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Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Maz.:
Nasze miasto jest w fazie dynamicznego rozwoju, 
całkowicie synchronizowanego – zarówno pod 
kątem gospodarczym, jak i poprawy jakości życia 
mieszkańców. To idealne miejsce na biznes, jak  
i na odpoczynek po pracy. Posiadamy niespotykane  
w skali europejskiej walory przyrody, a jednocześnie 
proponujemy ulgi dla inwestorów, którzy chcą 
zatrudniać naszych mieszkańców – zwalniamy  
z części podatków od nieruchomości. Naszą uwagę 
skupiamy na tworzeniu programów, które będą 
kładły nacisk na kształcenie wyspecjalizowanej 
kadry. Chcemy zaoferować naszym przedsię-
biorcom nie tylko tereny, lokalizację, ale także 
profesjonalnych pracowników. Zaczniemy od przy- 
gotowania zaplecza edukacyjnego, tak by potem 
profesjonalni pracownicy ściągnęli tu praco-
dawców. Uważam, że jest to strategiczny kierunek, 
zarówno w skali naszego regionu, jak i kraju. 
Chcemy otworzyć Tomaszów Mazowiecki na 
nowoczesne technologie i innowacje, a mieszkań-
ców na większe zarobki. 
Projekt „Kompleksowa promocja potencjału 
gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
i Powiatu Tomaszowskiego” wkomponowuje się 
w całość naszej strategii rozwoju gospodarczego. 

W ramach projektu odbyliśmy wizyty studyjne 
w europejskich miastach zbliżonych gospodarczo 
do naszego. Wzorujemy się na ich rozwiązaniach, 
obserwowaliśmy Centrum Obsługi Przedsię-
biorców w Austrii i wdrażamy ich pomysły na 
pracę komórek urzędu miasta. Planujemy wpro- 
wadzić nowe ulgi podatkowe m.in. dla branży 
transportowej, która jest dla nas strategiczna.
W naszym urzędzie przedsiębiorca otrzymuje 
kompleksową obsługę, pomagamy w każdej spra- 
wie formalnej, uzyskiwania decyzji od różnych 
organów. Zaangażowaliśmy nowych pracowników 
do opieki nad przedsiębiorcami i daje to wymierne 
korzyści. Zbudowaliśmy relacje pomiędzy świa-
tem biznesu a urzędnikami i przełamaliśmy pewne 
bariery. Owocem projektu jest katalog terenów 
inwestycyjnych dostępny na dedykowanej wit- 
rynie www.aktywnigospodarczo.pl. Jest to kata-
log otwarty, więc każdy zainteresowany może 
zarówno skorzystać z ofert, jak i udostępnić 
własną. Poza tym pod tym adresem znajdują się 
wszystkie najważniejsze informacje o szkoleniach 
dla firm, oferowanych dofinansowaniach na 
działalność czy potrzebnych dokumentach. 
Udaje nam się kreować markę regionu jako 
miejsca przyjaznego dla inwestorów, nie tylko 

przez działania inwestycyjne, ale także przez 
wydarzenia kulturalne czy obiekty sportowe. 
Rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania. 
Drogi dojazdowe, lokalizacja, uzbrojenie terenów 
to punkty, które już zrealizowaliśmy. Teraz musimy 
skupiać nasze działania na nowych, wyższych 
szczeblach rozwoju – kształceniu kadr i potencjale 
rekreacyjnym. 

Mirosław Kukliński, starosta pow. tomaszowskiego:
Powiat tomaszowski to centrum Polski. Cechuje 
nas dobre położenie, skomunikowanie z Warszawą, 
Łodzią czy aglomeracją śląską i dolnośląską.  
W obecnej fazie rozwoju gospodarczego naszym 
ogromnym atutem jest różnorodność gospodarcza. 
Działające na terenie powiatu firmy mogą się 
wzajemnie uzupełniać. Prowadzimy szkolnictwo 
ponadgimnazjalne na bardzo wysokim poziomie. 
Budujemy Centrum Kształcenia Praktycznego,  
w którym będą skoncentrowane wszystkie ma- 
szyny służące do praktyk zawodowych dla ucz-
niów wszystkich szkół. Z centrum będą mogli też 
korzystać nasi przedsiębiorcy, by doszkalać swoich 
pracowników. Zachęcamy inwestorów również 
terenami rekreacyjnymi, jak np. Zalew Sulejowski 
czy ośrodek olimpijski w Spale. Jest to dodatkowa 
wartość, tak aby móc na naszych terenach 
dobrze inwestować i ciekawie żyć. Cały powiat 
ma przygotowane tereny inwestycyjne, część z 
nich jest już całkowicie uzbrojona, jedna z tych 
stref uzyskała nawet dofinansowanie ze środków 
unijnych. Projekt „Kompleksowa promocja po- 
tencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Ma- 
zowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” pomógł 
zarówno otworzyć naszych urzędników na kon- 
takty z przedsiębiorcami, jak i zbudować silne 
relacje i zaufanie inwestorów do kadry urzędniczej. 
Stworzona w ramach projektu witryna interne-
towa: www.aktywnigospodarczo.pl daje dużo 
możliwości zainteresowanym inwestycjami i ułat-
wia przekaz informacji odpowiednim komórkom 
urzędów.

Tomaszów – idealne miejsce do inwestowania
Wykorzystywanie potencjału centralnego regionu Polski  to zadanie realizowane przez władze 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego.  
O walorach regionu i wyzwaniach stających przed samorządem w budowaniu gospodarczego 
centrum Polski mówią prezydent miasta i starosta powiatu. 

Projekt pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, dofinan-
sowano ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020
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Czym zajmuje się spółka MedApp?
Główny produkt spółki składa się z czterech 
modułów. Jego celem jest dostarczenie usług 
telemedycznych dla dużych sieci szpitali, małych 
jednostek i pojedynczych lekarzy. Naszym zada-
niem jest skrócenie dystansu między lekarzem  
a pacjentem. Wersja LITE, czyli pierwsza część 
systemu, gromadzi dane z urządzeń medycznych, 
które pacjenci przesyłają za pomocą urządzeń 
mobilnych, takich jak telefon czy tablet. Są to 
informacje o temperaturze ciała pacjenta, stanie 
serca, poziomie cukru, wadze itd. Te dane 
pozwalają lekarzowi w czasie rzeczywistym lub 
zbliżonym do rzeczywistego oceniać stan zdrowia 
pacjenta. System ma odpowiednie algorytmy, 
które podpowiadają lekarzowi czy istnieje szan- 
sa wystąpienia zaburzeń funkcjonowania orga-
nizmu oraz czy zdefiniowany parametr został 
przekroczony. Na tej podstawie lekarz może 
zalecić wcześniejszą wizytę pacjenta, przesunąć 
ją na dalszy termin lub natychmiast zareagować. 
Nasz system jest certyfikowany jako urządzenie 
medyczne.
Drugi moduł przygotowany został dla lekarza. 
Daje mu on możliwość monitorowania stanu 
wszystkich jego pacjentów w czasie rzeczywistym, 
a po wybraniu konkretnego pacjenta lekarz 
otrzymuje wgląd w jego historię choroby. 
W pierwszej kolejności system wyświetla leka- 
rzowi te wyniki, które wykroczyły poza normę. 
Podpowiada on, które wyniki mogą być prio-
rytetowe, tak aby skrócić czas potrzebny na 
reakcję. Przesyłanie takich danych jest kwestią 
kilkudziesięciu sekund, więc lekarz może zarea-
gować niemalże natychmiast.
Trzeci moduł to część serwerowa i służy do 
bezpośredniej komunikacji z danymi w chmu- 
rze. Urządzenia medyczne przesyłają tam dane 
bezpośrednio za pomocą sieci Wi-Fi i GPS, 
dzięki wbudowanym modemom. Dodatkowo  
w chmurze rozwijamy sztuczną inteligencję. Jes-
teśmy na etapie pozyskiwania grantów naukowych 
na badania związane z predykcją. Pozwoli to 
na przewidywanie prawdopodobieństwa wystą-

