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Firma ma za sobą lata dynami-
cznego rozwoju, zarówno na
rynku polskim, jak i szwedzkim.
Co sprawiło, że FIAB stał się li-
derem w swojej branży?
Firma FIAB jest liderem na rynku
produkcji maszyn zgrzewających
technologią wysokiej częstotliwo-
ści. FIAB jest również pierwszą
firmą na świecie, która znalazła
zastosowanie technologii wyso-
kich częstotliwości w celu łącze-
nia folii PVC i z powodzeniem –
wręcz lawinowo  – rozpoczęła ko-
mercyjną produkcję zgrzewarek.
Spółka powstała w Szwecji w roku
1950 pod nazwą FIAB HF AB.
W roku 2010 marka FIAB zos-
tała wykupiona przez dwóch
wspólników z Polski. Był to nie-
codzienny przypadek, bo Polski
kapitał wykupił szwedzką markę
z wieloletnim doświadczeniem 
i tradycją. Zazwyczaj na naszym
rynku dochodzi do odwrotnych
sytuacji. Ja, jako  kierownik pro-
dukcji w FIAB Sp. z o.o. sp. k. sta-
łem się odpowiedzialny za wszy-

stkie kroki związane z wdroże-
niem produkcji w nowych wa-
runkach i rozpoczęcie działalności
w Polsce. Początkowo bazowa-
liśmy na doświadczeniach wynie-
sionych ze Szwecji, pierwszą ma-
szynę zaprojektowaną w Polsce
wypuściliśmy spod naszych skrzy-
deł w październiku 2010. Od tego
momentu jesteśmy w pełni samo-
dzielną firmą. W roku 2013 po-
wołaliśmy spółkę FIAB Service
GmbH z siedzibą z Dortmundzie,
co dało nam możliwość reakcji na
zapotrzebowanie naszych klien-
tów. Aktualnie mamy 65 lat do-
świadczenia w branży. Ten czas
pozwolił nam rozwinąć sieć dys-
trybucji na całym świecie. Jes-
teśmy firmą eksportową, 95%
naszej produkcji trafia na rynki
całego świata, co czyni nas lide-
rem branży. Kolejnym ważnym
dla nas krokiem jest rozpoczęcie
prac nad projektem dofinanso-
wanym przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. 

Mówimy o projekcie „Opraco-
wanie innowacyjnych maszyn
nowej generacji do łączenia two-
rzyw sztucznych wykorzystują-
cych energię elektromagnetyczną”.
Jakie są jego główne cele?

Głównym założeniem tego pro-
jektu jest poprawa oferowanych
przez nas produktów, czyli zgrze-
warek wysokiej częstotliwości do
łączenia PVC. Nasze są użytko-
wane nawet kilkanaście lat, jed-
nak, naszym zdaniem, elementem
dość drogim i szybko zużywają-

cym się jest lampa generatora.
Chcemy ją zastąpić, wykorzystu-
jąc generatory tranzystorowe,
których żywotność jest do sześciu
razy dłuższa oraz zwiększa się sta-
bilność i wydajność pracy całego

urządzenia. Kolejnym ważnym
celem jest utworzenie nowego
układu automatycznej regulacji
mocy z zastosowaniem silników
analogowych, w trakcie badań
sprawdzimy, który z tych silni-
ków będzie bardziej skuteczny.
Nie chcemy odbierać naszym

klientom możliwości zamawiania
urządzeń z generatorem lampo-
wym, więc skupimy się również
na poprawie wydajności tego
typu maszyn. Przy badaniach bę-
dziemy aktywnie współpracować
z Politechniką Wrocławską. Od
samego początku wiemy, co chce-
my osiągnąć. Z perspektywy fi-
rmy chodzi o zwiększenie naszej
konkurencyjności, ale nie tylko.
Obieramy za cel proponowanie
nowych, do tej pory nieistnieją-
cych rozwiązań. Jest to dla nas
niebagatelna możliwość, dzięki
której chcemy się wpisać w histo-
rię tej gałęzi przemysłu.

Oferta firmy składa się ze stacjo-
narnych i jeżdżących zgrzewarek
wysokiej częstotliwości. Gdzie
Państwa maszyny znajdują zasto-
sowanie? 
Warto zaznaczyć, że nasza branża
jest bardzo niszowa, a ilość pub-
likacji dotyczących budowy ma-
szyn jest znikoma. Z drugiej stro-
ny, PVC to bardzo popularny ma
teriał, głównie ze względu na cenę.
Dzięki naszemu działowi bada-
wczo-rozwojowemu, cały czas uspra-
wniamy nasze maszyny, które mogą
zgrzewać także materiały siliko-
nowe, etyleny czy teflon. Oprócz
naszych flagowych produktów, ta-
kich jak FIAB 900 poszerzyliśmy
portfolio o kolejne urządzenia.
FIAB zapewnia kompleksowe
rozwiązania dla stałych, jak i tym-
czasowych konstrukcji. Za pomocą

maszyn FIAB 1400 czy FIAB HPS
można produkować namioty,
konstrukcje na duże imprezy ple-
nerowe, hale produkcyjne czy
schrony w ogniskach zagrożenia.
Nie ukrywam satysfakcji, że za-
daszenie stadionu narodowego
było wykonane naszą maszyną.
W naszej ofercie znajdują się
zgrzewarki jeżdżące. Dobrym przy-
kładem jest FIAB 800 – maszyna,
która może posłużyć do produk-
cji sufitów napinanych, czyli bar-
dzo wytrzymałych konstrukcji,
które mogą utrzymać nawet do
600 litrów wody i znajdują zasto-
sowanie w miejscach publicz-
nych, takich jak baseny czy kluby.
W ramach jednego z naszych naj-
nowszych projektów stworzy-
liśmy 2 maszyny FIAB 5003, któ-
re weszły w skład wielkich linii
produkcyjnych dla branży me-
dycznej i zgrzewają woreczki na
krew i mocz. Wszystkie nasze pro-
dukty staramy się wyposażyć 
w intuicyjne układy sterowania,
bezpieczeństwa oraz sygnalizacji,
co czyni obsługę urządzeń łatwą 
i przejrzystą. Odnaleźliśmy się w wie-
lu branżach, ale cały czas poszu-
kujemy nowych ścieżek rozwoju.
■

Rynek maszyn zgrzewających wysokiej częstotliwości do tej pory uważany był za wąską branżę.
Jednak dzięki aktualnym projektom, firma FIAB Sp. z o.o. sp.k. przeciera szlaki dla nowatorskich
zastosowań swoich produktów. O historii firmy i apetycie na odkrywanie nowych rozwiązań,
z prezesem spółki FIAB Rafałem Jabłońskim, rozmawia Anna Rybaczek.

