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Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa?
Ten proces najlepiej przedstawić na przykładzie 
Niemiec, które inwestują ogromne pieniądze 
w automatyzację i optymalizację procesów pro-
dukcyjnych. Potwierdzeniem tego jest chociażby 
koncern Volkswagen, który na badania i rozwój 
wydaje więcej, niż wszyscy przedsiębiorcy w ca-
łej Polsce, czy firma Adidas, która produkcję  
z Chin przenosi do fabryki przyszłości, redukując 
zatrudnienie z kilkudziesięciu tysięcy do 160 osób. 
Polska stoi w tym momencie na rozdrożu. Albo 
pójdzie za przykładem Niemiec, albo – tak jak 
Anglia – ukierunkuje się na wykonywanie usług 
i serwis, nie inwestując w badania i rozwój. 
Przyszłość przemysłu w Polsce zależy od kadry 
zarządzającej. Bardzo bym sobie życzył, żeby 
nakłady na inwestycje były większe, bo niestety 
teraz jesteśmy na szarym końcu Europy i jeżeli 
czegoś nie zrobimy, to produkcja zacznie się 
przenosić na Zachód.

Jakie rozwiązania mogą Państwo zaproponować 
przedsiębiorcom, aby przeszli tę transformację?
Nasza spółka jest w stanie przeprowadzić pol-
skie firmy produkcyjne przez transformację cy- 
frową, oferując zaawansowane technologie infor- 
matyczne optymalizujące i automatyzujące pro-

cesy. Uzdrowienie przedsiębiorstwa zawsze za- 
czyna się od analizy problemów i próby ich 
rozwiązania. Poprawa sytuacji biznesowej firmy 
nie musi być zależna od rewolucji technicznej, 
czasami wystarczy zmiana lub odblokowanie pro-
cesów, co automatycznie zwiększy rentowność 
przedsiębiorstwa i wpłynie na wzrost zaufania 
klienta do firmy wdrożeniowej. Dopiero wtedy 
można pomyśleć o zastosowaniu rozwiązań 
technicznych z zakresu IoT, systemów ERP czy 
systemów MES. Integracja systemów ERP z sys-
temami MES pozwala dokładnie zaplanować 
produkcję, co przekłada się na wzrost wydajności. 
Rozwiązania, które wdrażamy, pozwalają zmniej-
szyć koszty nawet o 30 proc.

Na jakim poziome znajdują się polskie firmy  
w kwestii cyfrowej?
To zależy od tego, jak bardzo firma jest nastawiona 
na wzrost konkurencyjności względem innych 
przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. 
Konkurencja determinuje zmiany i zmusza 
przedsiębiorców do przeprowadzenia transfor-
macji w swoich organizacjach. Polska jest atrak- 
cyjnym rynkiem dla dużych koncernów stop-
niowo wypierających małe rodzime firmy, dla 
których jedynym wyjściem będą inwestycje  

w innowacje. Czasami rozwój przedsiębiorstw 
jest tak dynamiczny, że managerowie tracą nad 
nimi kontrolę, co w pewnym stopniu motywuje 
ich do zmian i usprawniania procesów.  W Polsce 
potrzebni są liderzy, którzy zrewolucjonizują 
swoje zakłady produkcyjne. Komuś musi się 
udać, żeby inni poszli w tym samym kierunku.

Nad czym obecnie Państwo pracują?
Obecnie realizujemy kilka projektów, na które 
udało nam się uzyskać dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Pracujemy między innymi nad autorskim 
systemem MES, którego działanie będzie opierać 
się na nowym standardzie komunikacyjnym Lora. 
Rozwiązanie, które chcemy zastosować, działa na 
niskiej częstotliwości i jest odporne na zakłócenia 
wytwarzane przez maszyny przemysłowe. Drugi 
realizowany przez nas projekt wykorzystuje 
urządzenie HoloLens, czyli okulary rozszerzonej 
rzeczywistości, do usprawnienia procesów w ma- 
gazynach. Udostępnimy magazynierom techno- 

logię, która odnajdzie i doprowadzi ich do da-
nego produktu. Wspólnie z T-Mobile pracujemy 
również nad wdrożeniem w Polsce nowej tech-
nologii sieciowej tzw. Narrowband IoT, która do 
2020 roku ma być uruchomiona w całym kraju. 
Nasza rola polega na wydłużeniu czasu pracy 
urządzeń IoT nawet do kilku lat. 

Czym wyróżnia się ANEGIS na tle konkurencji?
Przede wszystkim staramy się edukować klienta 
i traktować go jako partnera, z którym wspólnie 
pracujemy nad sukcesem wdrożenia. Systemy ERP 
są dla nas narzędziem, które może się zmieniać 
w zależności od potrzeb rynku. Jeżeli zgłasza 
się do nas firma z konkretnym problemem, to 
najpierw go analizujemy, a później dobieramy 
odpowiednie narzędzia. Jeśli produkty znajdujące 
się w naszej ofercie nie są w stanie pomóc, to 
szukamy innych dostępnych na rynku środków 
lub tworzymy całkiem nowe rozwiązania. W Pol- 
sce konkurencja jawi się inaczej niż na Zachodzie. 
Czym innym jest konkurować z zachodnim gi-
gantem zatrudniającym 50 tys. osób na całym 
świecie, a czym innym ze stuosobową firmą, 
która zbudowała sobie markę w Polsce i działa 
tylko na tym rynku. Oczywiście zdaję sobie spra- 
wę z tego, że zachodnie koncerny już teraz roz- 
poczynają inwestycje w Polsce i za pięć czy dzie-
sięć lat ten rynek będzie wyglądał tak jak w Anglii 
czy Skandynawii. Małym firmom będzie trudniej 
konkurować z dużymi graczami i z czasem po- 
zostanie im tylko ratowanie nieudanych wdro-
żeń lub praca przy małych projektach. Taka seg-
mentacja na pewno nastąpi. Myślę, że jedynym 
rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć degradacji, 
jest konsolidacja.

Jak wygląda ekologiczna strategia gminy Toma-
szów Mazowiecki?
Nasze cele ekologiczne realizujemy wielotorowo. 
Zakończyliśmy I etap kanalizacji (powstała oczy- 
szczalnia i 60 km kanalizacji zbiorczej), reali-
zujemy II etap – około 40 km kanalizacji. Moder- 
nizujemy ujęcia wody – ponad 70 proc. miesz- 
kańców już korzysta z bardzo dobrej jakości wody. 
W najbliższym czasie pięć miejscowości będzie 
posiadać sieć gazową. Przygotowaliśmy projekt 
unijny dla około 200 gospodarstw domowych 
na wykonanie odnawialnych źródeł energii. Za- 
stosowane będą kolektory solarne, fotowoltaika 
oraz piece na pelet. W 50 proc.  dofinansujemy  
koszty przyłączy kanalizacyjnych poprzez WFOŚiGW 
w Łodzi.  Dziś aż 95 proc. naszych budynków 
użyteczności publicznej opiera się na ogrzewaniu 
gazowym i olejowym, a także wykorzystaniu 
pomp ciepła. Jako gmina podpisaliśmy porozu-
mienie z miastem Tomaszów Mazowiecki na 
wspólną komunikację miejską. Dziś ta komuni-
kacja zarówno na terenie gminy wiejskiej To- 
maszów, jak i miasta jest dla wszystkich miesz-
kańców darmowa. Transport ten obsługuje aż 
25 autobusów hybrydowych. To kolejny krok 
w walce o czyste powietrze na naszych terenach. 

