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60-lecie pracy Reinholda Würtha
Niejednokrotnie podziwiamy ludzi, którzy wiele
osiągnęli. „Ludzie sukcesu” potrafili urzeczywistnić
swój pomysł, znaleźć tzw. niszę rynkową oraz z wizją doskonalić zdolności dobrego przedsiębiorcy.
Podziwiamy Henry Forda, Andre Citroëna, Soichiro
Hondę, braci Michelin, a także Reinholda Würtha,
który 1 października obchodził jubileusz 60-lecia
pracy zawodowej.
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en 74-letni dziś przedsiębiorca z dwuosobowej firmy
ojca, zajmującej się hurtową sprzedażą śrub, stworzył
światowego lidera w dystrybucji produktów dla przemysłu, Grupę Würth. Wśród głównych grup produktowych
firmy można znaleźć: produkty chemiczno-techniczne (czyściwa, smary, oleje, materiały klejące, środki do zabezpieczania podwozi, kleje do szyb, odrdzewiacze), narzędzia ręczne, elektronarzędzia i narzędzia akumulatorowe, narzędzia
pneumatyczne wraz z akcesoriami (szlifierki, wkrętarki, klucze udarowe), elementy złączne (śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, podkładki, nity, pręty gwintowane, kołki), kompleksowe wyposażenie warsztatu i magazynu (stoły, szafki,
wózki narzędziowe, kasety, skrzynki, regały ORSY) oraz systemy opatentowane i gwarantowane marką Würth (Time-Sert,
ORSY, Maxilifter).
Stworzenie rodzinnej firmy z ponad 400 spółkami w 84
krajach, zatrudniającej ok. 59 tysięcy pracowników, osiągającej sprzedaż na poziomie 8,82 mld euro – to historia sukcesu stawiana za wzór w niemieckim i międzynarodowym
biznesie. Historia ta rozpoczęła się w 1945 r., kiedy Adolf
Würth założył w Niemczech spółkę Adolf Würth GmbH
& Co. KG. Natomiast 1 października 1949 r. czternastoletni
wówczas Reinhold Würth rozpoczął praktykę w firmie ojca.
Po przedwczesnej śmierci Adolfa Würtha w roku 1954 jego
19-letni syn przejął prowadzenie firmy. Reinhold Würth zarzą-

dzał firmą w sposób dalekowzroczny i wizjonerski, co wkrótce
zostało ukoronowane pierwszym sukcesem. W 1962 r. w Holandii została założona pierwsza zagraniczna spółka zależna,
następne powstawały w kolejnych krajach. W 1987 r. Grupa
Würth była obecna na 5 kontynentach. W 1990 r. powstała
Würth Polska Sp. z o.o., która w przyszłym roku będzie obchodzić 20-lecie istnienia. Würth Polska zatrudnia ponad 600
osób i obsługuje ok. 43 tys. klientów w kilkuset branżach.
Reinhold Würth od wielu lat wspiera projekty z dziedziny kultury i sztuk pięknych, nauk ścisłych i badań, szkoleń
i edukacji. W 1987 r. wraz z żoną Carmen założył Fundację
Charytatywną Würth. Ponadto w latach 1999-2003 kierował
Instytutem Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Karlsruhe.
W dowód uznania za szczególne oddanie sprawom społecznym i działalności kulturalnej, a także za osiągnięcia na
polu działalności biznesowej profesor Reinhold Würth został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i nagrodami.

Prof. dr h.c. multi Reinhold Würth, przewodniczący Rady Nadzorczej
Fundacji Grupy Würth
11/2009


9