pienia pogorszenia stanu zdrowia dla osób  
o zbliżonych symptomach, w podobnym wieku  
i o podobnej wadze. 
Czwarty moduł powstaje w ramach bezpośredniej 
współpracy naszych programistów z lekarzami. 
Z kardiologami opracowaliśmy system, który 
pozwala na przedstawienie ogromnej ilości da-
nych potrzebnych do wykonania różnorakich 
zabiegów w przystępniejszej formie. Dla zobra- 
zowania podam przykład. Przy bardzo skom- 
plikowanych narządach, jak serce czy żyły 
płucne, które w każdym człowieku są zindy-
widualizowane jak linie papilarne, lekarz pro-
wadząc stent musiał analizować obraz jego po-

łożenia i dalszego prowadzenia z kilku płaskich 
monitorów. To jest tak trudne, jak golenie się 
żyletką stojąc na drabinie i patrząc przez lusterko, 
wykonując wszystko do góry nogami, lewą 
ręką przez prawe ramię. Nasz system pozwala 
na dokładną wizualizację holograficzną. Lekarz 
zakłada okulary i przez nie widzi pacjenta, na 
którego nałożony jest holograficzny obraz jego 
organów. Ten obraz pochodzi bezpośrednio  
z zapisu tomografii komputerowej lub innego 
obrazowania. Jeżeli mówimy np. o angioplastyce 
serca to mamy bezpośredni wgląd w organy 
pacjenta, którego operujemy. Lekarzowi znacznie 

łatwiej wyobrazić sobie wykonywaną procedurę. 

W jaki sposób wykorzystujecie Państwo techno-
logię druku 3D?
Wykorzystujemy ją w każdym przygotowaniu 
do procedury medycznej. Mamy możliwość wy- 
drukować konkretny model organu, tak jak on 
wygląda u danego pacjenta. Za pomocą dostęp-
nych materiałów tworzymy model np. serca  
o podobnej giętkości czy strukturze, jak praw-
dziwe serce konkretnego człowieka. Taki druk 
pozwala na precyzyjne symulacje zabiegu np. 
ocenę czy dobraliśmy właściwy rozmiar zastawki. 
Możemy lepiej i prościej zastosować fizyczne 

obiekty i sprawdzić jak one się zachowają  
w konkretnej przestrzeni jeszcze przed wyko-
naniem zabiegu. Nie jest to jeszcze bioprinting 
i nie są to organy do przeszczepu, ale w tym 
kierunku również prowadzimy rozmowy i bada-
nia z uczelniami i instytutami.

Jak dbacie Państwo o bezpieczeństwo danych?
Korzystamy z nich w sposób, do jakiego upo-
ważniona jest każda placówka lub lekarz, z któ- 
rym współpracujemy. To oni zapewniają, że są 
uprawnieni do gromadzenia danych danego pac- 
jenta. My gwarantujemy najlepsze na rynku 

szyfrowanie danych, również w trakcie ich 
przesyłania. System zgodny jest z obowiązującymi 
na świecie normami. Chmura, którą wyko-
rzystujemy, jest również dostosowana do prze-
pisów poszczególnych państw. W tej kwestii 
w dużej mierze opieramy się na współpracy  
z Microsoftem.

Kto tworzy tak zaawansowane rozwiązania?
System, który tworzymy powstał w ciągu trzech 
lat dzięki współpracy z lekarzami i naukowcami 
z AGH, UJ, Warszawskiego Uniwersytetu Medy-
cznego, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i le-
karzy ze szpitala w Otwocku. Bardzo owocna 
jest również kooperacja z działem Microsoft 
Research i Microsoft Horizon. Oczywiście należy 
również podkreślić pracę naukowców zatrudnio-
nych u nas w firmie. Naszym celem jest wyko-
rzystywanie ich wiedzy, by ratować ludzkie życie.

Jakie są plany na przyszłość?
Naszym głównym priorytetem jest wejście na 
rynek europejski, amerykański i bliskowschodni. 
Z firmy prowadzącej badania, chcemy stać się 
spółką, która na swoich systemach zarabia. Umoż- 
liwi to dalszy rozwój niezależnie od przyzna-
wanych grantów. Mamy to szczęście, że jesteśmy 
na etapie boomu zainteresowania telemedycyną. 
Jest to dla nas świetny okres, ponieważ skoń- 
czyliśmy pewien etap prac i byliśmy gotowi 
pokazać ich efekt. Są to jedne z najnowocześ-
niejszych odkryć. Druga część to ta związana  
z możliwościami holograficznymi i wejściem do 
sal operacyjnych na szeroką skalę. Mamy na to 
duże szanse, bo jesteśmy jedną z nielicznych firm, 
która coś takiego robi i posiada systemy na tak 
wysokim poziomie. Zostaliśmy docenieni między 
innymi przez Microsoft, który przyznał nam 
dodatkowy grant na to, żeby przyspieszyć pracę 
nad tym modułem. Chcemy, żeby nasze działania 
poprawiały zdrowie pacjentów i ułatwiały pracę 
lekarzy.

Medyczna wyobraźnia przekracza kolejne granice
Gdy dla argentyńskiego kardiochirurga przygotowali pokaz hologramu serca, ten zaniemówił. O możliwościach współczesnej medycyny 
mówi Mateusz Kierepka, prezes spółki MedApp, która na naszych oczach przekształca medyczne science-fiction w rzeczywistość.

Rozmawiała Kinga Kokoszka

Wykorzystanie nowej techniki Holo Lens w trakcie zabiegu
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Początki spółki KOLTECH nie były łatwe. Cała 
firma wraz z halą montażową mieściła się w po- 
mieszczeniu wielkości dużego salonu. – Mog-
liśmy pracować nad jedną maszyną naraz. Pro-

jektowaliśmy, montowaliśmy i wysyłaliśmy jedno 
urządzenie i dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć 
prace nad następnym. Dziś możemy jednocześnie 
montować kilka obrabiarek. Coraz to większa 
liczba zamówień skłoniła nas do decyzji o roz- 
budowaniu kompleksu dla biur, hali montażowej 
oraz strefy badawczej. Kilka lat temu rozpoczę-
liśmy szukanie terenów. Z pozoru błahe problemy 
blokowały naszą inwestycję. Ostatecznie spotka-
łem się z władzami Raciborza i to właśnie za 
namową prezydenta udało nam się pozyskać 
idealny teren w strefie ekonomicznej Raciborza. 
Warto dodać, że prezydent zaproponował pełne 
wsparcie inwestycji, częściowe zwolnienia podat-
kowe oraz zapewnił całą infrastrukturę; od dróg 
po doprowadzenie mediów. Pozwoliło to w trzy 
i pół miesiąca wybudować zaplecze produkcyjne 
oraz budynek socjalno-biurowy firmy – mówi 
pomysłodawca inwestycji, Albert Robert Polak.  
Inwestycja w nową siedzibę dała KOLTECH-owi 
dużo większe możliwości produkcyjne, a co za 