Co gmina proponuje przedsiębiorcom?
System podatkowy w gminie jest bardzo przy-
jazny przedsiębiorcom. Niezmiennie od kilku lat 
nie podnosimy kwot, wręcz przeciwnie, obni- 
żamy niektóre podatki. W ostatnich miesiącach 
ukończyliśmy uzbrajanie dostępnych terenów 
inwestycyjnych położonych przy węźle trasy 
S8-Tomaszów Centrum. Mamy czternaście hekta- 
rów terenów gminnych, a tuż obok znajduje się 
6 hektarów należących do prywatnych inwes-
torów. Na cały teren mamy przygotowany plan 
zagospodarowania przestrzennego. Tereny te 
mają doprowadzone media i drogę dojazdową. 
Bierzemy także udział w projekcie „Aktywni 
gospodarczo” realizowanym przez urząd miasta 
i powiat tomaszowski. Obserwujemy spore zain- 
teresowanie ze strony przedsiębiorców naszą ofertą 
inwestycyjną i czekamy na konkretne realizacje. 
Naszym priorytetem było przygotowanie tere- 
nów tak, by zainteresowany inwestor miał już 
wszystko gotowe. W kwestiach promocji i do-
tarcia do biznesu współpracujemy też z PAIiH  
i urzędem marszałkowskim woj. łódzkiego, 
a także korzystamy z kontaktów i poleceń obec- 
nych w gminie przedsiębiorstw. Taką formą 
promocji gospodarczej było też nasze ubiegło-
roczne zaangażowanie w Polski Kongres Przed-

siębiorczości. Wydarzenia gospodarcze zawsze 
mają dla nas wartość. Zarówno prelekcje doś-
wiadczonych ekspertów z poszczególnych branż, 
jak i spotkania, które na kongresie się odbywają, 
często już po zakończonych sesjach tematycznych. 
Po takich rozmowach często pojawiają się nowe 
pomysły. Uważam, że wnosi to dużo do naszej 
codziennej pracy.

Jakie inne inwestycje mają miejsce w gminie?
Oddaliśmy niedawno nowe budynki – komunalny 
i socjalny dla 10 rodzin. W tej chwili przygo-
towujemy program mieszkaniowy dla ludzi mło- 
dych. Posiadamy ponad 20 działek pod budowę 
mieszkań, które chcemy sprzedać po preferen-
cyjnych cenach, oczywiście na określonych wa- 
runkach. Osoby młode, do których skierowany 
jest ten projekt, wykazują nim duże zaintereso-
wanie. Prawdopodobnie uruchomimy to już wiosną 
przyszłego roku. Nie rejestrujemy nowych zgło- 
szeń na mieszkania komunalne, ale w najbliż- 

szych  latach w pełni zmodernizujemy trzy bloki 
komunalne. Znacznie zwiększyliśmy gminny 
budżet przez ostatnie lata. Mamy obecnie nad- 
wyżkę operacyjną, tak aby móc inwestować 
zarówno ze środków własnych, jak i zewnęt-
rznych. Udało się to przede wszystkim dzięki 
aktywnemu zespołowi, który mam w gminie. 
Zawsze zastanawiamy się z radą, czy wydana 
złotówka będzie mogła przynosić następne ko- 
rzyści. Gmina Tomaszów to nie tylko miejsce  
do inwestowania, zamieszkania, ale także aktyw-
nego wypoczynku. Naszą gminę okalają piękne 
tereny (Zalew Sulejowski, Rzeka Pilica, 2 parki 
krajobrazowe). Budujemy także szlak wodny na 
Pilicy, obok tej trasy chcemy dokończyć budowę 
ścieżek rowerowych. Mamy ciekawy projekt 
zagospodarowania terenów nad Zalewem 
Sulejowskim, przy zaporze w Smardzewicach.

Jakie są plany na dalsze lata?
Naszym celem jest rozwój wielokierunkowy. 
Zdajemy sobie sprawę, że zdobycie środków 
unijnych, wybudowanie bądź rozbudowanie 
infrastruktury, czy rewitalizowanie terenów to 
potężne inwestycje, które będziemy musieli 
utrzymać. W tym aspekcie upatrujemy szan- 
sy w nowych przedsiębiorcach. Dlatego równo-
legle rozwijamy tereny inwestycyjne, jak i te- 
reny rekreacyjne. Zdobyliśmy sporo środków 
unijnych, mamy też własne, dzięki którym możemy 
realizować te inwestycje. W najbliższych latach 
priorytetem będzie też przebudowa dróg lokal- 
nych, które mocno ucierpiały przy budowie ka- 
nalizacji. Chcemy gminę rozwijać w sposób zrów-
noważony, w zgodzie z naturą i zaspokajaniem 
potrzeb naszych mieszkańców.

Przemysł 4.0 po polsku

Rozwój poprzez ekologię

Spółka ANEGIS to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, 
które pomaga polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym 
przejść przez proces transformacji cyfrowej. O tym, czym jest 
czwarta rewolucja przemysłowa i jakie szanse oraz wyzwania 
niesie za sobą, mówi Michał Tekiela – prezes zarządu.

Samorządowcy muszą podejmować trudne decyzje.  
Powinni zadbać zarówno o pozyskanie inwestorów, potrzeby 
mieszkańców, jak i ekologię czy turystykę. To zadania często 
trudne do pogodzenia, jednak tę drogę rozwoju wybrał wójt 
Franciszek Szmigiel dla gminy Tomaszów Mazowiecki.

Michał Tekiela - prezes zarządu

Tereny inwestycyjne w Łazisku, gmina Tomaszów Mazowiecki

MOST Wiedzy, 
unikalna w skali kraju 
platforma integrująca 
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o potencjale 
naukowców 

i jednostek, łączy
naukę z biznesem

s.2

Rozmawiał Błażej Pezdek

Rozmawiała Paulina Jaworska
Wydawca: Polska Agencja Przedsiebiorczości Sp. z o.o., ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice    telefon: 32/7826007    email: redakcja@forum-przedsiebiorczosci.pl



G2

Instytut Technologii Elektronowej skupia się na 
rozwoju elektroniki. Dlaczego jest to tak istotne?
Najlepszym przykładem jest elektronika samo-
chodowa. Udział elektroniki w pojazdach dyna- 
micznie rośnie. Już teraz jej wartość w samocho- 
dzie znacznie przekracza 30 proc. jego kosztów 
wytwarzania. Nasz problem polega na tym, że 
w Polsce wszyscy oczekują finalnego produktu, 
a instytut zajmuje się opracowaniem i wytwa-
rzaniem podzespołów elektronicznych, które ta-
kim produktem nie są. 

Udało się Państwu nawiązać porozumienie z UM 
woj. mazowieckiego i powstaje ważny projekt. 
Na czym ten projekt będzie polegać?
Woj. mazowieckie podjęło decyzję o znacznym 
dofinansowaniu zakupu sprzętu badawczego dla 
ITE. W najbliższym czasie podpiszemy umowę 
i to jest nasz priorytet. To ważne, że w ten spo- 
sób doceniono strategiczne znaczenie mikro-
elektroniki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Jakie stanowisko zajmuje państwo jeśli chodzi  
o rozwój jednostek naukowych w Polsce?
Problem tkwi głównie w skutecznym zaan-
gażowaniu się państwa w finansowanie nauki  
i realizowanie przyjętej strategii rozwoju. Przy-
kładem mogą być Niemcy, które prowadzą 
duże projekty i tam Ministerstwo Edukacji  
i Nauki uruchomiło realizowany przez instytuty 
program rozwoju mikroelektroniki o budżecie 
350 mln euro. Warto jednak podkreślić, iż 
nawet tam przedsiębiorstwa nie współfinansują 
jednostek naukowych na wczesnym etapie ba-
dawczym prowadzonych przez nie projektów. 

