie wielu ludzi. 
Produkty i technologie Ottobock zapewniają nową swobodę ruchu i zapobiegają możliwym 
szkodom wynikowym. Kiedy została założona, seryjna produkcja protetycznych części 
zrewolucjonizowała rynek, a przede wszystkim podaż, dziś są to mikroprocesorowe stawy 
kolanowe, takie jak C-Leg - z kontrolą za pośrednictwem aplikacji - lub sterowane 
komputerowo ortezy nóg C-Brace, ręka wieloprzegubowa bebionic, elektryczne wózki 
inwalidzkie Juvo lub rodzina egzoszkieletów Paexo do ergonomicznych miejsc pracy.  

Stała wola tworzenia lepszej jakości życia sprawia, że firma jest światowym liderem 
technologicznym w dziedzinie bioniki ludzkiej, która rozszerza lub zastępuje części ludzkiego 
ciała.  

 

 

 

   



   

 

 

Metallbau Hage 
Adres:Industriestraße 24, 37115 Duderstadt 

  

Firma zajmująca się produkcją ram okiennych, drzwi, technologii słonecznych, wentylacji oraz 
różnych konstrukcji i elementów z blach.  Projektuje i buduje indywidualne balkony i oszklenia 
balkonów na potrzeby prywatnych pomieszczeń mieszkalnych lub komercyjnych. Zajmuje się 
wykonywaniem wnętrz z zastosowaniem szkła i metalu. 

 

        

 

      

 

 

 



  

 

Herwig  
Adres: Industriestraße 24, 37115 Duderstadt 

 

 

 

Profil firmy: Aktualizacja, modernizacja systemów grzewczych, energii odnawialnej                                        
i konserwacja klimatyzacji 

Usługi: 

 Doradztwo i wdrożenie klimatyzacji,  konserwacja i serwis. 
 Planowanie i instalacja w nowych i starych budynkach oraz  konserwacja systemów 

wentylacyjnych 
 Profesjonalne planowanie, realizacja, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej w budynkach 
 Budowa i modernizacja ogrzewania 
 Remonty łazienek, usługi hydrauliczne 

 

 

         