tym idzie, szybki rozwój. Obecnie spółka znana 
jest jako Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdroże- 
niowe KOLTECH, a jego działalność realizowana 
jest w dwóch oddzielnych pionach: Zakład Mecha- 
niczny (ZM) – prowadzący prace projektowe, wdro- 
żeniowe oraz produkcję w oparciu o własną doku- 
mentację obrabiarek specjalnych i urządzeń 
technologicznych wykorzystywanych głównie do 
utrzymywania i renowacji pojazdów szynowych, 
jak również innych wyspecjalizowanych maszyn 
dla różnorodnych aplikacji przemysłowych.   
 – Z naszych wyrobów korzystają m.in. zajezdnie 
miejskiego transportu szynowego (metro, tram-
waje) oraz kolejowe warsztaty remontowe w 18 
krajach świata. Zakład Systemów Inżynierskich 
(ZSI) – zajmujący się kompleksowymi wdroże-
niami systemów PLM (Product Lifecycle Mana-
gement) jako DASSAULT SYSTEMES Value 
Solutions Gold Partner. W ramach tej działalności 
prowadzimy wszechstronne doradztwo w zakre- 
sie standaryzacji prac projektowych (np. CAD), 
optymalizacji wytwarzania NC (CAM; dostar-
czamy postprocesory) czy zarządzania i nadzoru 
nad realizacją projektów (np. wg metodyki 
PRINCE2). Te wszystkie obszary działalności 
firmy możemy spiąć wspólną platformą infor-
matyczną 3DEXPERIENCE, w której skład wcho- 
dzą m.in. znane na rynku narzędzia jak 
CATIA, DELMIA, SIMULIA oraz ENOVIA.  
Z powyższymi produktami docieramy do klien- 
tów z branż samochodowej, lotniczej, energe-
tycznej czy maszynowej, którym oferujemy kom- 
pleksowe wdrożenia wraz ze szkoleniami – dodaje.
Skoncentrowanie się na kliencie sprawia, że 
KOLTECH dostarcza produkty, które nie tylko 
są dostosowane indywidualnie do oczekiwań 
odbiorców, ale poprzez swoje rozwiązania 
konstrukcyjne zdecydowanie wyróżniają spośród 
wszystkich innych tego typu produktów.  
W ostatnim okresie spółce udało się zaoferować 
swoje wyroby na rynku francuskim, angielskim 
oraz brazylijskim, gdzie w tym ostatnim w prze-

ciągu trzech lat udało się sprzedać siedem maszyn. 
Firma wpisała się w zapotrzebowanie często 
powiązane z dużymi wydarzeniami sportowymi, 
takimi jak: mistrzostwa świata w piłce nożnej, 
olimpiada w Brazylii czy igrzyska zimowe w Rosji, 
które spowodowały wzrost inwestycji w infra-
strukturę kolejową, tabor szynowy, drogi czy 
mosty. – W ostatnim okresie na krajowym rynku 
sprzedaliśmy nasze obrabiarki w takich miejsco-
wościach jak Grodzisk Mazowiecki, Kraków, 
Poznań, Łódź i Olsztyn. Aktualnie jesteśmy  
w trakcie przygotowań do największego kon-
traktu, który udało się nam podpisać. Dotyczy on 

sprzedaży trzech tandemów do Singapuru. Nasze 
obrabiarki będą obsługiwały trzypoziomowe 
metro singapurskie, co jest dla nas ogromnym 
wyzwaniem organizacyjnym, technicznym i eko-
nomicznym – mówi A. R. Polak.
Pod koniec ubiegłego roku do spółki zgłosili się 
przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej z suges- 
tią współpracy przy tworzeniu tzw. inteligentnej 

obrabiarki do obróbki zestawów kołowych. 
Ma to być nowa generacja maszyn, które nie 
tylko będą służyły do obróbki, ale jednocześnie 
będą w pełni nadzorowały jej proces techno-
logiczny z możliwością automatycznej korekty 
powstających błędów. Od dwóch lat analizo-
wane są wszelkie informacje techniczne i tech-
nologiczne od naszych klientów, co pozwoli przys- 
tąpić do projektowania i budowy nowej maszyny.
 – Projekt będzie realizowany przez trzy lata 
przez konsorcjum, przy wsparciu NCBiR. 
Oprócz nas w konsorcjum znajduje się firma  
z Wrocławia oraz Politechnika Wrocławska jako 

jej lider. Dla nas osobiście będzie to fantastyczne 
przedsięwzięcie, ponieważ będziemy mieli okazję 
skonstruować, badać oraz sprawdzić w sposób 
bardzo profesjonalny naszą nową obrabiarkę. 
Mam nadzieję, że pozwoli to na dalszy rozwój 
firmy KOLTECH – podsumowuje A.R. Polak.

Nowa generacja dla transportu szynowego
Założona w 1991 roku spółka KOLTECH, w przeciągu wielu lat swojej działalności przekształciła się z niewielkiego biura projektowego 
w dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Dostarcza kompletne rozwiązania zarówno w produkcji maszyn specjalnych  
i urządzeń technologicznych do obsługi pojazdów transportu szynowego, jak i kompleksowych wdrożeniach systemów PLM.

Wojciech Grabarczyk

Kiedy produkt jest innowacyjny?
Na zglobalizowanym rynku musi być spełniony 
jeden podstawowy warunek – rozwiązanie musi 
charakteryzować się oryginalnością w skali świa-
towej. Co oznacza, że podmiot, który proponuje 
innowacyjny produkt musi mieć bardzo dobre 
rozeznanie w tematyce, której dotyczy jego roz-
wiązanie. Takie rozeznanie powstaje w toku  
zaawansowanych prac naukowo-badawczych. Niski 
poziom prowadzonych prac badawczych powo-
duje, że naukowcy często nie są gotowi do wpro-
wadzania innowacji. Skoro naukowcy nie są do 
tego przygotowani, to firmy tym bardziej. 

Dlaczego ich wdrażanie jest takie trudne?
Niski poziom edukacji skutkuje niskim poziomem 
naukowców, a polska nauka jest skandalicznie 
wręcz niedofinansowana. Mamy nadpodaż absol- 
wentów szkół wyższych, ale nie dotyczy to inży- 
nierów – zapotrzebowanie na nich jest wysokie, 
a studia są trudne i drogie. Problemem jest za- 
trudnianie studentów już na wczesnych latach 
studiów, co nie sprzyja utrzymywaniu wysokiego 
poziomu absolwentów. W obszarze inżynierii 
biomedycznej trudności związane z wdrożeniem 
to nie tylko konieczność wykazania skuteczności 
produktu, która wymaga badań obwarowanych 

zgodami komisji bioetycznych i certyfikacją pro-
duktu. Inwestorzy oczekują także przychylności 
firm ubezpieczeniowych. Dopiero bowiem refun-
dacja kosztów zastosowania nowych technologii 
może zapewnić sukces rynkowy.