Wpisać się w historię przemysłu
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Obecnie firma uchodzi za poten-
tata na rynku kolejowym w do-
starczaniu systemów służących
bezpieczeństwu na torach. Co sta-
nowi o sukcesie spółki?
Głównie fakt, że nasza kadra 
w większości wywodzi się z kolei.
Ja również jestem tzw. kolejarzem,
z 38-letnim doświadczeniem w PKP
PLK. Dzięki naszej znajomości bra-
nży jesteśmy w stanie szybko i sku-
tecznie zareagować na potrzeby
tego rynku. Wiemy, jakich rozwią-
zań i systemów potrzebuje polska
kolej. To jeden z naszych najwięk-
szych atutów. Jeszcze 24 lata temu
byliśmy małym podmiotem. Dziś
należymy do sektora średnich
przedsiębiorstw, ale wciąż dbamy
o to, aby proces decyzyjny, kon-
takt z pracownikami i szybkość
podejmowania decyzji były spra-
wne jak do tej pory. Dzięki wyso-
kiej jakości naszych produktów 
i profesjonalnym instalacjom mo-
żemy konkurować z największymi
firmami w branży, nawet tymi,
które są globalnymi gigantami.
Nasz udział w sektorze sterowania

ruchem w Polsce to 25%. Dzięki
temu w ubiegłym roku uzyska-
liśmy 250 mln zł przychodów. 

W jaki sposób chronią Państwo
swoje innowacyjne i niewątpli-
wie atrakcyjne rozwiązania, 
mające służyć bezpieczeństwu 
w infrastrukturze kolejowej?
Działamy w oparciu o polską
myśl technologiczną. Tworzą ją
doskonali fachowcy. Wielu z nich
to osoby, które są naszymi wy-
chowankami i studentami zaprzy-
jaźnionej placówki naukowej 
w Radomiu, Politechniki Warsza-
wskiej i Politechniki Śląskiej. Pro-
wadzimy również ścisłą współ-
pracę z Instytutem Kolejnictwa.
Mając tak wysoko wykwalifiko-
waną kadrę, każdego dnia udo-
skonalamy system, który skute-
cznie konkuruje ze światowymi
gigantami. Wielu pracowników
to studenci uczelni, z którymi współ-
pracujemy. Nasze flagowe urzą-
dzenia są doskonale opatento-
wane. Staramy się być przykła-
dem połączenia biznesowego
rozwiązania z akademicką teorią.
Taka synergia nauki z biznesem
doprowadziła do tego, że mamy
aktualnie ponad 40 certyfikowa-
nych systemów i komponentów,
służących do prowadzenia ruchu.
Wszystkie certyfikaty wydawane
były przez Urząd Transportu Ko-
lejowego. W ten sposób zabez-
pieczamy się przed kopiowaniem
naszych rozwiązań. Uważam, że
najważniejszy jest pomysł na pe-
wną funkcję, następnie opatento-
wanie sposobu realizacji tej fun-
kcji. Mimo polskiej oraz zagra-

nicznej konkurencji realizujemy
identyczne rozwiązania, ale przy
użyciu innych środków technicznych. 

Jak podsumowują Państwo ubie-
głą pespektywę unijnego wsparcia?
Dzięki uzyskanym środkom z UE
mogliśmy stworzyć nasz flagowy
projekt ESTER. Jest to ekono-
miczny system zdalnego sterowa-
nia i kierowania ruchem kolejo-
wym. Celem projektu było opra-
cowanie systemu zdalnego stero-
wania ruchem kolejowym (SRK)
na liniach o małym natężeniu ru-
chu. Wartość tego projektu to po-
nad 20 mln zł. Dotacja pokryła
połowę planowanego budżetu.
Ten projekt pozwolił nam, oprócz
korzyści dla klienta, zwiększyć po-
tencjał rozwojowy. To oczywiście
przełożyło się na dodatkowe in-
westycje, jak zwiększenie powie-
rzchni hali produkcyjnej, stwo-
rzenie nowego biura projekto-
wego, zakup aparatury pomiaro-
wej. Sukces poprzedniej perspe-
ktywy skłania nas do aplikowania
po nowe fundusze.  

Czy innowacyjność jest według
Pana kluczem do sukcesu? 
W przypadku naszej firmy przy-
szłość tkwi w innowacyjności.
Stale obserwujemy potrzeby w dzie-
dzinie kolejnictwa i mimo tego,
że branża kolejowa należy do sek-
tora, w którym zmiany nie są gwa-
łtowne, staramy się utrzymać w gro-
nie tych firm, które oferują nowe
rozwiązania dla klienta. Naszym
głównym kontrahentem jest PKP
PLK. Biorąc pod uwagę długo-
trwały proces, jakim jest komer-

cjalizacja produktu, czyli ok. 5 lat,
staramy się w tym czasie przejść
wszystkie procesy testowania i pró-
by eksploatacyjne, aby uzyskać
certyfikat. Doświadczenie poka-
zuje, że rynek kolejowy jest tru-
dny, dlatego szczególnie dbamy 
o dobre relacje z inwestorami.
Nie tylko z nimi, bo firma dba
wyjątkowo także o kadrę, poprzez
podnoszenie standardów pracy
oraz politykę prorodzinną. Kró-
tko mówiąc dążymy do ideału,
który trudno osiągnąć, ale cały
czas jesteśmy na dobrej drodze.

Dziękuję za rozmowę.

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. są jednymi z największych dostawców innowacyjnych rozwiązań w in-
stalacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Sukces zawdzięczają wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej
oraz dbałości o najwyższą jakość usług z zachowaniem obowiązujących standardów. O najnowocześniejszych
rozwiązaniach dla polskiej kolei, z prezesem zarządu Kazimierzem Frąkiem, rozmawia Patrycja Adamus. 

Polska myśl na dobrych torach
POLSKA NaGROda iNNOWacYjNOŚci 2015 - NOMiNacja

Kazimierz Frąk, prezes zarządu Kombud S.A.

Zgrzewarki stacjonarne i jeżdżące FIAB mają bardzo wiele zastosowań

Spółka Kombud S.A. w ramach
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 i działania 1.4-4.1:
„Wsparcie na prace badawcze 
i rozwojowe oraz wdrożenie
wyników tych prac” utworzyła
flagowy produkt ESTER. 
Zamierzeniem projektu było
stworzenie, na podstawie istnie-
jącego już systemu SRK, 
nowego rozwiązania, który 
będzie systemem zdalnego
sterowania ruchem kolejowym
przy użyciu sygnałów radio-
wych. Dzięki nowej technologii
udało się zadbać o środowisko
oraz wytworzyć alternatywne
źródła energii. Spółka Kombud
S.A. zasiliła portfolio produktów 
o nowe rozwiązanie i umocniła
swoją pozycję na liście innowa-
cyjnych firm w Polsce.