Dlaczego tak trudno jest wdrożyć produkt ze 
sfery nauki do biznesu?
Współpraca sfery badawczej ze sferą produk-
cyjną nie zawsze i nie wszędzie układa się do- 
brze. Przedsiębiorcy – szczególnie jeżeli mają in-
westować pieniądze – chcą mieć efekt szybko 
i to w postaci produktów rynkowych. W moim 

instytucie jest wielu naukowców z różnych dzie- 
dzin, którzy znają się np. na fizyce, chemii, 
nowoczesnych technologiach, jednak nigdy nie 
będziemy jako naukowcy lepsi od przedsię-
biorców w prognozowaniu rynku.

Z których projektów zrealizowanych dotychczas, 
ITE jest najbardziej dumny?
Najbardziej jestem zadowolony z podjętej kilka 
lat temu decyzji, by zaistnieć na europejskiej 
scenie i realizować zaawansowane badania w mię- 
dzynarodowych konsorcjach w ramach Prog-
ramów Ramowych UE. ITE był i jest partnerem 
w 55 takich projektach. Byłoby ich znacznie 
więcej, ale często warunkiem jest współpraca 
zespołu naukowego z przedsiębiorstwem z Polski. 
Tak jak wspomniałem wcześniej, nie zawsze 
łatwo ją nawiązać. Innym powodem do dumy 
są opracowane i wytwarzane w ITE detektory 
promieniowania, stosowane w międzynaro-
dowych badaniach nad transaktynowcami. Wy- 
niki eksperymentów prowadzonych przez czo-
łowe ośrodki światowe, dzięki użyciu detektorów 
ITE, potwierdziły doświadczalnie prace teorety-
czne i doprowadziły do podjęcia decyzji o uznaniu 
za istniejące i wpisaniu do układu okresowego 
pierwiastków: 112 nazwanego Copernicium, 
114 – Flerovium i ostatnio 117 – Tennessine.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pro- 
duktów – powstałych z wykorzystaniem nowo-
czesnych materiałów kompozytowych – ma og- 
romny wpływ na przyśpieszenie rozwoju gospo- 
darczego na świecie oraz poprawę bezpieczeństwa 
i poziomu życia. Wytwarzane w ten sposób two-
rzywa pozwolą na skuteczną realizację założeń 
energooszczędnej gospodarki. 

Polski Bazalt S.A. pracuje nad innowacyjnymi 
technologiami produkcji kompozytów wytwa-
rzanych na bazie włókien bazaltowych o róż-
nych parametrach technicznych. Spółka planuje 
wykorzystać skałę bazaltową z pokładów wystę-
pujących w Polsce. 
Materiały kompozytowe powstałe na bazie 
naturalnego surowca – bazaltu, modyfikowane 
grafenem płatkowym, nanocząsteczkami tlenków 
metali i polimerami nabierają niespotykanych 
dotąd właściwości, które pozwalają na ich 
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Produkty te charakteryzują się bardzo dobrymi 
właściwościami mechanicznymi i izolacyjnymi, 
odpornością na korozję i skrajne temperatury, nie 
uwalniają żadnych toksyn i nie są rakotwórcze. 
To właśnie te cechy decydują o szerokim 
zastosowaniu kompozytów w wielu dziedzinach 
gospodarki: budownictwie, przemyśle lotniczym, 
samochodowym, obronnym czy energetyce.
Inicjatorem badań nad innowacyjnymi techno- 

logiami wytwarzania materiałów kompozyto-
wych najnowszej generacji na bazie włókien 
bazaltowych jest właściciel spółki Polski Bazalt. 
Posiada on wiedzę i doświadczenie w dziedzinie 
wytwarzania i wprowadzania do przemysłu 
nowych materiałów kompozytowych, w skład 
których wchodzi wiele różnych nanomateriałów 
najnowszej generacji.
Podstawowym produktem, wytworzonym na 
bazie włókien bazaltowych, będą laminaty i ele-
menty konstrukcyjne oraz pręty zbrojeniowe  
o niezwykłej wytrzymałości mechanicznej i szcze-
gólnych właściwościach fizyko-chemicznych. 
Niezwykle ważną cechą tych produktów jest 
odporność na korozję. Ma to szczególne znaczenie 
dla miejscowości nadmorskich przepełnionych 
aerozolami solankowymi, gdzie stalowe elementy 
konstrukcyjne ulegają niespodziewanie szybkiej 
korozji i destrukcji. Najlepszym przykładem tych 
zależności jest niedawna katastrofa budowlana 
skorodowanego wiaduktu w Genui.
Badania prowadzone przez spółkę Polski Bazalt 
i jej aktywność na rzecz rozwoju nowoczesnych 
technologii pozwoliły uzyskać dofinansowanie 
na realizację projektu dotyczącego opracowania 
technologii ciągłej produkcji laminatów dla 
szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem włókien nieor- 
ganicznych w szczególności ciągłego włókna 
bazaltowego. – Serdecznie dziękujemy Narodo-
wemu Centrum Badań i Rozwoju za okazane 
zaufanie, które jest dla nas zarówno dowodem 
uznania, jak i wielkim wyzwaniem – mówi 
dr Bulga. Rozwój innowacyjnych technologii 
typu high tech daje szansę umiejscowienia 
Polski w czołówce wysokorozwiniętych krajów, 
szczycących się posiadaniem zaawansowanych 
technologii, wpisujących się w realizowany obec-
nie program polskiego rządu.

Wszystko składa się na elektrony

Polska gospodarka wzbogaci się 
o innowacyjny produkt

Instytut Technologii Elektronowej prowadzi badania z zakresu 
mikroelektroniki, fotoniki i nanotechnologii. To dzięki temu ITE  
może bezpośrednio uczestniczyć np. w światowych odkryciach  
w dziedzinie chemii radiacyjnej. O sukcesach i problemach z jakimi 
borykają się polscy naukowcy mówi Piotr Dumania – dyrektor ITE.

Projekt, który realizuje Polski Bazalt S.A., wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa obywateli, ochronę środowiska oraz zmniejszy zużycie 
energii w wielu gałęziach gospodarki. O unikalnej technologii mówi  
dr Zbigniew Bulga – odpowiedzialny w spółce za badania i rozwój.

Dr inż. Piotr Dumania - dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej 

Łódka platynowo-rodowa do produkcji włókna bazaltowego

Rozmawiała Anna Cieśla

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu 
Wiedzy – MOST Wiedzy (mostwiedzy.pl) to 
symboliczny most łączący świat nauki z bizne- 
sem. Stanowi on wsparcie dla działań Centrum 
Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki 
Gdańskiej, zapewniając partnerom uczelni lepszy 
dostęp do osiągnięć nauki. Ogólnodostępna 
platforma gromadzi stale aktualizowane infor-
macje o najnowszych osiągnięciach naukowych, 
innowacyjnych rozwiązaniach i kierunkach 
rozwoju tematów badawczych poszczególnych  
jednostek naukowych PG. – System posiada wbu- 
dowaną inteligencję i mechanizmy rozumienia 
kontekstu wyszukiwania. To inteligentny doradca, 
który automatycznie uczy się na podstawie hi- 
storii wyszukiwań, potrafi sugerować treści 
użytkownikowi, rozpoznaje grupy użytkow-
ników i dopasowuje dla nich wyniki – mówi 
dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum 
Usług Informatycznych PG. Jeśli szukamy np. 
informacji o najnowszych rozwiązaniach w za- 
kresie biometrii, wystarczy wpisać w wyszuki-
warkę MOSTu Wiedzy interesujące nas hasła. 
Wówczas uzyskamy m.in. informacje o projek-
cie dotyczącym biometrycznego systemu wery-
fikacji tożsamości klientów banków, który jest 
realizowany przez zespół prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry 
Systemów Multimedialnych na Wydziale Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki. Warto 
wspomnieć, że wcześniej prof. Czyżewski kie-
rował także zespołem, który stworzył m.in. 
skomercjalizowane i nagrodzone godłem TERAZ 
POLSKA oraz międzynarodową nagrodą „Prix 
Galien” CyberOko służące do diagnozy i terapii 
pacjentów w śpiączce i stanie wegetatywnym.
Jeśli interesują nas badania nad nowymi lekami 
przeciwnowotworowymi, wyszukiwarka pomo-
że odnaleźć publikacje, jakie ukazały się na ten 
temat, wynalazki i naukowców zajmujących 
się tą tematyką. Przykładowo, poszukiwaniem 
aktywnych związków przeciwnowotworowych 
i badaniem mechanizmów ich biologicznego 