Instytut stworzył projekt, który miał doprowadzić do 
współpracy nauki z biznesem. Na czym on polega?
Nasz pomysł był taki, aby firmy mogły sprawdzić 
za pomocą platformy internetowej, jaka wiedza  
i jakie kompetencje są dostępne w poszczególnych 
placówkach naukowych, jaką bazą edukacyjną 
dla pracowników biznesu te placówki dysponują 
i jaką unikatową aparaturę posiadają. Robiliśmy 
to dla organizacji światowej – International Fede-
ration for Medical and Biological Engineering 
– instytucji zrzeszającej towarzystwa naukowe 
działające w obszarze inżynierii biomedycznej. 
Członków jest ok. 150 tys. Projekt objął Polskę, 
Szwecję, Niemcy i Austrię, a plan zakładał jego 
rozszerzenie na inne kraje UE i później Amerykę 
Południową. Jednakże projekt upadł, gdyż nie 
było zainteresowania ze strony instytucji nauko-
wych. Zaprosiliśmy te najlepsze, ale one sobie 
radzą i nie potrzebują dodatkowej platformy. 
Zbudowanie samej platformy jest kosztowne,  
a aktualizacja danych musiałaby być regularna. 

Coraz więcej podmiotów wprowadza rozwiązania 
telemedyczne. Jak w Polsce wygląda ten rynek?
Zajmowaliśmy się teleopieką domową już 20 lat 
temu. Badaliśmy jaka jest efektywność zdalnego 
przesyłania danych przez pacjentów, żeby lekarz 
mógł je analizować. Wtedy nie było prawa, które 
umożliwiałoby świadczenie takich usług. Odpo-
wiednie przepisy weszły w życie dwa lata temu, 
a i tak do dzisiaj NFZ finansuje tylko kilka pro- 

cedur dotyczących telemedycyny. Państwo przez- 
naczając poważne środki na badania nie uwzglę- 
dnia wieloletniej perspektywy i możliwości osiąg-
nięcia zysków w dalekiej przyszłości. Skupianie 
się wyłącznie na efektach krótkoterminowych 
zostawi nas w tyle pod względem rozwoju nauki. 

Jakimi projektami instytut może się pochwalić?
W instytucie powstało kilka rozwiązań technicz-
nych, które są teraz w fazach wstępnych i dą-
żymy do tego, by zostały wdrożone. Przykładem 
są systemy rozwijane w zespole prof. Marka 
Darowskiego, które służą do symulowania układu 

oddechowego i krążenia. Do hybrydowego mo-
delu układu krążenia możemy przykładowo wpro- 
wadzić fizyczny balon, który ma za zadanie roz- 
pychać tętnicę i zbadać, jak ten balon wpływa 
na układ krążenia przy różnych stanach pato- 
logicznych określanych przez model. Sprzedaliśmy 
kilka takich urządzeń, znajdują się w ośrodkach  
w Polsce i we Włoszech. Prowadziliśmy rozmowy 
z partnerami medycznymi, by wykorzystać te 
urządzenia w kształceniu na studiach lekarskich. 

Prawdziwym przełomem jest aplikacja mobilna dla 
osób z cukrzycą. Na czym polega jej fenomen?
Jest to system pomagający osobom z cukrzycą 
dobierać dawkę insuliny wstrzykiwaną przed 
posiłkami, żeby skompensować wzrost stężenia 
glukozy we krwi po posiłku. System przeznaczony 
jest dla tych pacjentów, którzy muszą aplikować 
sobie insulinę, żeby przeżyć. Jest dawka bazowa, 
która utrzymuje właściwy poziom insuliny między 
posiłkami. W momencie, kiedy zwiększa się ilość 
cukru we krwi, trzeba poziom insuliny zwiększyć, 
żeby komórki zaczęły szybciej wchłaniać glukozę. 
Dawka insuliny powinna odpowiadać wielkości  
i składowi posiłku. Niestety „zmierzenie” posiłku 
jest trudne i pacjenci dokonują ocen szacunko-
wych. Nasze rozwiązanie polega na tym, że pac- 
jent mówi, co widzi na talerzu, a aplikacja mo-
bilna przekształca głos na tekst pisany i na podsta- 
wie jego analizy podpowiada pacjentowi odpo-
wiednią dawkę insuliny. Ta aplikacja powstała 
dzięki dofinansowaniu z NCBiR. Okazała się 
skuteczna w praktyce. Jednak projekt się skończył 
i dotychczas nie znaleźliśmy firmy zainteresowanej 
jej komercjalizacją. Firmy muszą zarabiać, a po-
tencjalni użytkownicy są przyzwyczajeni, że za 
aplikacje mobilne nie płacą. Jesteśmy dumni  
z tego produktu, bo jest innowacją o potencjalnej 
poważnej użyteczności dla pacjentów z cukrzycą. 

Kręta droga do innowacji
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk nieustannie prowadzi badania w zakresie 
innowacyjnych produktów w branży medycznej. O tym, jakie są 
wymagania, by produkt stał się innowacyjny i o fenomenie mobilnej 
aplikacji dla osób z cukrzycą mówią dyrektor instytutu  
prof. Adam Liebert oraz jego zastępca prof. Piotr Ładyżyński.

Rozmawiała Anna Cieśla

Dr inż. Krzysztof Zieliński podczas pracy z wykorzystaniem hybrydo-
wego symulatora układu krążeniowo-oddechowego, pełniącego rolę 
„sztucznego pacjenta”.

Albert Robert Polak - doradca zarządu

Hala produkcyjna P.P.W KOLTECH
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Jaka jest misja kancelarii?
Kancelaria Patentowa Patpol jest jedną z najstar-
szych i najbardziej doświadczonych kancelarii  
w Polsce zajmujących się własnością intelektualną. 
Ponad 50-letnia historia, pozwoliła nam zdobyć 
unikalną wiedzę i wypracować rozwiązania, któ- 
re są dziś wzorem dla innych. Nie ulega wątpli-
wości, że jesteśmy organizacją, która kształtowała 
ochronę własności przemysłowej w Polsce. Dziś 
nasz zespół liczy ponad osiemdziesiąt pracow-
ników. Zatrudniamy polskich i europejskich rzecz- 
ników patentowych, prawników i specjalistów 
branżowych. Mimo wieloletniej tradycji nie za-
pominamy o potrzebie rozwoju. Kilka tygodni 
temu założyliśmy kolejną spółkę – kancelarię 
prawną, która dodatkowo obsługiwać będzie 
sprawy z innych dziedzin prawa niż prawo włas-
ności intelektualnej. To odpowiedź na potrzeby, 
jakie zauważyliśmy na polskim rynku.   