Celem wydarzenia jest stworze-
nie platformy współpracy pomię-
dzy przedstawicielami różnych
sektorów gospodarki. Jak pod-
kreśla prezes Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości, Wojciech Po-
marański – tegoroczna edycja
kongresu będzie w dużej mierze
otwartą dyskusją na temat syner-
gii nauki z biznesem, przyszłości
polskiej gospodarki, znaczenia
Polski na arenie międzynarodo-
wej oraz możliwości, jakie daje
wsparcie unijne na rozwój inno-
wacyjnego sektora badawczo-
rozwojowego wielu branż polskie-
go biznesu.
Nie zabraknie również wybitnych
specjalistów w dziedzinie nowo-
czesnych technologii. W ramach
konferencji Nowoczesne usługi
dla biznesu odbędzie się debata
na temat ewolucji oczekiwań
współczesnego klienta oraz roli
multikanałowej komunikacji w pro-
cesie sprzedaży. Prezes firmy 
Proskar Sp. z o.o. dr Jarosław
Skaruz poruszy kwestię proble-
mów współczesnego Outsourcingu
IT. Prelegenci udowodnią, że no-
woczesne rozwiązania dla biz-
nesu są Polską marka ekspor-
tową. Prelekcję wygłosi prezes
firmy Alfavox Sp. z o.o. Janusz
Tomiczek – lider na rynku pro-
jektowania oraz implementacji
systemów teleinformatycznych.
Kongres jest także szansą dla
gmin i miast, dlatego bardzo waż-
nym punktem kongresowej agen-
dy będzie konferencja dotycząca
rozwoju miast przez inwestycje.
Celem dyskusji będzie wymiana
doświadczeń i poglądów w za-
kresie polityki rozwoju społe-

czno-gospodarczo-przestrzennego
i skoncentrowanie się na najważ-
niejszych wyzwaniach o wymia-
rze ponadregionalnym.
Motywem przewodnim tego-
rocznego wydarzenia jest zwró-
cenie uwagi środowisk nauko-
wych, gospodarczych i społe-
cznych na siłę polskich innowacji  
– i tak właśnie będzie nazywać się
konferencja, która będzie zwień-
czeniem programu całego kon-
gresu. Przedstawiciele licznych
uniwersytetów i instytutów ba-
dawczych zaprezentują rolę zaple-
cza naukowego we współpracy 
z biznesem. 
III Polski Kongres Przedsiębiorczości
odbywa się pod patronatem Pol-
skiej Akademii Nauk, Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz Ministerstwa Gospodarki.
Jak podkreśla dyrektor NCBIRu
prof. dr hab. Inż. Krzysztof Jan
Kurzydłowski – Jestem przeko-
nany, iż kongres stanowić będzie
doskonałą okazję do wymiany
myśli i poglądów przedstawicieli
nauki, gospodarki oraz samorzą-
dów, w tym na temat problemów
i zagrożeń w odniesieniu do wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań
w polskiej gospodarce.
Kongres, już tradycyjnie, będzie
okazją do nagrodzenia najlepszych
podmiotów w programach wize-
runkowych, prowadzonych przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości.
Wręczone zostaną: Polska 
Nagroda Innowacyjności, Lider
Rozwoju Regionalnego, Filar
Spółdzie lczości  i  Polska 
Nagroda Jakości.

Anna Rybaczek

800 gości, 60 godzin debat, 30 paneli dyskusyjnych,
150 prelegentów – 5-6 listopada w Łodzi odbędzie się
jedno z największych wydarzeń biznesowych tego roku.

Kongres innowacji
Od Redakcji
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Miejski Zakład Komunikacji 
w Toruniu Sp. z. o. o. łączy ludzi,
spaja przestrzeń, scala działania
instytucji, określa rytm funkcjo-
nowania miasta, tworzy jego wi-
zerunek, a przede wszystkim 
– wspiera jego rozwój. Właśnie

wzajemne uwarunkowania roz-
woju Torunia i przedsiębiorstwa
stanowią najistotniejszy impuls
do nieustannych zmian, pozyski-
wania środków, poszukiwania no-
woczesnych rozwiązań w sferze
infrastruktury, logistyki i zarzą-
dzania. I tak w innowacyjny spo-
sób zrealizowano projekt unijny
„Rozwój sieci komunikacji tram-
wajowej w Toruniu w latach
2007-2013”. Projekt ten to nie
tylko budowa torowisk, węzłów
komunikacyjnych, tworzenie no-
wych tras, ale także  troska o małą
architekturę, wdrożenie systemu
informacji pasażerskiej, jak rów-
nież zmodernizowanie przez za-
łogę przedsiębiorstwa 18 tram-
wajów. Jest to szczególnie istotne
w kontekście kontynuowania roz-
woju sieci komunikacji tramwa-
jowej w formie realizacji kolej-
nego projektu pod nazwą „Inte-
gracja systemu transportu miej-
skiego wraz z zakupem taboru
tramwajowego w Toruniu – BiT-
City”, w wyniku którego przebu-
dowano przystanki, zmodernizo-
wano trakcję i wreszcie – zaku-
piono nowoczesny, niskopodło-
gowy tabor tramwajowy. Wszy-

stko po to, aby użytkownikom
komunikacji miejskiej podróżo-
wało się wygodniej i szybciej.
Przeprowadzenie tak wielkich,
pełnych rozmachu i nowatorskich
rozwiązań inwestycji dopełniło
rozwój komunikacji miejskiej 
w Toruniu. Komunikacja jednak
to nie jedynie przewożenie pasa-
żerów. W szerszym, symbolicz-

nym wymiarze oznacza ona łącze-
nie, porozumienie, współpracę,
dlatego rozwój MZK w Toruniu
Sp. z o. o. nie byłby możliwy bez
troski o komunikację między lu-
dźmi na różnych płaszczyznach.
To pozwala na artykułowanie po-
trzeb, wzajemnych oczekiwań,
twórczy namysł, a tym samym
tworzenie wspólnoty pracowni-
ków, mieszkańców, instytucji.
Pracownicy MZK tworzą taką
wspólnotę za sprawą poczucia
odpowiedzialności i dowartościo-
wania przez świadomość wpływu
na funkcjonowanie przedsiębior-

stwa, dzięki własnemu zaangażo-
waniu, doświadczeniu i kompe-
tencjom, doskonalonym na wielu
szkoleniach, m.in. z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego
organizowanych wspólnie z poli-
cją, obsługi nowego taboru tram-
wajowego czy autobusów hybry-
dowych. Przekształcenie przed-
siębiorstwa w spółkę prawa handlo-

wego w 2012 roku pozwoliło na
inicjowanie interesujących przed-
sięwzięć rozwojowo-badawczych,
udział w akcjach społecznych 
i edukacyjnych. Wszyscy człon-
kowie załogi MZK mają świado-
mość, że ich praca w każdej
chwili poddawana jest nieustają-
cej ocenie przez każdego z pasa-
żerów. To corocznie 50 milionów
opinii i spostrzeżeń, komentarzy
i sugestii, stąd dążenie do najlep-
szego komunikowania się z pasa-
żerami. Umożliwiają je spotkania
z włodarzami miasta, rozmowy 
z przedstawicielami środowisk lo-

kalnych, współpraca z instytu-
cjami, analiza wyników ankiet 
i głosów infolinii. Relacje z pasa-
żerami kształtują także własne
kampanie społeczne spółki, są to
m.in. akcje „MZK bliżej ciebie”,
„STOP wandalizmowi w komu-
nikacji miejskiej”, czy „Bądźmy
razem bezpieczni”. Niewiele jest
przedsiębiorstw, w działalności
których tak intensywnie splatają
się dokonania różnych instytucji,
to, co prywatne łączy się z tym,
co publiczne, a szacunek dla prze-
szłości z planowaniem przyszło-
ści. Poczucie realnego wpływu na
codzienne życie mieszkańców
Torunia, jego jakość i rytm sta-
nowi prawdziwe wyzwanie dla
wszystkich pracowników MZK 
i nobilituje całe przedsiębiorstwo.

Innowacyjne projekty w zakresie komunikacji miejskiej, poczucie 
odpowiedzialności za pasażerów, a także wytrwała praca nad osiągnię-
ciem najwyższej jakości usług – te czynniki sprawiły, że Miejski Zakład
Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zajął II miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. 