działania zajmuje się zespół badawczy z Katedry 
Technologii Leków i Biochemii na Wydziale 
Chemicznym, którym przez wiele lat kierował 
śp. prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa. Związek 
Symadex® dotarł do II fazy badań klinicznych 
na pacjentkach z przerzutowym rakiem piersi. 
Kontynuowane są prace wdrożeniowe nad 

związkami stosowanymi w terapii nowotworów 
trzustki. Na platformie MOST Wiedzy znaj-
dziemy publikacje naukowców PG, które ukazały 
się w prestiżowych czasopismach naukowych, 
np. artykuł o stworzonym przez polsko-ame-
rykański zespół naukowców z dr hab. inż. 
Robertem Bogdanowiczem, prof. nadzw. PG  
z Katedry Metrologii i Optoelektroniki (WETI) 
na czele, szybkim i precyzyjnym diamentowym 
bioczujniku do wykrywania patogenów wywo-
łujących grypę w ślinie pacjenta, który opisano 
w „Scientific Reports” na portalu nature.com. 
Politechnika Gdańska jako lider badań wraz  
z partnerami będzie rozwijać to rozwiązanie pod 
kątem wykrywania innych patogenów, m.in. 
pneumokoków. Projekt jest współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020.

Jaka jest misja Instytutu? 
Nazwa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
zobowiązuje. Pracujemy tak, aby wszystkie pow- 
stające w nim produkty i urządzenia były 
innowacyjne, czyli posuwały dany produkt  
o krok do przodu – np. poprzez wprowadzenie 
nowych funkcji. Instytut Technik Innowacyjnych 
działa nieprzerwanie już ponad 40 lat. W tym 
czasie zrealizował liczne projekty badawcze 
krajowe, europejskie, programy w ramach fun-
duszy europejskich oraz w ramach zleconych 
usług. Opracowując nowe rozwiązania EMAG 
wykorzystuje najnowszą wiedzę, technologie, 
jak i rozwiązania organizacyjne. Założenia te 
przyświecają nam na każdym etapie prowadzo-
nych prac, od momentu powstania koncepcji po 
ostateczne testy opracowanych prototypów. 

Jakie są najważniejsze działania EMAG?
W ostatnich latach Instytut konsekwentnie po- 
szerza profil swojej działalności o obszary zwią- 
zane głównie z informatyką stosowaną i tech-
niczną. Tworząc innowacje współpracujemy z li- 
cznymi jednostkami naukowymi, konsorcjami 
i ekspertami w Polsce, jak i za granicą. Współ-
praca międzynarodowa stanowi ważny element 
strategii, a jej efekty wpłynęły także na rozpo- 
znawalność marki EMAG na świecie. Bardzo 
istotna jest dla Instytutu współpraca z prze-
mysłem. To w jej efekcie rodzą się wszystkie 
aplikacyjne rozwiązania, które później mają za- 
stosowanie w konkretnych obszarach i u konk-
retnych przedsiębiorców.

Na czym polega projekt „Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego”?
Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa cyfrowego i prototypowe uru-
chomienie centrum cyberbezpieczeństwa na uży- 
tek podmiotów publicznych, z możliwością roz- 
szerzenia na podmioty niepubliczne. Projekt 
umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwią-

zania, które następnie będzie rozszerzane na 
kolejne regiony Polski. Dzięki wykorzystaniu 
rozwiązania możliwe będzie sprawniejsze korzys- 
tanie z szeregu dostępnych cyfrowych usług 
publicznych w kontaktach z e-administracją 
oraz łatwiejszy dostęp do usług administracji 
publicznej. Projekt realizowany jest przez kon- 

sorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska 
(lider), Naukowa i Akademicka Sieć Kompu-
terowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK-
PIB) oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. 
Projekt finansowany jest przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu 
programu CyberSecIdent  – Cyberbezpieczeństwo 
i e-Tożsamość.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?
Planujemy realizować perspektywiczne kierunki 
badawcze, które wpisują się w trendy i koncepcje 
światowe dla szeroko rozumianej informatyki 
stosowanej, w tym również baz danych, sztu-
cznej inteligencji i eksploracji danych. Będziemy 
rozwijać bezpieczne rozwiązania dla administracji 
publicznej, biznesu i przemysłu. W każdej dzie-
dzinie jest jeszcze wiele do zrobienia.

MOST łączący naukę z biznesem

Nazwa, która zobowiązuje

Potencjał naukowy Politechniki Gdańskiej pozwala rozwiązywać 
wiele problemów biznesu. Współpracę pomiędzy uczelnią i biznesem 
ułatwiają takie narzędzia, jak ogólnodostępny portal MOST Wiedzy 
– unikalna w skali kraju platforma integrująca dane o potencjale 
naukowców i jednostek.

Od ponad czterdziestu lat w Katowicach działa Instytut Technik 
Innowacyjnych EMAG. Dyrektor Artur Kozłowski przybliża  
czym są „techniki innowacyjne”, które mają pomagać nie tylko  
w rozbudowanych urządzeniach, ale też codziennym życiu.

Fot. Piotr Niklas - Politechnika Gdańska

Dr Artur Kozłowski, dyrektor Instytutu

Wojciech Grabarczyk

Rozmawiała Paulina Jaworska
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Zbliża się koniec realizacji inwestycji pod nazwą 
„Lazurowe ogrody”. Na jakim etapie jest projekt?
Praktycznie zakończyliśmy odbiory na budynku 
B1, w trakcie są odbiory budynku B2. Na 
pozostałych budynkach, czyli B3 i B4 aktualnie 
kończymy roboty, więc jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, do końca roku oddamy 
inwestycję. Później tylko będziemy musieli ją 
rozliczyć i przenieść odrębną własność. Całość 
chcemy zakończyć łącznie z rozliczeniem maksy-
malnie do maja przyszłego roku. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, ponieważ już wszystkie 218 
mieszkań zostało sprzedanych. Tak samo, jak 
wszystkie miejsca postojowe czy lokale usługowe 
na parterze. Zostały nam tylko wolne miejsca 
postojowe na zewnątrz, ale na tym się skupimy 
po oddaniu lokali użytkowych.