Czym w praktyce jest patent?
Patent jest to prawo udzielane osobie fizycznej lub 
prawnej, która złoży do odpowiedniego urzędu 
zgłoszenie patentowe. Po rozpatrzeniu zgłoszenia 

urząd może wydać decyzję o udzieleniu patentu 
na wynalazek ujęty w zgłoszeniu patentowym, 
który daje właścicielowi monopol na korzystanie 
z wynalazku w danym kraju. Patenty ważne na 
terytorium RP udziela Urząd Patentowy RP oraz 
Europejski Urząd Patentowy. Patent jest formą 
własności, którą można dowolnie rozporządzać, 
np. przekazać komuś w drodze spadku lub 
darowizny czy nawet sprzedać. W Polsce, jak  
i w większości krajów, patent trwa dwadzieścia 
lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku  
w odpowiednim urzędzie patentowym. Warun-
kiem utrzymania patentu w mocy jest uiszczenie 
opłat okresowych za ochronę wynalazku. Termin 
„wynalazek” czy „patent” należą do określeń  
z dziedziny prawa własności przemysłowej, która 
to z kolei mieści się w szerokim pojęciu „własności 
intelektualnej”. Własność intelektualna to pojęcie 
najszersze znaczeniowo – zawiera w sobie zarówno 
regulacje dotyczące prawa własności przemys-
łowej, jak i uregulowania dotyczące prawa 
autorskiego. W procesie patentowym nasi 
rzecznicy prowadzą poszukiwania w bazach pa-
tentowych w celu określenia czy rozwiązanie jest 

nowe, a potem przygotowują tekst zgłoszenia 
patentowego. Zatrudniamy inżynierów – nasi pra- 
cownicy oprócz znajomości zagadnień prawnych 
posiadają wiedzę techniczną z różnych dziedzin, 
np. biotechnologii czy elektroniki. Sama proce- 
dura uzyskiwania ochrony patentowej trwa 
dosyć długo, co często zniechęca potencjalnych 
wynalazców. Uzyskanie patentu jest jednak 
kluczowe, by w efekcie móc zarabiać na swoim 
wynalazku i jego wprowadzeniu na rynek.

Czym wyróżnia się Patpol na tle innych pod-
miotów w branży?
O jakości naszych usług świadczy fakt, że mamy 
zaszczyt obsługiwać największe polskie firmy 
działające na całym świecie oraz reprezentować 
interesy globalnych przedsiębiorstw w Polsce. 
Nasze portfolio jest najlepszą wizytówką i zna-
kiem jakości. Ogromną satysfakcję daje nam rów- 
nież pomoc mniejszym przedsiębiorcom – tym 
dopiero się rozwijającym bądź wkraczającym 
na rynek. Muszę także zauważyć, że ogromną  
i niepowtarzalną wartością naszych usług są 

ludzie, którzy je wykonują. To zawsze są wybitni 
rzecznicy patentowi, prawnicy, radcowie prawni, 
adwokaci i specjaliści. Niejednokrotnie ludzie, 
którzy pracę łączą z obowiązkami naukowymi. 
Nasi praktycy wykładają prawo własności prze-
mysłowej na najważniejszych uniwersytetach  
i politechnikach w kraju. Stale podkreślamy, że 
naszą unikalną wartością jest doświadczenie, 
zbierane  od 1966 roku, kompleksowa wiedza 
oraz otwarte podejście do biznesu i polskich 
wynalazców. Dzięki temu pomagaliśmy wpro-
wadzić na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań, 
z których do dziś jesteśmy bardzo dumni. 

Czy jako pełnomocnicy potencjalnych inno-
watorów zauważają Państwo wzrost liczby zgło-
szeń patentowych? 
Nie ulega wątpliwości, że polska gospodarka  
i innowacyjność rozwijają się, a nasze przedsię-
biorstwa gonią europejskich i globalnych lide- 
rów. Powszechnie mówi się, że obecne, nienaj- 
lepsze miejsce w europejskim rankingu Regional 
Innovation Scoreboard to wynik lat zaniedbań, 
które wynikają z historycznych i politycznych 
uwarunkowań. Aby mówić o rozwoju inno-
wacyjności należy położyć duży nacisk na rozpow-
szechnienie wiedzy o własności intelektualnej  
w otoczeniu biznesowym. Kluczowym punktem 
jest zacieśnienie współpracy między naukowcami, 
uniwersytetami i biznesem. Z perspektywy 
rzecznika patentowego obserwuję rozdźwięk mię- 
dzy potrzebami przedsiębiorstw a pracami reali-
zowanymi przez naukowców. W tym roku mija 
sto lat, od czasu zbudowania systemu ochrony 
własności przemysłowej w naszym kraju i jest 
to świetna okazja do poszerzania świadomości  
o usługach kancelarii patentowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego nie próżnuje. Właśnie rozpoczęła 
się kampania o zachęcającym tytule „Pomorze 

Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”,  
w ramach której prowadzony jest konkurs „Twój 
biznes pod banderą sukcesu”. Tymi projektami 
urzędnicy chcą promować region i zachęcić 
przedsiębiorców do aktywnego pokazywania 
swoich działań na szerszym polu. Oba działania 
realizowane są w ramach Regionalnego Prog- 
ramu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Techno-
logie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji 
regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym. Nadrzędnym celem pro-
jektów są działania wizerunkowe mające na celu 
pokazanie Pomorza Zachodniego jako regionu 
nowatorskiego, nietuzinkowego, wspierającego 

nowe technologie oraz przedsiębiorców czy 
potencjalnych inwestorów. – Pomorze Zachodnie 
to marka z ogromnym potencjałem. Tworzą 
ją przede wszystkim ludzie. To oni stoją za 
inspirującymi biznesami stanowiącymi wizytówkę 
naszego regionu. Dlatego chcemy prezentować 
i wyróżniać przedsiębiorców budujących swój 
sukces na Pomorzu Zachodnim, będących jed-
nocześnie inspiracją dla tych, którzy szukają tu 
jeszcze swojej szansy – mówi Olgierd Geblewicz, 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany 
na tak dużą skalę. O wyborze laureatów w dużej 
mierze będzie decydowała kapituła, w skład któ-
rej wchodzą przedstawiciele największych firm 
z Pomorza Zachodniego, tj.: Laura Hołowacz, 
prezes zarządu i współzałożycielka CSL Inter-
nationale Spedition Sp. z o.o., regionalnego lidera 
branży TSL, Zbigniew Nagay, prezes zarządu  
i współzałożyciel firmy Radex Sp. j., specjalizującej 
się w zarządzaniu higieną w zakładach przemysłu 
spożywczego oraz Sławomir Czumak, członek 
zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. – światowej 
klasy producenta elektrycznych elementów grzej- 
nych, rezystorów i paneli sterujących do pomp 
ciepła. – Chcemy pokazać naszych przedsię-
biorczych mieszkańców, ich pomysły na firmę  
i produkt. Wykorzystując narrację storytellingową 
oraz media elektroniczne, chcemy ich wypro-
mować i pokazać jak robią biznes, bo tak wygląda 
biznes na Pomorzu Zachodnim. Ich opowieści  
i historie mogą być drogowskazem do sukcesu dla 
innych małych i średnich firm. – mówi dyrektor 
gabinetu marszałka, Krzysztof Barczyk.

Patent na innowacyjność

Z biznesem na szerokie wody

Własność intelektualna to zagadnienie tak szerokie,  
że często spędza sen z powiek przedsiębiorcom.  
Z pomocą przychodzi warszawska Kancelaria Patentowa  
Patpol – działająca nieprzerwanie od 1966 roku.  
Kontakt z rzecznikiem patentowym to pierwszy krok,  
jaki powinny wykonać osoby, które chcą zabezpieczyć swój 
wynalazek.  Na pytania o istotę patentów odpowiada  
prezes kancelarii Patpol – Izabella Dudek-Urbanowicz.