Otwarci na społeczeństwo
rANKING PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACYJNYCH

Cezamat to konsorcjum 9 uzna-
nych warszawskich instytucji nau-
kowych. Ma ambicję i potencjał
stać się jednym z wiodących in-
stytutów badawczych w Europie
i na świecie. Program badań na-
kierowany został na najbardziej
zaawansowane, innowacyjne ma-
teriały i technologie: bioinżynie-
ria, nanotechnologia, Internet
Rzeczy – pozwalające CEZAMAT-owi
aktywnie wpływać na rozwój in-
nowacyjnego przemysłu i branży
startupów technologicznych. Dla
Polski jest to szansa objęcia roli li-
dera w nowych dziedzinach ba-
dań i bardzo obiecującego i chło-
nnego rynku IoT (Internet of
Things). Warszawski CEZAMAT
jest jednym z niewielu badaw-
czych centrów innowacyjności 
w Polsce oferującym głównie ba-
dania aplikacyjne. Dąży do ścisłej
współpracy z przemysłem, co
wyróżnia go spośród pozostałych
jednostek, które wykonują bada-
nia podstawowe. Cezamat ma
ambicję stać się pomostem pomię-
dzy naukowcami i przedstawicie-
lami biznesu. W tym celu buduje
szeroką sieć międzynarodowych
kontaktów, służącą do wymiany
wiedzy i doświadczeń oraz reali-
zacji innowacyjnych projektów. Po-
wołanie na Dyrektora Konsorcjum
CEZAMAT Thomasa Skotnickiego
jest sygnałem dla środowiska
naukowego oraz biznesu w jakim
kierunku będzie kształtowana
strategia funkcjonowania na ryn-
ku. – W świecie cenieni są polscy
naukowcy za ich wiedzę teore-
tyczną. Jednak tylko w niewiel-

kim stopniu przekłada się to na
powstanie nowych technologii –
mówi prof. Skotnicki. Laborato-
ria CEZAMAT-u umożliwią prze-
kucie teorii na technologię, którą
będzie mógł komercjalizować prze-
mysł. Kierownictwo CEZAMAT-u
dąży do stworzenia pomostu po-

między nauką i biznesem, inspi-
rowania innowacyjnych produ-
któw, kreowania start-upów 
i spin-offów, rozwijania przedsię-
biorczości w dziedzinie high-tech,
tworzenia mechanizmów wdro-
żeń przemysłowych, wyławiania
najbardziej dojrzałych i przyszło-
ściowych idei naukowych w celu
skierowania ich na rynek. 
CEZAMAT pragnie zaoferować
najwyższej klasy aparaturę, prze-
łomowe technologie i innowa-
cyjne rozwiązania. Ma to na celu
przyciągnięcie wybitnych nau-
kowców, światowej sławy profe-
sorów, którzy wniosą do CEZAMAT
wiedzę, doświadczenie i zagra-
niczne kontakty. Instytut będzie
kontynuować politykę pozyski-

wania wybitnych jednostek z kra-
ju i spoza Polski. Do kadry dołą-
czą także kreatywni i ambitni mło-
dzi naukowcy, których CEZAMAT
zaprosi do udziału w naukowej
przygodzie ich życia, oferując im
dostęp do najwyższej klasy labora-
toriów, know-howoraz możliwość

zdobywania wiedzy i doświad-
czenia w kontakcie z zagranicz-
nymi ekspertami. W ten sposób
jednostka przyczyni się do roz-
woju wysokiej klasy polskiej
kadry badawczej. CEZAMAT ma
przed sobą zarówno cele nau-
kowe, jak i gospodarcze – reali-
zację projektów wdrożeniowych,
tworzenie innowacyjnych start-
upów i nowoczesnych linii pro-
dukcyjnych. Powstaje ośrodek, który
może mieć realny wpływ na gos-
podarkę i podniesienie konkuren-
cyjności Polski w obszarze wyso-
kich technologii na arenie mię-
dzynarodowej. Aspiracją CEZAMAT-u
jest znaleźć się w kategorii high-
tech industry matched research,
czyli dorównać takim ośrodkom

badawczym jak belgijski IMEC,
francuskie LETI, niemiecki
Fraunhofer czy amerykański
Albany Nanotech. Do tak sfor-
mułowanego celu droga prowa-
dzi jedynie poprzez ścisłą współ-
pracę z biznesem.

Za kilka miesięcy działalność rozpocznie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
– unikatowy w tej części Europy ośrodek badawczy, ukierunkowany na opracowywanie techno-

logii i materiałów dla innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Internet rzeczy, bioinżynieria,
Energy Harvesting, systemy MEMS i MOEMS – to wybrane obszary zainteresowań badawczych.

CEZAMAT – badania otwarte na przemysł
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2015 - NOMINACJA

W obsłudze klienta coraz większą
rolę odgrywa w pełni multikanałowa
komunikacja. Wirtualne oddziały
stały się coraz powszechniejsze i ofe-
rują swoim użytkownikom bez-
pieczeństwo i wysoką jakość konta-
ktu. – Nasze rozwiązanie spełnia
wszystkie te wymogi – mówi Janusz
Tomiczek, prezes zarządu Alfavox
Sp. z o.o.w Bielsku-Białej. – Dzięki
naszemu rozwiązaniu jesteśmy 
w stanie udostępnić klientowi
możliwość kontaktu bez telefonu,
bez specjalnych aplikacji, wystar-
czy wejść na stronę www. Wi-
dzimy rozmówcę, co ważne, jeste-
śmy w stanie wspólnie pracować
nad dokumentem w sposób bez-
pieczny. W trakcie pracy możemy
omawiać wiele kwestii i porów-
nywać oferty. Wszystko, co w na-
turalny sposób wymagałoby spo-
tkania z doradcą, możemy wyko-
nać korzystając z alfa Video Contact
Center. Konsultant może udzielić
nam odpowiedzi w kompleksowy
sposób z wykorzystaniem wszyst-
kich możliwości technologicznych.
Obsługujemy proces komunikacji
na najwyższym poziomie. Jestem
przekonany, że zastosowanie tego
rozwiązania będzie coraz bardziej
popularne – dodaje prezes.
System alfa Video Contact Center
nie wymaga ze strony klienta in-
stalacji żadnych aplikacji. Jest on
kompatybilny ze wszystkimi do-
stępnymi przeglądarkami inter-
netowymi i systemami operacyj-
nymi używanymi już w firmie. 

Z wirtualnego oddziału można
skorzystać nie tylko za pomocą
komputera, ale również na table-
cie czy smartfonie. System jest
rozwiązaniem, które odpowiada
na wysokie potrzeby współczes-
nego klienta i oferuje wiele udo-
godnień dla firm, które są jego
użytkownikami. – Naszym prio-
rytetem nie jest tylko cena pro-
duktu. Wierzę, że dla klienta liczy
się również podejście firmy do
samej współpracy. Ważne jest do-
trzymanie harmonogramu pro-
jektu i pełne dostosowanie do wy-
magań klienta. Należy dokładnie
poznać potrzeby i specyfikację
działania firmy dla której projek-
tujemy. Uważamy, że czas poświę-
cony na analizę zawsze jest dobrą
inwestycją. Rozwiązanie musi po-
zwalać na zarządzanie całym pro-
cesem z poziomu jednej aplikacji.
System powinien być zwięzły,
krótki i konkretny. Nasza wiedza,
doświadczenie i podążanie za ak-
tualnymi trendami systemów
contact i call center pozwalają
nam spełniać te warunki oraz do-
stosować je do oczekiwań klien-
tów – podsumowuje prezes zarządu
Alfavox Sp. z o.o.