Jaka jest różnica pomiędzy „Lazurowymi ogrodami”, 
a poprzedzającym je „Lazurowym zakątkiem”?
“Lazurowe ogrody” są dwa razy większe od 
„Zakątka” i mają charakter zabudowy zwartej, 
osiedlowej. Jest to jeden budynek na odrębnej 
płycie garażu oraz trzy następne stanowiące 
pierzeję dla ulicy Szeligowskiej na wspólnej pły- 
cie garażowej. Do budowy używaliśmy mate-
riałów najwyższej jakości, dlatego aktualny stan- 
dard wykonania na pewno jest wyższy niż śred- 
ni deweloperski. Inwestycja jest dla nas udana. 
Całość zamkniemy zyskiem, który w całości 
zostanie przeznaczamy na remonty starych zaso-
bów, rewitalizację terenów, remonty balkonów 
i wiele innych niezbędnych prac. Generalnie 
mieszkania dedykujemy w większości dla człon- 
ków, ale nie pracujemy na pograniczu opłacal-
ności, generujemy bardzo godziwy zysk. Nie 
chcemy rozciągać w czasie procesu sprzedaży 
mieszkań. Chcemy sprzedawać mieszkania szybko. 

Łączna wartość tych dwóch inwestycji, które 
zrealizowaliśmy to ok. 150 mln zł.

Na horyzoncie widać już kolejne inwestycje. Co 
będzie wyróżniało „Lazurową przystań”?
Będzie to budynek z 68 mieszkaniami i dwoma 
kondygnacjami garażu podziemnego. Dodat-
kowo będzie się tam znajdowało ok. 500 m2 

lokali użytkowych na parterze. Jest to pierwszy 
etap tej inwestycji. Po uzyskaniu wymaganych 
zgód i opracowaniu dokumentacji planujemy 
wybudować garaż wielopoziomowy na 150 
miejsc postojowych. Lazurowa przystań będzie 
miała własne parkingi w garażu podziemnym, 
natomiast ten garaż wielopoziomowy ma roz-
wiązać problemy z parkowaniem samochodów 
na terenie osiedla. Mamy opracowaną koncepcję, 
wystąpiliśmy o warunki zabudowy na lokalizację 

garażu wielopoziomowego na terenie spółdzielni 
z wykorzystaniem platform garażowych. Bar-
dzo trudno uzyskać pozwolenie na tego typu 
działania. W ubiegłym roku został wyłożony  
projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w którym urbaniści miasta roz-
minęli się z naszymi oczekiwaniami. Zostaliśmy 
zmuszeni do złożenia razem z mieszkańcami 
szeregu uwag i zastrzeżeń, które tak naprawdę 
do tej pory nie zostały jeszcze rozpatrzone. 
Wystąpiliśmy o warunki zabudowy, ale urzędy 
w tym okresie niechętnie je wydają, w związku  
z czym czas oczekiwania znacznie się wydłuża. Na 
pozwolenie dotyczące garażu wielopoziomowego 
czekamy ponad półtora roku. 

Lazurowa to nie tylko wspaniałe inwestycje, 
ale i odpowiedzialność względem mieszkańca. 
Jak wspierają ich Państwo w codziennym życiu, 
również kulturalnym?
Zorganizowaliśmy klub osiedlowy. Na początku 
działalności myśleliśmy, że będzie on dedykowany 
tylko dla osób starszych. Po pewnym czasie 
okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na 
prowadzenie zajęć z dziećmi, szczególnie w czasie 
ferii i wakacji. W związku z tym rozszerzyliśmy 
działalność klubu o dodatkowe zajęcia dla dzieci  
i młodzieży. Mamy fantastyczną instruktorkę, 
która prowadzi wiele zajęć, przede wszystkim plas- 
tycznych. Działania podjęliśmy wspólnie z Urzę-
dem Gminy Bemowo, wdrażając m.in. zajęcia 
gry na gitarze, a jedno z pomieszczeń będzie 
dedykowane na harcówkę. Jesteśmy w trakcie 
negocjowania warunków zakupów działki. Dos- 
łownie kilka dni temu złożyliśmy wniosek o wy- 
danie warunków zabudowy na budynek z loka- 
lami usługowymi. Część z nich chcemy przez-
naczyć na placówkę kulturalno-oświatową spół-

dzielni, lokale na strefę aktywności ruchowej 
oraz przychodnię zdrowia. Miałaby ona na 
celu przejęcie funkcji klubu, dlatego że aktualne 
warunki lokalowe może i są wystarczające, ale 
na pewno nie rozwojowe. Zapotrzebowanie na 
zajęcia jest coraz większe, a obecna powierzchnia 
niewystarczająca.

Czy zeszłoroczne regulacje prawne wpłynęły 
znacząco na Państwa pracę?
Na co dzień sobie radzimy. Natomiast osobiście 
nie znajduję w ustawodawstwie i tym, co się dzie- 
je wokół spółdzielni mieszkaniowych żadnych 
ułatwień. Proponowany program rządowy w zak- 
resie budowy mieszkań, na pewno nie poprawi 
działalności spółdzielni. Część ludzi, która mog-
łaby nabyć stosunkowo tanie mieszkania, będzie 
się wstrzymywać z zakupem licząc na to, że będą 
mogli skorzystać z tego programu rządowego. 
Moim zdaniem Państwo powinno rezerwować 
środki na wspieranie małżeństw czy dopłaty do 
kredytów jak np. MDM. W Lazurowej udało się 
sprzedać ok. 40 proc. mieszkań w tym programie, 
ponieważ potrafiliśmy zagwarantować rozsądną 
cenę.

Jakie plany na przyszłość ma “Lazurowa”?
Mamy ściśle określony program na najbliższe 
pięć lat, który staramy się konsekwentnie i sku- 
tecznie realizować. W najbliższym czasie planu-
jemy  przebudowę centralnej cześć osiedla. 
Obiekty, które w tej chwili eksploatujemy, to 
stare pawilony handlowe, które są całkowicie 
zdekapitalizowane. Chcemy stworzyć centrum  
z prawdziwego zdarzenia. Przedstawiłem koncep-
cję, którą mieszkańcy przyjęli z aprobatą i jesteśmy 
w trakcie opracowywania wniosku o wydanie 
warunków zabudowy i decyzję środowiskową. 
Na remonty przeznaczamy środki z zysków,  
a wszystkie modernizacje wykonujemy w prog-
ramie premiującym oszczędność elektryczną, 
składamy wnioski na tzw. białe certyfikaty, dzięki 
którym dwukrotnie uzyskaliśmy kwoty zwrotów 
za poniesione nakłady. Wystąpiliśmy też o dofi-
nansowanie programu wielopokoleniowych stref 
aktywności ruchowej. Zakończyliśmy rewitali-
zację części osiedla i wystąpiliśmy z wnioskiem  
o fundusze na tę strefę kwotę na ok. 70 tys. zł, co 
zmniejszy nasze wydatki.

Dlaczego firmy inwestują na Pomorzu Zachodnim?
W ostatnich latach mieliśmy wielki przypływ 
inwestycji zagranicznych, ale i tych dokonywanych 
przez rodzimych przedsiębiorców. Mamy praco-
witych i dobrze wykształconych mieszkańców. Pod- 
nieśliśmy jakość obsługi inwestycyjnej, zbudowa-
liśmy atrakcyjną ofertę. Region zaczyna dobrze 
wykorzystywać położenie na szlakach handlowych 
północ-południe czy wschód-zachód, gdyż ko- 
rzystamy z coraz lepszej infrastruktury transpor-
towej. Jeszcze kilka lat temu nasze położenie 

było problemem. Dla dużych korporacji byliśmy 
miejscem na obrzeżach Europy Środkowo- 
Wschodniej. Dzięki rozwojowi branży e-commerce, 
jesteśmy dziś świetnym zapleczem dla rynków 
niemieckich i skandynawskich.