Wykorzystując nowoczesne kanały promocyjne, urzędnicy chcą 
pokazać Województwo Zachodniopomorskie jako idealną przystań 
dla biznesu. Głównym zadaniem konkursu jest trafić do mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, a kluczowym elementem 
konkursu będzie głosowanie na zwycięzców, w którym będą mogli 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy województwa.

Marszałek Olgierd Geblewicz podczas rozpoczęcia konkursu

Prezes Kancelarii Patpol Izabella Dudek-Urbanowicz

Rozmawiała Paulina Jaworska

Wojciech Grabarczyk

Skąd wziął się pomysł na założenie firmy?
Doświadczenie, które zdobyłem w branży meta-
lowej, pozwoliło mi poznać potrzeby klientów, 
które dzięki wnikliwej analizie i obserwacji uda- 
ło się skutecznie zaspokoić. Postanowiłem zbadać 
rynek, odnaleźć niszę i wypełnić ją autorskimi 
pomysłami. Wykształcenie i posiadane umiejęt-
ności skłoniły mnie do założenia firmy zajmującej 
się obróbką skrawaniem metali. Jak się później 
okazało, decyzja podjęta w 1993 roku była słuszna, 
czego dowodem jest ciągły rozwój i zrealizowane 
inwestycje.

Co zmieniło się w firmie dzięki funduszom zew-
nętrznym i która z inwestycji była dla Państwa 
kluczowa?
Pieniądze pozyskane z funduszy unijnych pozwoliły 
na całkowitą zmianę procesów technologicznych 
stosowanych w zakładzie. Z firmy posiadającej kon- 
wencjonalne maszyny do obróbki metalu, takie 
jak tokarki czy frezarki, zmieniliśmy się w prężnie 
działające przedsiębiorstwo świadczące usługi obra- 
biarkami sterowanymi numerycznie – CNC. 
Kursy przygotowujące pracowników do obsługi 
nowych maszyn pozwoliły na zmianę charakteru 
ich pracy – z fizycznej na umysłową. Momentem 
przełomowym dla firmy był kredyt technologiczny 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, który umoż-
liwił budowę hali produkcyjnej i wyposażenie 
parku maszynowego. Kontrahenci, których sta- 
rałem się zainteresować naszymi usługami, szybko 
przekonali się, że posiadamy zaplecze technolo-
giczne i wykwalifikowaną kadrę, które są gwa-
rantem profesjonalizmu i jakości.

Jakie projekty Państwo aktualnie realizują?
Dwa lata temu rozpoczęliśmy realizację projektu 
dotyczącego wytwarzania innowacyjnych elek-
trod do nagrzewania drutu oraz narzędzi do 
obróbki twardej materiałów z nanokrystalicznych 
proszków WC-Co, spiekanych metodą SPS. 
Liczymy, że prace badawczo-rozwojowe dadzą 

zadowalające wyniki i pozwolą na uzyskanie 
patentu, który umożliwi kolejny skok techno-
logiczny. Otrzymaliśmy również dofinansowanie 
na realizację projektu dotyczącego innowacyjnej 
technologii wykonywania mieszanin proszkowych, 
stosowanych jako materiał narzędziowy nowej 

generacji. Środki przeznaczone na badania i roz- 
wój doprowadzą do wzmocnienia technologii 
przedsiębiorstwa, unowocześnienia procesów pro-
dukcyjnych i poprawę warunków pracy.

Z jakimi problemami zmaga się sektor MŚP  
i jakiego wsparcia oczekuje?
Największym problemem jest brak wykwalifi-
kowanej kadry, spowolnienie gospodarki naszych 
zachodnich sąsiadów oraz prawo utrudniające 
życie przedsiębiorcom. Państwo powinno wspierać 
przedsiębiorców przez uproszczenie przepisów 
VAT oraz przepisów dotyczących obrotu ziemią 
pod inwestycję. Firmy powinny koncentrować 
się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań, zwięk-
szeniu wydajności pracy, poprawie bezpieczeństwa 
pracowników oraz automatyzacji i robotyzacji 
produkcji. To są założenia, których realizacja do-
prowadzi do wzrostu innowacyjności polskich firm.

Innowacyjni w każdym calu
Usługi Ślusarskie z Sieroszewic to przedsiębiorstwo, które stale 
podnosi jakość swoich usług. Inwestycje zrealizowane dzięki 
funduszom zewnętrznym pozwoliły całkowicie zmodernizować zakład 
i unowocześnić procesy produkcyjne. O wykorzystanych szansach  
i zrealizowanych projektach mówi Paweł Siwak – właściciel firmy.

Paweł Siwak - właściciel firmy

Rozmawiał Błażej Pezdek
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Jaką misję pełni Agencja Rozwoju Mazowsza SA? 
Agencja Rozwoju Mazowsza SA jest instytucją 
powołaną do realizacji inicjatyw, projektów 
oraz działań służących wzrostowi aktywności 
i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. 
Działamy na rzecz zwiększenia innowacyjności  
i konkurencyjności gospodarki regionu. Jednym 
z celów Agencji jest również udzielanie wsparcia 
inwestorom i eksporterom. ARM SA aktywnie 
wzmacnia klastry w ich drodze do doskonałości, 
a istotną częścią naszej pracy jest wparcie sektora 
MSP oraz działań w zakresie badań i rozwoju. 
Cele są realizowane poprzez wykorzystanie na-
rzędzi i projektów finansowanych ze środków 
europejskich. Agencja Rozwoju Mazowsza SA 
jest podmiotem prawa handlowego i posiada 
status spółki kapitałowej. Jedynym akcjona-
riuszem spółki jest Województwo Mazowieckie.

Agencja Rozwoju Mazowsza swoje działania 
realizuje nie tylko w regionie, ale także na arenie 
międzynarodowej. Jak udało się tego dokonać?  

Działalność Agencji na arenie międzynarodowej 
została zapoczątkowana dobrą i trwałą współpracą 
z Biurem Przedstawicielskim Mazowsza w Bruk-
seli. Wspólna idea z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego i Mazowiecką Agencją Energetyczną 
w pionierskim ujęciu finansowania powiązań ko-
operacyjnych, czyli klastrów z funduszów zwrot- 
nych, stała się bazą do promocji działań Agencji 
na arenie międzynarodowej. Wspólny udział  
w wydarzeniach zaowocował szeregiem projek-
tów międzynarodowych finansowanych ze środ- 
ków UE, ale też trwałą współpracą z regio-
nami i instytucjami partnerskimi. Projekty mię- 
dzynarodowe są świetnym narzędziem nie tylko 
do realizacji założeń merytorycznych, ale być 
może przede wszystkim do zdobywania doś-
wiadczeń i nawiązywania kontaktów. 

Jednym z działów Agencji jest Dział Polityki 
Miejskiej i Innowacyjności. Jakie są główne cele 
działań tej jednostki? 
Celem działań DPMI jest realizacja oraz wspar- 

cie i promocja projektów miejskich i działań 
związanych z obszarami inteligentnych specja-
lizacji regionu. Dział ten stara się łączyć biznes, 
naukę i samorządy, tak aby mogły zarówno roz- 
wiązywać problemy, ale też realizować wspólne 
cele. Do zadań działu należy również realizacja 
działań wspierających rozwój powiązań koope- 
racyjnych i klastrów w województwie mazo-
wieckim, zgodnie z celami zawartymi w Regio- 
nalnej Strategii Innowacji. Działania te mają na 
celu zwiększanie internacjonalizacji ukierunko-
wanej na rozwój innowacyjności w województwie 
mazowieckim oraz szukania wsparcia i finan-
sowania działań proinnowacyjnych w regionie.