Anna Rybaczek

Rozmowy wideo, wspólna praca nad dokumentem,
prezentacja oferty i bezpieczny kanał komunikacji do prze-
syłania danych. Te i inne korzyści oferuje firma Alfavox,
producent rozwiązania alfa Video Contact Center.

Zaufany głos 
w komunikacji

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 2015 - NOMINACJA

Prezentujemy wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw 
Komunikacji Miejskiej, organizowanego przez Polską Agencję 
Przedsiębiorczości. Ranking miał na celu wyłonienie spośród 100 przed-
siębiorstw oraz zakładów komunikacyjnych w Polsce tych najlepszych,
mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz poprawy jakości
życia lokalnej społeczności. W trakcie badania pod uwagę brane były
m.in.: standard posiadanego taboru, wprowadzone innowacje bran-
żowe, działania edukacyjne, nakłady na szkolenie pracowników
czy nakłady na inwestycje finansowane z Unii Europejskiej.

Ogólnopolski Ranking Przedsię-
biorstw Komunikacji Miejskiej

rANKING PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNIKACYJNYCH

Głównym celem Projektu 
BiT-City jest poprawa sprawności
funkcjonowania transportu
tramwajowego w mieście. 
W ramach projektu modernizo-
wana jest infrastruktura tramwa-
jowa w Toruniu, został także
zakupiony nowy tabor tramwa-
jowy, który jest dostosowany do
przewozu osób starszych i nie-
pełnosprawnych. Aby zwiększyć
stopień integracji komunikacji
miejskiej z kolejową projektem
objęto także rewitalizację
dworca kolejowego Toruń
Główny oraz budowę węzła 
przesiadkowego przy dworcu
Toruń Miasto. W pobliżu 
powstają nowe parkingi typu
Park&Ride i Bike&Ride. 
W ramach Projektu na 
przystankach tramwajowych 
instalowany jest nowoczesny
system monitoringu, który
umożliwia nieprzerwaną 
obserwację platform i ich 
sąsiedztwa.

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zajęło w rankingu wysokie II miejsce

Profesor Thomas Skotnicki jest
światowej rangi specjalistą 
w zakresie przyrządów 
półprzewodnikowych oraz 
zaawansowanych technologii
mikroelektronicznych. Posiada
wieloletnie doświadczenie
zarówno jako naukowiec, 
jak i manager. Przez 6 lat 
prowadził badania naukowe 
w Polsce, następnie przez 14 lat
pracował w słynnych 
laboratoriach badawczych
CNET we Francji, a od 15 lat
pracuje w firmie będącej naj-
większym producentem 
układów elektronicznych 
w Europie – STMicroelectronics.
Pełni w niej funkcję 
Vice-Prezydenta i Dyrektora
Programu Zaawansowanych
Przyrządów i Technologii. Od
stycznia 2015 r. Prof. Thomas
Skotnicki pełni funkcję 
Dyrektora Konsorcjum 
CEZAMAT oraz Wice-Prezesa
spółki CEZAMAT PW.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

„Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko

www.alfavox.pl



Lublin jest miastem akademic-
kim, gdzie oprócz uczelni pub-
licznych funkcjonuje jeszcze kilka
niepublicznych. Jednak według
rankingów to WSEI osiąga naj-
lepsze wyniki w regionie. Z czego
to wynika?
Teresa Bogacka: Jesteśmy nowa-
torscy i skuteczni. Staramy się przy-
gotowywać absolwentów do za-
wodów, które pojawiają się na ry-
nku pracy, w znacznym stopniu
go kształtując. Dzięki badaniom,
wiemy jakie kierunki są pożądane
i potrzebne z dużym wyprzedze-
niem, co ułatwia nam rzetelne przy-
gotowanie programu kształcenia.
Efekty widać gołym okiem. W ze-
stawieniu wojewódzkiego urzędu
pracy mamy najmniejszy odsetek
bezrobotnych absol-
wentów – tylko 5%,
na innych uczelniach
jest to od 7% do 14%.
Konsekwentnie rea-
lizujemy profil prak-
tyczny i to jest nasza
przewaga.
Prof. Mirosław Ja-
rosz: Jesteśmy uczel-
nią niepubliczną, ale
realizujemy misję spo-
łeczną. Wszystkie pie-
niądze, które do szko-
ły wpływają, czy jako
czesne, czy na reali-
zację projektów, są wykorzysty-
wane wyłącznie na cele eduka-
cyjne, naukowe i społeczne. Po-
tencjał kumulowany przez lata
pomaga w rozwijaniu uczelni i re-
agowaniu na potrzeby gospodarki.

Rozwój uczelni nie jest możliwy
bez wysoko wykwalifikowanej
kadry naukowej. Jakie działania
może podjąć szkoła niepubliczna,
żeby umożliwić wykładowcom
zdobywanie kolejnych tytułów
naukowych?
Teresa Bogacka:Odpowiednia ka-
dra jest kluczem do sukcesu. WSEI
nie ma jeszcze uprawnień akade-
mickich, dlatego nawiązujemy współ-
pracę z uczelniami publicznymi,
żeby nasi wykładowcy mogli się
rozwijać. Przykładem jest porozu-
mienie z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.
Prof. Mirosław Jarosz: Od wielu
lat współpracujemy w zakresie dzia-
łalności naukowej, organizowania
wspólnych konferencji, głównie 

z obszaru nauk społecznych i hu-
manistycznych. Jednym z powo-
dów jest stworzenie szans naszym
pracownikom na doktoryzowa-
nie się, bądź habilitację. Z kolei
my możemy zaproponować UKSW
rozwiązania z zakresu przedsię-

biorczości, dzielimy się doświad-
czeniami ze strony praktycznej.
Bardzo sobie cenimy tę współpracę.

Przyglądając się dotychczasowym
osiągnięciom uczelni, widać,że idea
przedsiębiorczości przyświeca
Państwa działaniom na równi 
z innowacyjnością. Skąd takie po-
dejście do kształcenia?
Teresa Bogacka: Moje doświad-
czenie w zarządzaniu instytucjami,
jak i współpraca ze środowiskiem
gospodarczym m.in. przy realiza-
cji różnych projektów miały duży
wpływ na programy kształcenia,
które na naszej uczelni realizu-
jemy. Od początku byliśmy uczel-
nią zawodową, bo przygotowy-
waliśmy absolwentów do bezpo-

średniego wchodze-
nia na rynek pracy,
uczyliśmy przedsię-
biorczości. Pokazy-
waliśmy, jak zakła-
dać własną działalność
gospodarczą, co w do-
bie kryzysu było
optymalnym roz-
wiązaniem dla mło-
dych ludzi. Jednak
przedsiębiorczość
widać również w na-
szej umiejętności do
pozyskiwania finan-
sowania rozmaitych

projektów. W poprzedniej per-
spektywie prowadziliśmy jedno-
cześnie 60 projektów realizowa-
nych ze środków unijnych. Dziś
angażujemy się w program Ho-
ryzont 2020, który aktywizuje
polskie zespoły badawcze za po-

mocą dotacji z UE.
Prof. Mirosław Jarosz: Pod tym
względem różnimy się od uczelni
publicznych, które realizują inne
cele i niekoniecznie podążają za
trendami. To daje nam przewagę
w oczach studentów chcących
nabyć konkretnych umiejętności,
które wykorzystają w pracy.

