UCHWAŁA NR XX/354/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 maja 2016 r.

w

sprawie

wyróżnienia

Nagrodą

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Stella

Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa KujawskoPomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158,
poz. 2465 z późn. zm.1), oraz § 2 ust. 2 i 3 oraz § 6 uchwały Nr XLIII/1142/2010 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułu
Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich
nadawania. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 814), na wniosek Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyróżnić Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu
Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 283
i poz. 2595
1

UZASADNIENIE
Grupa Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu to 55 spółek
zlokalizowanych w Polsce i za granicą, których produkty powstałe w oparciu
o najnowocześniejsze technologie, sprzedawane są w 80 krajach na świecie. Obecnie TZMO
SA zatrudnia ponad 7 600 pracowników. Jest producentem i dostawcą artykułów
higienicznych, kosmetycznych i wyrobów medycznych na rynek ogólnopolski jak i światowy.
Należy jednak podkreślić, iż TZMO SA to nie tylko firma zajmująca się produkcją
i sprzedażą materiałów higienicznych i kosmetycznych. Przedsiębiorstwo konsekwentnie
działa na rzecz społeczeństwa wspierając działania prospołeczne, kulturalne, sportowe
i edukacyjne. Fundacja TZMO „Razem zmieniamy świat” organizuje Międzynarodowe Dni
Opieki Długoterminowej, w ramach których od dziewiętnastu lat spotykają się profesjonaliści
działający na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych. TZMO SA dba
również o tych, którzy opiekują się osobami niesamodzielnymi w domu. Z myślą o nich
organizowane są bezpłatne warsztaty instruktarzowe. TZMO SA posiada własne Policealne
Szkoły Opiekunów Medycznych (Toruń, Bydgoszcz). Przedsiębiorstwo propaguje zdrowy
i aktywny styl życia, włącza się w liczne imprezy sportowe nie tylko o zasięgu regionalnym,
ale także międzynarodowym. Jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju Tenisowego
Kobiet BELLA CUP oraz Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
SENI CUP skierowanej do niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.
W Indiach rozgrywany jest Bella Badminton Cup. Ponadto sponsoruje mecze eliminacyjne do
Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn – PLAŻA GOTYKU w Toruniu
oraz Mikołajkową Konwencję Fitness. TZMO SA wspiera imprezy o charakterze
kulturalnym, skutecznie przyczyniając się do promocji województwa kujawsko-pomorskiego.
Jest zaangażowane w organizację PROBALTICA, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
Tofifest oraz Międzynarodowego Festiwalu Światła Bella Skyway.
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych powstały w 1951 r. Pierwsze
zamówienia wykonywane przez firmę realizowane były na zlecenie Ministerstwa Obrony
Narodowej i Centralnego Urzędu Górnictwa. Wysoka jakość produktów zaowocowała
pojawieniem się kolejnych zleceń i umocnieniem się pozycji państwowego przedsiębiorstwa,
które prężnie rozwijało się od początku swojego istnienia zarówno w kraju jak i za granicą.
Już w połowie lat sześćdziesiątych TZMO zaczęło zdobywać rynki zagraniczne sprzedając
swoje produkty do państw europejskich, Afryki i Wietnamu. Przełomowym momentem
w historii firmy był rok 1991, kiedy to pracownicy przedsiębiorstwa wraz z przedstawicielami
środowiska akademickiego i medycznego utworzyli spółkę akcyjną TZMO SA, wykupując
majątek przedsiębiorstwa od Skarbu Państwa.

Kolejne lata działalności firmy to czas dynamicznej rozbudowy przedsiębiorstwa
i licznych inwestycji w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. TZMO SA może
poszczycić się zbudowaniem w 2004 r. linii produkcyjnej opatentowanej wg własnej
technologii, służącej do wytwarzania taśmy o wysokiej chłonności stosowanej do
wytwarzania artykułów higienicznych o najwyższej jakości. Również w 2004 r. w Plastica
Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim uruchomiona została produkcja na masową skalę folii
paroprzepuszczalnej i laminatu włókniny, oraz folii wykorzystanych do wytwarzania
artykułów higienicznych dla dorosłych z funkcją oddychającą, zapewniając tym samym
TZMO SA przewagę konkurencyjną na rynku polskim i europejskim dla wyrobów Seni.
W 2009 r. TZMO SA jako pierwsze przedsiębiorstwo w Europie zbudowało nowoczesną linię
produkcyjną do wytwarzania produktów higienicznych dla dorosłych, w których zastosowano
nowe własne innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zostały objęte ochroną
patentową. W tym samym roku patent ten został uhonorowany nagrodą w konkursach
organizowanych przez Radę Toruńską FSNT NOT w „Przeglądzie Osiągnięć Technicznych
Torunia” oraz „Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska”. Wcześniej wyżej opisane
rozwiązania stosowane były w budowie maszyn tylko w Japonii i USA.
Firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe Tricomed, które współpracując
z doświadczonymi jednostkami naukowymi w dalszym ciągu poszukuje innowacyjnych
pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przyczyniając się do doskonalenia
oferowanych produktów spełniających rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i jakości,
podnoszących zarazem komfort życia codziennego.
Nadanie Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae
et Pomeraniae przez Sejmik Województwa, będzie szczególnym wyrazem uznania dla
całokształtu działań Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu
w 65-rocznicę ich powstania.
Wniosek otrzymał pozytywną opinię Kapituły tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.