DPMI łączy współpracę nauki, biznesu i sa-
morządów. Czy synergia tych trzech sektorów 
jest możliwa?
Nauka, biznes i administracja to, co do zasady, 
środowiska mówiące zupełnie innymi językami, 
ale nie musi i nie powinno tak być. Aby 
współpraca tych środowisk była możliwa, istotne 
jest znalezienie ich wspólnego mianownika. 
W tej perspektywie finansowej, zwłaszcza na 
Mazowszu, gdzie środki na badania i rozwój 
są jednym z głównych obszarów finansowania 
działań – możliwa jest ona na bazie realizacji 
wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. 

Prężnie realizują Państwo Projekt Greener Sites. 
Na czym on polega? 
Projekt, co obrazuje konsorcjum projektowe wraz 
z partnerami stowarzyszonymi, jest niezwykle 
szeroki. Obejmuje swym zasięgiem miasta, 

regiony i instytucje Europy Środkowej, w której 
zarządzanie strefami poprzemysłowymi stanowi 
istotny problem lub wyzwanie w kilku aspektach. 
Odpowiedzią na te problemy mają być narzędzia 
wypracowane przez partnerów w działaniach 
pilotażowych odbywających się równolegle w 11 
miejscach. Narzędzie GIS do wsparcia zarządzania 
terenami poprzemysłowymi, metody działań krok 
po kroku z aspektami środowiskowymi terenu, 
ale także rekomendacje dla samorządów miast 
i regionów, w jakich znajdują się strefy, mają 
stanowić zbiór praktyk gotowych do zaimple-
mentowania na obszarach nieobjętych pilotażem. 
W Polsce działania prowadzone są w Bydgoszczy 
(teren Fabryki ZACHEM), w Solcu Kujawskim 
(teren pokolejowy) oraz w Radomiu.

Kolejnym ważnym projektem jest C-Voucher. Na 
czym ten projekt się skupia?
To projekt, który stanowi odbicie celów i spo-
sobów ich realizacji w Agencji. W jego ramach 
wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Szwecji, 
Danii, Rumunii i Francji będziemy wspierać 
przedsiębiorstwa w rozwoju nowych łańcuchów 
wartości i modeli biznesowych, zgodnie z zasa-
dami Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular 
Economy). Projekt wystartował pod koniec maja, 
więc jest zupełną nowością. Najbliższa przyszłość 
to budowa ekosystemu firm i instytucji, dla 
których obszar CE jest istotnym wyzwaniem oraz 
wspólne upowszechnianie wiedzy i promocja 
dobrych praktyk na poziomie regionalnym.

Nie dziwi więc popularność uczelni wśród matu-
rzystów. W opublikowanym w ostatnim czasie 
zestawieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego WSEI znalazła się na 11. miejscu 
wśród uczelni niepublicznych, które cieszą się 
największym zainteresowaniem. 
To efekt otwarcia na dialog z pracodawcami, 
dzięki czemu władze zdają sobie sprawę z naj-
większych problemów i wyzwań, a także są świa- 
dome zmian zachodzących na rynku.
 – W kreowaniu naszej oferty edukacyjnej mu-
simy kierować się nie tylko wciąż rozwijającą 
się technologią, ale przede wszystkim tym, jak 
zmienia się rynek pracy. Musimy dostosować 
kształcenie zarówno do potrzeb studentów, jak 
i przedsiębiorców – mówi Teresa Bogacka, kanc- 
lerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie. – Dlatego od 2012 roku wdrażamy 
system kształcenia dualnego. Zaczęliśmy od przek- 
ształcenia profilu ogólnoakademickiego na stu-
diach pierwszego stopnia i wprowadzenia profilu 
praktycznego, w tym trzymiesięcznych praktyk 
zawodowych – dodaje. Zdaniem władz uczelni 
przyszłość kształcenia zawodowego należy właś-
nie do systemu dualnego. 
Dlatego ta forma edukacji jest cały czas rozwijana, 

o czym świadczyć może fakt, że Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji otrzymała w ostatnim 
czasie dofinansowanie na prowadzenie aż czte- 

rech kierunków w tym systemie. Unowocześ-
nianie oferty dydaktycznej to jednak nie jedyne 
działania władz uczelni, których celem jest przy-
gotowanie studentów do efektywnego wejścia 
na rynek pracy. Uczelnia cały czas utrzymuje 
dialog z pracodawcami, by poznawać ich 

potrzeby oraz opinie. Efektem tej współpracy 
jest między innymi zbliżająca się konferencja 
„Wyzwania współczesnego rynku pracy”, której 
organizatorem jest właśnie Wyższa Szkoła Eko- 
nomii i Innowacji w Lublinie. Spotkanie środowisk 
naukowców oraz pracodawców odbędzie się 18 
września. Podczas konferencji specjaliści będą 
wymieniać się opiniami i pomysłami w ramach 
trzech sesji: „Rynek pracy – rynek pracodawcy 
czy pracownika”, „Trendy na rynku pracy w roku 
2018” oraz „Rynek pracy a kierunki kształcenia 
w Polsce i w regionie lubelskim”.
 – W naszym regionie nie było jeszcze takiej 
konferencji, a od pracodawców wiemy, że istnieje 
potrzeba dialogu i wymiany wiedzy – tłumaczy 
kanclerz WSEI. – Chcemy przedstawić wszystkie 
rozwiązania formalno-prawne, zastanowić się nad 
najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi 
stoimy i sposobami na poradzenie sobie z nimi 
– dodaje.
W bieżącym roku akademickim wprowadzono 
wiele nowych kierunków kształcenia. To m.in. 
psychologia II stopnia ze specjalnością psycho-
logia biznesu. Warto również podkreślić, że 
uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi kierunek 
pielęgniarstwo w języku angielskim. Pielęgniar-

stwo cieszy się ogromnym zainteresowaniem,  
a to w związku ze zmieniającymi się przepisami, 
które zapowiadają wyższe zarobki pielęgniarek 
posiadających tytuł magistra. Jest to więc ko-
lejny dowód na to, jak uczelnia sprawnie i efek- 
tywnie reaguje na potrzeby rynku. WSEI złożyło 
także wniosek o rozszerzenie oferty o II stopień 
informatyki z uwzględnieniem zagadnień zwią-
zanych z cyberbezpieczeństwem. – Chcemy stwo- 
rzyć profesjonalne laboratorium, z którego będą 
mogli korzystać nie tylko studenci, ale doce-
lowo też firmy i instytucje. We współpracy z pre-
zydentem miasta udało nam się już zakupić część 
urządzeń do laboratorium – tłumaczy kanclerz.
Na tym jednak plany władz uczelni się nie kończą.  
 – Przygotowujemy się do uzyskania wyższych ka- 
tegorii naukowych, dzięki czemu uczelnia osiąg- 
nęłaby status akademii. Dbamy też o to, byśmy 
w naszym „CV” mogli pochwalić się innowa-
cyjnością. Jesteśmy do tego zobligowani chociażby 
przez naszą nazwę i mogę przyznać, że nasze 
działania przynoszą zadowalające efekty. Nieza-
leżne badania potwierdzają wysoki poziom 
kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie. Pomimo tego, że rynek jest 
bardzo trudny i szybko się zmienia, wciąż zaj-
mujemy wysokie miejsca w rankingach, ale 
przede wszystkim wśród naszych absolwentów 
panuje bardzo niski wskaźnik bezrobocia. 
Dzięki świetnej kadrze i ofercie dydaktycznej 
skutecznie przygotowujemy tych młodych ludzi 
do wkroczenia na ścieżkę zawodową – sumuje 
kanclerz Teresa Bogacka.