Nowoczesny program kształcenia
musi opierać się w dużym stop-
niu na stażach i praktykach u lo-
kalnych pracodawców. Jaki wy-
bór pod tym względem mają stu-
denci WSEI?
Teresa Bogacka:Ogromny. W tej
chwili mamy ok. 300 umów na
praktyki i staże z rozmaitymi po-
dmiotami w regionie. Współpra-
cujemy z nimi ściśle, do każdego
kierunku kształcenia wprowadzi-
liśmy partnerów strategicznych.
To oni prowadzą praktyczne pro-
gramy ze studentami. Pracodawca,
mając u siebie naszego studenta
przez dwa miesiące, wie, że stu-
dent jest już odpowiednio przy-
gotowany na te praktyki od stro-
ny teoretycznej. Portfolio z prak-
tyki zawodowej będzie jedną z form
pracy dyplomowej.
Prof. Mirosław Jarosz: Współ-
pracujemy nie tylko z firmami i prze-
dsiębiorcami, ale również z admi-
nistracją publiczną czy służbami
mundurowymi, bo tego typu kie-
runki są u nas również bardzo
popularne.

W jaki sposób docierają Państwo
do młodzieży, która dopiero sta-
nie przed wyborem uczelni?

Teresa Bogacka: Staramy się do-
trzeć bezpośrednio do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, poprzez zapraszanie
ich na otwarte dni uczelni, ale
także poprzez odwiedzanie ich 
z zamawianymi wykładami, uzga-
dnianymi z dyrektorami tych szkół.
Od 3 lat prowadzimy konkurs dla
szkół, ich dyrektorów oraz uczniów
z zakresu innowacyjności.
Prof. Mirosław Jarosz: Podczas
Festiwalu Nauki prezentujemy m.in.
efekty badań i projektów, jakie są
realizowane w progra-
mach kształcenia dla
naszych studen-
tów. Regularnie
angażujemy się
również w ini-
cjatywy Mi-
nisterstwa
Edukacji.

W  t y m
r o k u
Wyższa
Szkoła
Ekono-
mii i Inno-
wacji w Lubli-
nie obchodzi
j u b i l e u s z 
15-lecia działalności. Kalendarz
jest z tej okazji wypełnionymi
rozmaitymi wydarzeniami. Na co
czekają Państwo najbardziej?
Teresa Bogacka: Oczywiście na
inaugurację roku akademickie-
go, która będzie dopełnieniem na-
szego dorobku. Ciekawie zapo-
wiada się również panel „Młodzi
na Rynku Pracy”, na którym za-
szczycą nas swoją obecnością zna-
komici goście – jak minister Kosiniak-
Kamysz; pani poseł Magdalena
Gąsior-Marek; Prezydent Lublina,
Marszałek Województwa. To jest
duże wydarzenie, chcielibyśmy po-
kazać realne oblicze dzisiejszego
rynku pracy. Zaprosiliśmy również
przedstawicieli świata gospodar-
czego. Mamy patronat minister
Kolarskiej-Bobińskiej. Staramy się
współpracować ze wszystkimi, 
z Radą Przedsiębiorczości Lubel-
szczyzny, z pracodawcami, ze związ-

kami pracodawców. Ten jubileu-
szowy roknaprawdę obfituje w wy-
darzenia.
Prof. Mirosław Jarosz: Jako rek-
tor, również najbardziej oczekuję
inauguracji. Będzie to również roz-
poczęcie kadencji nowych władz
rektorskich i dziekańskich, więc
jubileusz zbiega się z nowym roz-
działem w historii uczelni. Oprócz
tej oficjalnej inauguracji, odbędzie
się również uroczystość na Zamku
Lubelskim.

Jubileusz zbiega się również z no-
minacją do Polskiej Nagrody 
Innowacyjności 2015. Czy wyróż-
nienia na forum ogólnopolskim
są dla Państwa ważne?
Teresa Bogacka: Poddawanie się
ocenie zewnętrznych podmiotów
jest bardzo ważne. Trzeba konfron-
tować swoje dokonania z wyma-
ganiami otoczenia, dlatego apli-
kujemy do konkursów. Dotych-
czas nasze działania dobrze się bro-
nią i zdobywamy różne laury, 
a teraz liczymy na prestiżowe wy-
różnienie, jakim jest dla nas 
Polska Nagroda Innowacyjności.

Jakie są plany na przyszłość WSEI?
Prof. Mirosław Jarosz:Przede wszy-
stkim otrzymanie uprawnień aka-
demickich w obszarze społeczno-
humanistycznym.

Dziękuję za rozmowę.

Choć nie zgodzą się z tą tezą rzesze absolwentów uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych, studia mogą
przygotować do bezpośredniego wejścia na rynek pracy i to na stanowiska zgodne z kierunkiem kształcenia. Konieczne
są jednak skuteczne programy praktyk i ścisła współpraca z biznesem w zakresie kształtowania kierunków i specjalności
studiów. A takie rozwiązania od wielu lat z powodzeniem stosuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
Z kanclerz Teresą Bogacką i rektorem prof. Mirosławem Jaroszem, rozmawia redaktor naczelny Krzysztof Dyła.

Praca po studiach to nie mit
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W tym roku uruchomili Państwo
Centrum Doskonałości Nauko-
wej Infrastruktury Wytwarzania
Aplikacji. Co skłoniło Państwa
do realizacji tego projektu?
Przede wszystkim fakt, że infor-
matyka jest dzisiaj podstawą roz-
woju wielu dziedzin życia i ważnym
stymulatorem innowacyjnych roz-
wiązań. Obserwujemy obecnie trzy
główne trendy rozwoju informa-
tyki. Po pierwsze – obliczenia chmu-
rowe – firmy komputerowe udo-

stępniając swoje zasoby oblicze-
niowe w formie usług różnym
użytkownikom, którzy nie mart-
wią się ich utrzymywaniem, a kon-
centrują się na ich zastosowaniu.
Po drugie – szerokie wykorzysta-
nie różnego typu e-usług, które
dotyczą przetwarzania dowolnych
dokumentów cyfrowych. Po trze-
cie –obserwujemy szybkie tempo
rozwoju ogromnych zbiorów da-
nych, które stanowią źródło uży-
tecznej wiedzy. Centrum Dosko-
nałości NIWA, uwzględniając te
tendencje, koncentruje się na bu-
dowie nowych aplikacji informa-
tycznych zorientowanych na
usługi. 