Dawniej o sile Pomorza Zachodniego mówiła 
gospodarka morska, rybołówstwo, przeładunki, 
przemysł stoczniowy. Jaka dziś jest zachodnio-
pomorska gospodarka? 
Cały czas kochamy wodę i chcemy wykorzystywać 
potencjał z nią związany. Każdy nowy kilometr 
drogi w regionie i na południu Polski to wzrost 
przeładunków w portach w Szczecinie i Świno-
ujściu, większy ruch na terminalach promowych 
ze Skandynawią. Mocno lobbowaliśmy za po-

głębieniem toru wodnego do 12,5 metra, który 
jeszcze poprzedni rząd wpisał do Kontraktu Tery- 
torialnego i zaczął realizować. My ze środków 
regionalnych wspieramy podobne inwestycje 
w Policach czy w Stepnicy, po to by mogły tam 
wpływać większe jednostki. Przemysł stoczniowy, 
oczywiście ten prywatny, się rozwija. Kilka 
lat staraliśmy się, by KE dała zielone światło 
dla uruchomienia środków unijnych dla tego 
sektora. Dziś firmy produkujące statki, ich ele- 
menty lub konstrukcje związane z branżą morską, 

aplikują po regionalne wsparcie. Dzieje 
się to po raz pierwszy w historii Polski, 
gospodarka morska będzie rosła w siłę.  
To jedna z naszych specjalizacji, do której 
kierujemy znaczące środki na nowe 
technologie czy badania naukowe. Sil-
na logistyka, biogospodarka, przemysł 
metalowo-maszynowy, turystyka i sek-
tor zdrowia oraz branża IT sprawiają, 
że Pomorze Zachodnie ma dziś więcej 
mocnych punktów, stoi na kilku sil-
nych nogach, które napędzają naszą 
gospodarkę.

Co zrobiono, aby ułatwić przedsiębiorcom życie?
To inwestycje w parki przemysłowe, instytucje 
wspierające przemysł, czy w dotacje dla przedsię-
biorców. Jako jedni z pierwszych wykorzystaliśmy 
inicjatywę JEREMIE i uruchomiliśmy atrakcyjne 
pożyczki dla przedsiębiorców. Wsparliśmy w ten 
sposób ponad 5,5 tys. inicjatyw. Zbudowaliśmy 
mechanizm wsparcia dla Specjalnej Strefy Włą-
czenia, czyli obszaru gdzie do tej pory było 
mało inwestycji. Inwestujemy miliony złotych 
w szkolnictwo zawodowe, m.in. poprzez tzw. 
Kontrakty Samorządowe. To same gminy i powiaty 
decydują czy chcą uzbrajać działki, czy doposażyć 
szkoły. To nasze autorskie pomysły, doceniane  
w analizach dla rządu i polecane jako skuteczne.

Mieszkania sprzedajemy dla  
mieszkańców - członków Spółdzielni 

Wzrastać jak Pomorze Zachodnie

Co różni dewelopera od spółdzielcy? Deweloper buduje i zapomina – spółdzielca buduje i wspiera. 
Choć w większości przypadków te podmioty ze sobą nie rywalizują, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lazurowa” w Warszawie pokazuje, że może być konkurencją dla deweloperów. 
O zarządzaniu i inwestycjach mówi prezes zarządu, Zbigniew Gaca-Richter.

Najszybciej w kraju spadające bezrobocie, imponująca dynamika 
wzrostu PKB i aktywności gospodarczej mieszkańców. Gospodarka 
Pomorza Zachodniego przechodzi pełną metamorfozę, bo 
współpracuje z samorządami i słucha przedsiębiorców.

W 2016 r. marszałek Olgierd Geblewicz i Kostrzyńsko-Słubicka SSE zacieśnili współpracę

Wizualizacja Lazurowej Przystani

Rozmawiał Wojciech Grabarczyk

Wojciech Grabarczyk

Czym zajmuje się firma AFKOM?
Jest to firma informatyczna. Specjalizujemy się 
w oprogramowaniu przeznaczonym dla firm 
produkcyjnych. Dokładniej jest to oprogramo-
wanie, które ma wspierać produkcję i logistykę 
w ramach przedsiębiorstw. To taka specyficzna 
działka, która jest określana jako systemy MES-
owe. Mają one zarówno kontrolować produkcję, 
jak i raportować niskopoziomowo jej przebieg, 
np. zbierać informacje o ruchach komponentów 
na produkcji, o składzie produktu, o maszynach 
wykorzystanych do jego stworzenia, a także 
o parametrach, które są rejestrowane podczas 
procesu produkcyjnego.

Do jakich branż firma kieruje swoje usługi?
Przede wszystkim do sektora automotive, ale 
mamy też wśród klientów branżę meblarską. 
Tam śledzimy przepływ palet i jego sterowanie 
w całkowicie automatycznym systemie. Palety 
trafiają na bufor produkcyjny, w którym są 
sezonowane i po tym okresie przekazywane do 
dalszego procesu obróbki. Nad całością operacji 
sprawuje kontrolę nasz system.

Na czym polega autorski system AFKOM OES? 
Oprócz wspomnianych procesów, wspiera on 
także kontrolę jakości, gdzie zbieramy informacje 
o parametrach. Jesteśmy w stanie weryfikować 

ich poprawność, a także przygotowywać statys-
tyki dla zapewnienia ciągłości produkcji.

Firma działa również na rynkach zagranicznych. 
Jak do tego doszło?
Naszymi klientami są głównie korporacje. W os- 
tatnim projekcie zainstalowaliśmy system w In- 
diach. Internet pozwala łączyć się z dowolnym 
miejscem na świecie w ramach sieci korporacyjnej. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie wspierać dowolne 
miejsce na ziemi. Całą pracę wykonaliśmy zdal- 
nie, bez konieczności wyjazdu za granicę. Przy-
gotowaliśmy odpowiednie instalacje na serwerze, 
koordynowaliśmy pracę programistów w Indiach 
i dziś system działa. To jest coś, czym chcemy 
się chwalić, bo jak na taką małą firmę, sukces  
w Indiach jest dla nas dużym osiągnięciem.

Jakie wyznaczniki musi mieć pracownik, aby 
dostać pracę w Państwa branży?
Przede wszystkim są to dobrzy specjaliści, pos-
ługujący się biegle językiem angielskim. Cechuje 
ich także otwartość, nieskupianie się na jednej 
rzeczy, ale szerokie spojrzenie na przeróżne 
tematy i chęć rozwoju. Jeśli mówimy o osobach 
bezpośrednio po studiach, one mają dużą wiedzę 
teoretyczną, ale brakuje im praktyki. Wiedza jest 
przekazywana w taki sposób, że teoria przysłania 
wizję praktyki. Trzeba poświęcić później trochę 
czasu, by wyszkolić pracownika. Prowadzimy 
szkolenia, które mają przygotować pracownika 
bezpośrednio pod potrzebną specjalizację. 

Czym dla Pana i firmy jest nominacja do Polskiej 
Nagrody Innowacyjności?
Jest to szansa na rozwój i pokazanie się w szer-
szym gronie przedsiębiorców. Dotarcie do klien-
ta dla małych firm jest utrudnione. Staramy się 
nasze rozwiązania promować wśród branż, które 
mają kontakty z przedsiębiorstwami produk-
cyjnymi. Nominacja jest wyróżnieniem i realną 
możliwością do pozyskania nowych korporacji, 
które docenią nasze działania. 

OES w drodze do przemysłu 4.0
Firma AFKOM istnieje na rynku zaledwie od kilku lat, a już może 
pochwalić się licznymi sukcesami na rynku międzynarodowym.  
O efektach pracy w skali globalnej oraz autorskiej aplikacji mobilnej 
mówi Arkadiusz Figurny – prezes zarządu.