Skąd wziął się pomysł na założenie firmy i jaki 
jest profil Państwa działalności?
JS: Od 25 lat zajmuję się zagadnieniami zwią-
zanymi z ekologią życia i zdrowiem. Zacząłem 
zastanawiać się nad tym, czy ludzki organizm 
może funkcjonować bez jedzenia. Sprawdziłem 
to. Przez dwa lata oczyściłem swój organizm do 
takiego stopnia, że z czasem zapotrzebowanie 
na jedzenie malało przy jednoczesnym zacho-
waniu sił i witalności. Zrozumiałem, że umoż-
liwiła mi to odpowiednia równowaga flory 
bakteryjnej w organizmie. Tak zaczęła się cała 
przygoda z hodowlą bakterii, które traktuję jak 
żywe stworzenia wymagające uwagi i opieki. 

Rozpocząłem prace nad stworzeniem pierwszego 
produktu – preparatu probiotycznego zawie-
rającego związki prozdrowotne i antyseptyczne. 
Bakterie żyjące w naszym organizmie są zapro- 
gramowane na zdrowie – wytwarzają antyoksy-
danty, blokują rozwój patogenów i je eliminują. 
Żeby mogły spełniać swoją funkcję, musimy o nie 
odpowiednio zadbać. Stres czy złe odżywianie 
wyniszczają florę bakteryjną podobnie, jak anty-
biotyki. Bakterie hodowane w naszej firmie 
rozwijają się w warunkach stresowych, dzięki 
czemu uodparniają się na czynniki, które mogłyby 
je zniszczyć po wprowadzeniu do układu po-
karmowego. Bakterie zawarte w produktach 
Living Food mają zdolność do namnażania się, co 
jest niezwykle korzystne dla naszego organizmu, 
który sam z siebie ich nie produkuje. Pochodzą 
one z pokarmu, którego jakość w dzisiejszych 
czasach pozostawia wiele do życzenia.

Do kogo skierowane są Państwa produkty?
JS: Nasze probiotyki skierowane są tak na-
prawdę do wszystkich – niezależnie od wieku czy 
płci. Zapotrzebowanie organizmu na bakterie 
rozpoczyna się już od momentu przyjścia na 
świat. Pierwszy kontakt noworodka z bakteriami 
ma miejsce w drogach rodnych, dlatego ważnym 

elementem każdej ciąży powinna być dbałość 
matki o dostarczenie do organizmu odpowiednich 
szczepów bakterii. Każda zdrowa osoba powinna 
uzupełniać swoją dietę o preparaty probiotyczne, 
które pozwolą jej zachować odporność. Każda 
przebyta choroba osłabia florę bakteryjną,  
a stosowanie antybiotykoterapii wyniszcza bak-
terię żyjące w organizmie. Dlatego nasze produkty 
powinny być stosowane dwukierunkowo, jako 
element profilaktyki i terapii. Bakterie nie leczą, 
ale są podstawą procesu leczenia. 

Czym różnią się Państwa produkty od tych 
ogólnodostępnych w aptekach?
DS: Większość preparatów probiotycznych dos-
tępnych na rynku ma postać sypką uzyskaną  
w procesie liofilizacji lub suszenia rozpyłowego. 
Zawarte w nich drobnoustroje są namnażane, 
suszone i pakowane w kapsułki lub saszetki. 
Proces namnażania trwa kilkadziesiąt godzin. Taki 
produkt jest dostarczany do organizmu i dopiero 
po jego uwodnieniu możliwa jest aktywacja bak- 
terii probiotycznych. Zanim drobnoustroje zacz-
ną spełniać swą prozdrowotną funkcję muszą 
zaadaptować się do środowiska panującego  
w przewodzie pokarmowym. Natomiast płynne 
produkty probiotyczne  stanowią biologicznie 

aktywny i witalny układ mikrobiologiczny – od 
razu gotowy do funkcjonowania w organizmie. 
Oprócz etapu namnażania bardzo istotny jest 
etap stabilizacji, który zapewnia jakość i stabilność 
podczas przechowywania. Drobnoustroje w cza- 
sie kilkudziesięciodniowego procesu technolo-
gicznego uodparniają się na niekorzystne czyn-
niki środowiskowe, dzięki czemu łatwiej jest im 
funkcjonować, a w konsekwencji spełniać swoją 
prozdrowotną funkcję w organizmie. 

Realizują Państwo projekt dot. stworzenia nowych 
produktów funkcjonalnych. Na czym on polega?
DS: Do NCBiR-u złożyliśmy projekt zakładający 
opracowanie nowych produktów funkcjonalnych 
zawierających trzy elementy: bakterie probio-
tyczne, kwas alfa-ketoglutarowy i surowce po- 
chodzenia roślinnego. Nowoopracowane produkty 
będą skierowane do pięciu grup odbiorców. 
Pierwszą z nich będą sportowcy, którzy ze 
względu na aktywność i prowadzony tryb życia 
mają większe zapotrzebowanie na składniki od- 
żywcze. Druga i trzecia grupa odbiorców to 
osoby poddane antybiotyko- lub chemioterapii. 
Czwartą grupę stanowić będą kobiety, które 
myślą o macierzyństwie lub posiadają już dzieci. 
Jeden z nowoopracowanych preparatów będzie 
dedykowany również dzieciom z zespołem GAPS, 
czyli z zaburzeniami psychologiczno-jelitowymi. 
W ramach realizacji projektu pojawił się także 
pomysł na kolejny produkt, zawierający drobno-
ustroje probiotyczne i kwas alfa-ketoglutarowy.

Innowacyjna nie tylko z nazwy

Bakterie zaprogramowane na zdrowie

Agencja Rozwoju Mazowsza SA jako jedna z nielicznych działa 
nie tylko regionalnie, ale też międzynarodowo. Stawia sobie 
kolejne wyzwania, dzięki czemu odnosi sukcesy, konsekwentnie 
realizując szereg projektów. O GreenSites, C-Voucher  
i działaniach poza Polską mówi Agnieszka Zdanowicz – dyrektor 
Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności w ARMSA.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to przykład uczelni, która nie tylko podąża za duchem 
czasu, ale kreuje nowe trendy w edukacji. Wciąż poszerzana oferta dydaktyczna i odpowiednie 
zarządzanie powodują, że absolwenci WSEI świetnie radzą sobie na rynku pracy.

Living Food Sp. z o.o. od 2009 roku pracuje nad tworzeniem i udoskonalaniem produktów probiotycznych.  
O wyjątkowych właściwościach mikroflory bakteryjnej mówią dietetyk i prezes firmy Jędrzej Soporowski oraz dr 
hab. Daria Szymanowska z Katedry BiMŻ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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Nie tylko regionalnie