Tworząc Centrum wdrożyli Pań-
stwo nowy system tworzenia apli-
kacji. Na czym polega jego inno-
wacyjność?
Każdy z nas coraz częściej będzie
korzystał z aplikacji informaty-
cznych, na przykład przy wypeł-
nianiu formularzy PIT, czy plano-
waniu urlopu. Tego typu aplika-
cje mają służyć wszystkim ludziom,
ułatwiając ich codzienne życie. Na-
tomiast naukowcy koncentrują się
na metodach ich projektowania,

które zapewnią odpowiedni po-
ziom jakości, w tym użyteczności.
Podjęliśmy wyzwanie, żeby opra-
cować nową metodologię wytwa-
rzania tego typu aplikacji. Jest to
metoda SOSE (Service Oriented
Software Engineering), która de-
finiuje aplikację jako zbiór scena-
riuszy odpowiednio dobranych
usług. W celu doskonalenia tej  
metody wytwarzania zbudowa-
liśmy laboratorium badawcze 
w centrum NIWA. Superkomputer
TRYTON, który jest w stanie wy-
konywać 1,2 biliarda operacji na
sekundę, służy do realizacji inte-
ligentnych eksperymentów. Przy-
gotowaliśmy kilka platform, na
których mogą być budowane apli-
kacje i usługi. Dotyczą one ana-
lizy strumieni multimedialnych,
klatka po klatce lub zadanych sek-
wencji obrazów. Wspomagają bu-
dowę aplikacji mobilnych i wszech-
obecnych.  Zbudowaliśmy biblio-
tekę usług oferujących zaawanso-
wane operacje na grafach, przy-
datne w modelowaniu różnego
typu procesów. Co ważne – two-
rzenie aplikacji oparliśmy na ze-
społach, wykorzystujących licen-
cje open source. Chcemy w ten

sposób wykorzystać światowy do-
robek w zakresie oprogramowa-
nia i dalej go rozwijać. Zakupi-
liśmy także oprogramowanie pro-
fesjonalne do modelowana i wy-
konywania procesów biznesowych.
Chcemy analizować te dwa od-
mienne podejścia. Zauważyliśmy,
że biznesmeni często podejmują
decyzje w oparciu o intuicję i wro-
dzoną mądrość. Dzięki nagroma-
dzeniu danych, dotyczących ich
zachowaniu będziemy mogli mo-
delować funkcjonowanie firmy 
i w sposób analityczny przedsta-
wiać różne konsekwencje podję-
tych decyzji, ale także rozwijać
oryginalne algorytmy typu smart.

Przed nami nowa perspektywa
unijna 2015-2020. Czy planują
Państwo starać się o dodatkowe
środki na swoją działalność?
Do nowej perspektywy unijnej
przygotowujemy się już od pew-
nego czasu. Do 2016 roku kon-
centrujemy się na wykorzystaniu
technologii informatycznych do
rozwoju funkcjonowania uczelni,
natomiast w latach 2016-2020
będziemy zajmować  się inteligen-
tnymi usługami wspomagającymi

ludzką pracę. Odpowiednie re-
pozytorium usług pozwoli ciągle
ją rozwijać i udoskonalać. Mamy
zamiar wprowadzać innowacyjne
rozwiązania w oparciu o nasze
platformy, pozwalające na wy-
twarzaniu efektywnych aplikacji
wykorzystując metodologię SOSE.
W ciągu ostatnich ośmiu lat uda-
ło nam się uzyskać dofinansowa-
nie na poziomie 900 mln zł, a na-
sze doświadczenie z pewnością mo-
że owocować realizacją kolejnych
projektów. Niestety nowa per-
spektywa unijna posiada pewne
bariery, jak chociażby fakt, że
uczelnie muszą dysponować wła-
snym wkładem, a inicjatywa pro-
jektów należy tylko do firm.
Osiągnięcie 9 poziomów dojrza-
łości technologicznej rozwiązań
praktycznych jest też dużym wy-
zwaniem, bo uczelnianą granicą
jest 3 poziom. Wszystko zależy
więc od właściwej kooperacji
uczelnia-biznes.

Wypracowali Państwo swój mo-
del współpracy nauki z biznesem.
Na czym polega jego specyfika?
Rozwijamy model współpracy 
z biznesem znany od kilkunastu
lat na Zachodzie. Podstawą tego
modelu jest tworzenie zespołów,
w których skład wchodzą zarówno
przedstawiciele świata nauki, jak
i świata biznesu. W modelu tym
naukowcy wnoszą swoje pomy-
sły oraz rozwiązania i mają mo-
żliwość publikacji swoich wyni-
ków w prestiżowych czasopis-

mach naukowych. Biznesmeni na-
tomiast wprowadzają do zespołu
swoje doświadczenie rynkowe oraz
aspekt komercyjny. W praktyce
jest to bardziej rozbudowane po-
dejście, w którym mogą uczestni-
czyć i inni partnerzy. Dzięki takiej
współpracy, co roku uzyskujemy
około 60 patentów.  Ponadto Po-
litechnika Gdańska posiada spół-
kę celową Excento i łącznie 6 spółek
córek typu spin off.

Obecnie wiele uczelni wyższych
wprowadza system edukacji, łączą-
cy wiedzę teoretyczną z praktycznym
zastosowaniem. Jak wygląda Pań-
stwa działalność na tym polu?
Nasi studenci przeważnie znaj-
dują pracę już podczas studiów
pierwszego stopnia. Na studiach
drugiego stopnia zdecydowana
większość ma stałe zatrudnienie.
Nie mniej jednak rozwijamy nowy
program kształcenia pod nazwą
Inżynier Przyszłości. Poza tym dą-
żymy do realizacji studiów dual-
nych, dzięki którym studenci mają
możliwość nabywania jednocześ-
nie wiedzy teoretycznej na ucze-
lni i praktycznej w firmie. Poza
tym na uczelni działa Biuro Ka-
rier, które systematyczne bada
losy naszych absolwentów. Jeśli
chodzi o wynagrodzenia, to nasza
uczelnia zajmuje obecnie czwarte
miejsce w kraju pod względem
wysokości zarobków absolwentów.  

Rozmawiał 
Wojciech Grabarczyk

Politechnika Gdańska należy do krajowej czołówki w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informa-
tycznych. O nowoczesnych aplikacjach, które służą człowiekowi, mówi rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk. 

Przyszłość aplikacji jest w Gdańsku 
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Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

WSEI nagradza najlepsze szkoły, ich dyrektorów oraz uczniów za innowacyjność

Uczelnia bardzo mocno stawia na praktyczny model kształcenia studentów
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Państwa podstrefa ekonomiczna
powstała w 2012 roku. Co od ta-
mtego czasu udało się zrobić w kwe-
stii uatrakcyjnienia tego terenu?
W październiku ubiegłego roku
zakończyliśmy kompleksowe uzbra-
janie wszystkich działek w niezbę-
dną infrastrukturę techniczną.

Ogłosiliśmy przetarg na ich sprze-
daż, który zostanie ostatecznie
rozstrzygnięty we wrześniu tego ro-
ku. Już teraz mamy sygnały, za-
równo od lokalnych, jak i zewnę-
trznych inwestorów świadczące 
o dużym zainteresowaniu naszą
podstrefą.

Co wyróżnia Państwa podstrefę
spośród innych?
Naszym atutem jest przede wszy-
stkim lokalizacja. Podstrefa znaj-
duje się 300 m od drogi krajowej
i 2 km od torów kolejowych.
Przez Łuków przebiega także głó-
wna magistrala europejska, łą-
cząca Lizbonę z Moskwą. Do tra-
sy międzynarodowej Warszawa-
Terespol mamy 25 km. Dzięki na-
szym połączeniom komunika-
cyjnym, eksportować można na
całą Europę. 