Arkadiusz Figurny - właściciel firmy AFKOM

Rozmawiała Anna Cieśla
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Obecnie firma ma w ofercie blisko 80 produktów – leków dos-
tępnych bez recepty, suplementów diety oraz leków RX, które 
stanowią ponad 60 proc. całkowitej sprzedaży firmy. Chcąc 
jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów, LEK-AM 
udoskonala obecne preparaty, jednocześnie wprowadzając nowe.
Firma od początku prowadziła badania w zakresie technologii postaci 
leku oraz analityki farmaceutycznej. Produkcja zlokalizowana jest 
w Zakroczymiu pod Warszawą. Zaplecze produkcyjne stanowi 
nowoczesny zakład produkcji farmaceutycznej oraz laboratorium 
wyposażone w sprzęt najwyższej jakości. Linie produkcyjne oraz 
laboratorium działają według europejskich standardów, a zespół 
wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników czuwa nad 
ich przestrzeganiem. Zwiększenie mocy produkcyjnych idzie  
w parze z wdrażaniem najnowszych technologii produkcji leków,  
w celu zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych preparatów. 
LEK-AM specjalizuje się w produkcji leków generycznych. 
Posiadając identyczną substancję czynną, niejednokrotnie sta-
nowią udoskonalenie oryginału, dzięki nowej formie podania, 
poprawieniu smaku, wyglądu, ułatwieniu dawkowania czy zmianie 
wielkości opakowania. Ich kolejną, niepodważalną zaletą jest cena 
– znacznie niższa niż leków oryginalnych. W efekcie LEK-AM 
regularnie wprowadza na rynek kolejne preparaty medyczne 
cieszące się dużym uznaniem  pacjentów.
W kolejnych latach spółka chce poszerzyć ofertę o kilka wy-
jątkowych produktów leczniczych. Część z nich podlega obec-
nie procedurze rejestracji, dla części prowadzone są jeszcze ba- 
dania kliniczne, a kilka znajduje się jeszcze w fazie rozwoju. 
Szczególnie jeden z preparatów budzi duże nadzieje, ponieważ 
przy zachowanej skuteczności terapeutycznej udało się o połowę 
obniżyć dawkę substancji czynnej, co przełoży się na wzrost jego 
bezpieczeństwa i niższe koszty wytwarzania. W pozostałych 
przypadkach wprowadzone modyfikacje w technologii lub składzie 
leku znacząco poprawiają jego parametry jakościowe, co pozwala 
zakwalifikować je do kategorii tzw. super generyków. Uzupełnią 
one listę oferowanych już leków, bądź będą początkiem obecności 
LEK-AM w nowych obszarach terapeutycznych.  

 – Przez te wszystkie lata skutecznie pracowaliśmy nad pozycją 
rynkową. W przypadku większości produktów znajdujących się 
w naszym portfolio, udało nam się zrealizować zakładane cele 
ilościowe lub jakościowe. Miniony rok był bardzo udany. Założony 
plan sprzedaży zrealizowaliśmy w 101 proc., uzyskując łączną 
sprzedaż na poziomie ponad 211 mln zł. Co ważne, na rynku 
farmaceutycznym odnotowującym wzrost na poziomie 4,8 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego, LEK-AM urósł aż o 16 proc. 
To powód do dumy – podkreśla Andrzej Wyrzykowski, prezes 
zarządu LEK-AM.

Przedsiębiorstwo nie spoczywa na laurach. Kładzie duży nacisk 
na politykę personalną opartą o pięć kluczowych wartości: 
wiedza, doświadczenie, talent, kreatywność oraz zaangażowanie. 
W kodeksie budowania relacji międzyludzkich nadrzędną rolę 
przypisuje z kolei wysokiej jakości, etycznemu postępowaniu, 
kulturze organizacyjnej, uczciwości i wiarygodności. Tak zde-
finiowane determinanty sukcesu realizowane są w każdym  
z obszarów polityki personalnej, uwzględniającej również wiele 
form sponsoringu finansowego i rzeczowego, akcji wolontariatu 
pracowniczego, działalności charytatywnej czy mecenatom.
Od 2014 roku LEK-AM jest partnerem merytorycznym 
programu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji Lesława A. Pagi, 
dedykowanego najzdolniejszym studentom, którzy w przyszłości 
będą zarządzać służbą zdrowia w Polsce. Firma realizuje program 
rekomendacji pracowniczych w strukturze awansów oraz prog-
ram rozwoju talentów obejmujący dedykowane szkolenia i inic-
jatywy nakierowane na rozwój kompetencji. Organizuje biegi  
i konkursy fotograficzne dla pracowników. Regularnie angażuje 
się na rzecz misji i szpitala St. Luke’s Mission Hospital w Zambii, 
wspierając ją finansowo oraz zbierając niezbędne dary: książki, 
przybory szkolne, materiały krawieckie, zabawki etc. Od 6 lat 
uczestniczy w pracach jury i funduje nagrody wykonawcom 
Toruńskiej Mini Listy Przebojów. 
Współpracuje z Fundacją AVALON, 
DOZ, Gminnym Przedszkolem 
Publicznym w Zakroczymiu, za-
sila drużynę Szlachetnej Paczki.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM 
to jedna z najdynamiczniej rozwijających 
się firm farmaceutycznych na polskim 
rynku. Szeroki wachlarz produktów oraz 
ich prawdziwie nowatorski charakter 
wyróżniają firmę na tle branży.

Opracował Sławomir Duda

Pacjent przede 
wszystkim

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku istnieje od 80 lat. Proszę 
przybliżyć jej historię i powiedzieć, jaki jest zakres jej działalności?
Firma powstała w 1938 roku i początkowo zajmowała się wyt- 
warzaniem amunicji. Dekadę później zmieniliśmy profil dzia-
łalności i jako pierwsza fabryka w Polsce rozpoczęliśmy produkcje 
łożysk tocznych. Ciągły rozwój i realizowane inwestycje sprawiły, 
że spółka stała się liderem w swojej branży. Aktualnie produkujemy 
ponad 1,5 tys. rodzajów łożysk oraz jesteśmy dostawcą kutych 
i toczonych półfabrykatów stalowych, wrzecion szlifierskich  
i prowadnic tocznych. Nasze produkty występują wszędzie tam, 
gdzie obecny jest ruch. Wytwarzamy i dostarczamy łożyska dla 
renomowanych światowych marek, takich jak Scania, Renault czy 
Peugeot. Obecnie zatrudniamy ponad 2 tys. pracowników, których 
kwalifikacje i zaangażowanie umożliwiają produkcję około 13 mln 
sztuk łożysk rocznie w trzech grupach konstrukcyjnych: kulkowych, 
walcowych i stożkowych. Do produkcji wykorzystujemy stal, 
której jakość jest weryfikowana zarówno przed, jak i po przet-
worzeniu. Własne Centrum B+R, profesjonalne laboratoria oraz 
dział budowy maszyn i produkcji narzędzi specjalnych sprawiają, 
że mamy pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji. Nasze 
łożyska wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym, rol-
niczym, hutniczym, górniczym czy zbrojeniowym.

Realizują Państwo projekt dotyczący budowy Centrum Badawczo-
Rozwojowego. Jakie są główne założenia tej inwestycji?
Głównym celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-
rozwojowego, które umożliwi spółce udoskonalanie istniejących 
konstrukcji łożysk tocznych oraz opracowanie nowych, inno-
wacyjnych produktów. Dofinansowanie otrzymane w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pozwoli na zakup 
niezbędnej aparatury laboratoryjnej, wyposażenia warsztatu 
przygotowania prób i specjalistycznego oprogramowania kom-
puterowego. Wszystkie te działania będą służyć opracowaniu  
i produkcji łożysk o dużo lepszych parametrach związanych ze  
szczelnością, trwałością, odpornością na wysoką temperaturę  
i drgania. Inwestycja zakłada również wprowadzenie do praktyki 
przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych metod wykorzystywanych 
w procesie wytwórczym, które pozwolą na optymalizację kosztów 
produkcji. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstwa i ugruntowanie jego pozycji 
na rynku. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 27 mln zł,  
z czego ponad 8 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. 

Śląska firma istnieje od 1996 roku. Początkowo na jej portfolio 
składało się jedynie zarządzanie oczyszczalnią ścieków. Stawianie 
na rozwój spowodowało, że już po czterech latach rozszerzono 
działalność o zakład energetyczny. To zresztą jeden z dowodów 
tego, że zarząd nie zamierza stać w miejscu i cały czas dostosowuje 
swoje działania do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. 
W latach 2004-2006 firma stworzyła obiekt zajmujący się 
przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, a ostatnio oferta 
zwiększyła się o przyjmowanie odpadów kuchennych. BEST-EKO 
Sp. z o.o. była jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, 
które uzyskały zgodę na przetwórstwo odpadów w celu produkcji 
kompostu, a w konsekwencji  wprowadzenie powstałego w ten 
sposób nawozu BEST-TERRA do obrotu handlowego.
 – Obecnie możemy się pochwalić bardzo szerokim zakresem 
jego zastosowania, na co wpływ na współpraca ze środowiskiem 
naukowym. Stąd też utrzymywane są relacje m.in. z Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu – tłumaczy prezes Bernard Jaskulski. 
Proponowane produkty mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie, 
które nie kończy się tylko na potrzebach rolników. Klientami 
BEST-EKO są m.in. gminy, które chcą poprawić jakość gleby na 
terenach zielonych. Wykorzystują go również firmy realizujące 
duże inwestycje drogowe. Odbiorcą tego produktu są także 
kopalnie. Nawóz z powodzeniem może być wykorzystywany przy 
rewitalizacji hałd i innych terenów zdegradowanych.
 – Zastosowanie naszego mineralnego produktu może poprawiać 
zdolności gleby do kumulacji wilgoci, co niweluje wpływ suszy,  
z którą w ostatnim czasie mamy problem w wielu miejscach Polski. 
W dużej mierze mamy w kraju gleby zakwaszone. Tymczasem 
oferowany przez nas kompost ma dosyć wysokie pH, co pozytywnie 
wpływa na środowisko. Ważnym atutem jest również cena. Podczas 
gdy podobnego typu produkty kosztują około tysiąca zł za tonę, 
my możemy udostępnić taką samą ilość naszego organicznego 
nawozu w cenie 30 zł. Różnica jest ogromna i wynika przede 
wszystkim z tego, że jest to produkt powstający z przyjmowanych 
przez nas odpadów, a proces w całości wkomponowuje się w 
ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Podejmowane przez nas 
działania mają innowacyjny charakter, a to dlatego, że chcemy nie 
tylko przyjmować odpady, ale też mieć pozytywny wpływ na stan 
środowiska i czystość otoczenia – sumuje Bernard Jaskulski. 

Lokalna fabryka  
– globalny zasięg

Efektywni biznesowo 
i ekologicznie

O historii Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku  
i planach na przyszłość mówi Grzegorz Jasiński 
– prezes zarządu.

Działania BEST-EKO Sp. z o.o. są świetnym 
przykładem tego, jak można realizować 
zadania związane z gospodarką obiegu 
zamkniętego. 

Błażej Pezdek

Dawid Kwiecień

Jaki jest profil Państwa działalności i czym 
charakteryzują się Państwa produkty?
Spółka została założona w 1993 roku z myślą o pro- 
dukcji stalowych systemów ochronnych wykorzy- 
stywanych na drogach szybkiego ruchu i auto-
stradach. Na początku naszej działalności budowa 
autostrad w Polsce była mocno ograniczona, 
dlatego większość produkcji skierowaliśmy na ry- 
nek EU, głównie niemiecki. Działamy w ramach 
skandynawskiej Grupy Saferoad oferującej najwyż- 
szej klasy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Cała produkcja zlokalizowana 
jest w Inowrocławiu, w jednej z największej 
fabryk tego typu systemów w Europie. Nasze 
produkty zaprojektowane są tak, aby zminima-
lizować skutki wypadków drogowych czy ko- 
lizji. Tworzymy systemy, które chronią życie uczes- 
tników ruchu drogowego na całym świecie. Od-
biorcami są zarówno wykonawcy infrastruktury, 
jak i jednostki samorządowe z takich krajów jak: 
Polska, Austria, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, 
Włochy, Izrael, Katar, Chile czy RPA. Promujemy 
tak zwaną „wizję zero”– zero wypadków i zero 
ofiar wypadków drogowych.

Realizują Państwo projekt opracowania ultralek-
kich barier drogowych i mostowych ze stali o pod- 
wyższonej wytrzymałości z nowatorskim syste- 
mem montażu. Na czym polega jego  innowacyjność? 
Głównym celem projektu jest dobór takich 
materiałów oraz komponentów do produkcji, 
które pozwolą uzyskać wyrób cechujący się 
wysoką wytrzymałością, niską wagą i łatwym 
systemem montażu. Na bazie prac badawczo-
rozwojowych powstanie osiem typów ultralek-
kich barier drogowych o unikalnych standardach 
bezpieczeństwa zgodnych z normą PN–EN 
1317. Wyniki tych badań zostaną wdrożone do 
działalności w postaci procesu technologicznego, 
który pozwoli uruchomić produkcję na szeroką 
skalę, co jeszcze bardziej umocni pozycję spółki 
na rynku. Projekt realizowany jest przy wsparciu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ra- 
mach Programu Operacyjnego Inteligentny Roz- 

wój 2014-2020 i środków własnych przedsię-
biorstwa. Gotowy produkt pozytywnie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa na drogach i ułatwi 
prace tym, którzy te drogi budują.

Jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy w roz-
wijaniu innowacji?
Organy państwowe oferują nam głównie pomoc 
finansową w postaci różnych programów ope-
racyjnych. Pomocne byłoby obniżenie progów 
podatkowych na działania przeznaczone na ba-
dania i rozwój. Dużo jest jeszcze do zrobienia  
w sprawie współpracy biznesu z nauką, bo 
moim zdaniem to nadal są dwa odległe od siebie 
światy. Musimy pamiętać, że synergia pomiędzy 
tymi dwoma sektorami jest niezwykle ważna. 
Wspólnie musimy pracować nad tym, żeby 
rozwój innowacyjnych rozwiązań przekładał się 
na wzrost gospodarczy. Potrzeba tworzenia tych 
rozwiązań jest ogromna, ale nie współmierna do 
podejmowanych działań na rzecz ich rozwoju.

Czym dla Państwa jest nominacja do Polskiej 
Nagrody Innowacyjności 2018?
To motor napędowy dalszych działań i realizacji 
planów. Cieszy nas fakt, że ktoś dostrzegł wysi- 
łek, jaki wkładamy w rozwój innowacyjnych tech-
nologii w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Misja: bezpieczne drogi
Inter Metal Sp. z o.o. to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo 
produkujące stalowe drogowe bariery ochronne, które chronią 
życie kierowców na całym świecie. O początkach działalności oraz 
innowacyjnym projekcie mówi Maciej Kaczalski – prezes zarządu.

Maciej Kaczalski - prezes zarządu

Rozmawiał Błażej Pezdek

Zakład produkcyjny w Zakroczymiu