Na jakie ulgi mogą liczyć przed-
siębiorcy, chcący zainwestować
w Państwa mieście?
Przedsiębiorcy mogą liczyć oczy-
wiście na ulgi strefowe z tytułu
kosztów nowej inwestycji lub
utworzenia nowych miejsc pracy.
Wysokość zwolnienia z podatku

dochodowego z tytułu nowej in-
westycji wynosi w przypadku mikro
i małych przedsiębiorstw – 70%,
średnich – 60%, dużych – 50%.
Dzięki uchwale Rady Miasta
wprowadziliśmy także ulgi lokalne.
W zależności od wielkości zatru-
dnienia w związku z nową inwe-
stycją można z nich korzystać od
dwóch do pięciu lat. Pięcioletnią
ulgę będzie miał przedsiębiorca,
który utworzy ponad 50 miejsc
pracy. 

Jakie inwestycje udało się dotych-
czas zakończyć w Łukowie?
Zakończyliśmy pierwszy etap mo-
dernizacji basenów letnich. Naj-
mniejszy z basenów wyłożyliśmy
specjalną blachą, dodaliśmy także
szereg atrakcji wodnych. Przy-
mierzamy się do modernizacji ba-
senu średniego oraz basenu o wy-

miarach olimpijskich. Obecnie trwa
remont stacji Łuków o wartości
100 mln złotych, który jest ukoń-
czony w 60 procentach. Trwają
także inwestycje związane z bu-
dową lodowiska z funkcją kortu
tenisowego, budową kompleksu
boisk przy Gimnazjum nr 2. Nie-
dawno rozpoczęliśmy także re-
mont biblioteki miejskiej, aby na
110-lecie istnienia odzyskała swój
dawny blask. Wkrótce rozpocz-
nie się również budowa amfi-
teatru w naszym parku, na po-
trzeby organizacji imprez kultu-
ralnych. W przyszłym roku planu-
jemy także wybudowanie boiska
lekkoatletycznego. W sierpniu na-
tomiast, w ramach programu PZU
Trasy Zdrowia, w parku powsta-
nie jedna z 30 tras w całej Polsce.

Istotną kwestią w Państwa dzia-
łalności jest aktywizacja lokalnej
młodzieży. Co w tym kierunku
udało się Państwu zrobić?
Stawiamy przede wszystkim na
aktywizację, nie tylko kulturalną,
ale także sportową. Nasza infra-
struktura rekreacyjna tętni życiem
zarówno w okresie szkolnym, jak
i wakacyjnym. Obecnie prowa-
dzone są zajęcia przez trenerów
osiedlowych, którzy dbają o to,
aby dzieci i młodzież się nie nu-
dziły i mogły w aktywny sposób
spędzać okres wakacyjny.

Jakie są Państwa plany na naj-
bliższą przyszłość?
W tym roku chcemy zakończyć
remont stacji Łuków. Naszym
priorytetem jest ściągnięcie inwe-
storów i możliwość uruchomienia
kolejnych terenów inwestycyjnych.

Rozmawiał Sławomir Duda

Władze Miasta Łuków od kilku lat konsekwentnie wprowadzają politykę dyna-
micznego rozwoju przekładającą się na szereg udanych inwestycji. O tym, jak sku-
tecznie przyciągać inwestorów, mówi burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek. 

Miasto wielkich możliwości

Skąd wziął się pomysł na stwo-
rzenie plastikowej puszki PET?
Pomysł pojawił się 10 lat temu
wśród polskich naukowców zwią-
zanych z Politechniką Gdańską.
Próby związane z powstaniem
puszki z PET prowadzone były
przez największe międzynarodowe
koncerny ok. 20 lat temu, jednak
nie powiodły się. Potencjał tego
opakowania jest bardzo duży, 
a bezpośrednią konkurencję sta-
nowią producenci puszek z alu-
minium i stali. Są oni kategory-
zowani przez producentów na-
pojów w porównaniu do PET
jako mniej ekologiczni. My sta-
ramy się przekonać klientów, prze-
de wszystkim prezentując korzy-
ści naszego rozwiązania – czyli
plastyczność, transparentność i nowo-
czesność.

Państwa firma została nomino-
wana do Polskiej Nagrody Inno-
wacyjności 2015. Czym jest dla
Państwa to wyróżnienie?
Jest to znak, że 10 lat naszej pracy
zostało docenione. Ten projekt
jest innowacyjny w skali świato-
wej i nominacja potwierdza słusz-
ność działań. Dzięki naszym sta-
raniom i wsparciu udało się zrea-
lizować jeden z najbardziej nowa-
torskich projektów w Europie 
i na świecie. Obecnie komercjali-
zujemy nasze rozwiązanie, po-
przez uruchomienie produkcji 
w Polsce na potrzeby rynku euro-
pejskiego oraz uruchamiamy pro-
dukcję w USA na potrzeby tego rynku. 

Wiele firm innowacyjnych współ-
pracuje z jednostkami naukowymi.
Czego, według Pana, brakuje w tej

współpracy w Polsce?
Brakuje miejsc, gdzie można wy-
mienić się doświadczeniami i po-
rozmawiać na temat oczekiwań
obu stron. Czasami widzimy re-
welacyjne projekty naukowe, któ-
re w efekcie nie wykorzystują sza-
nsy komercjalizacji, gdyż ich za-
łożycielom brakuje wiedzy bizne-
sowej, determinacji i konsekwencji
w działaniu. Ponadto w Polsce 
w wielu środowiskach nadal fun-
kcjonuje utarta opinia, że jeśli ko-

muś się coś nie uda, to powinien
zrezygnować ze swojego pomysłu. 

Czy staracie się Państwo korzys-
tać z dotacji unijnych ?
Jak większość innowacyjnych start-
upów szukamy możliwości we
wsparciu z Unii Europejskiej i uda-
ło nam się to już dwukrotnie. Otrzy-
maliśmy m.in. dotację na prace
badawczo-rozwojowe z zakresu
zastosowania naszej technologii
do „hot fillingu”, a także grant
unijny na projekt “Uruchomienie
produkcji innowacyjnych puszek
PET (pustych/z napojem) prze-
znaczonych do gorącego nalewu.”

Czyli w najbliższym czasie pla-
nują Państwo otwarcie zakładu
produkcyjnego. Czym będzie się
charakteryzować ta fabryka?
Będzie to jeden z najnowocześ-
niejszych zakładów produkcyj-
nych w Europie. Fabryka ma powie-
rzchnię 3 tysięcy metrów kwad-
ratowych i docelowo zatrudni
ok. 50 osób. Maksymalne, roczne
zdolności produkcyjne zakładu to
160 mln szt. puszek PET oraz
rozlew 100 mln sztuk produktów

gotowych. Do tej pory budowa
zakładu pochłonęła blisko 50 mln
zł. Dzięki nowoczesnemu zakła-
dowi produkcyjnemu, z firmą 
Invento można współpracować na
wielu płaszczyznach, począwszy od
samej puszki,kończąc na gotowym
produkcie. Planujemy w pierwszej
kolejności sprzedaż opakowań na
rynku europejskim i amerykań-
skim, docelowo na rynku global-
nym. W tym modelu współpracy
producent posiadający w zakładzie
naszą maszynę rozdmuchową ogra-
nicza swoje koszty, decydując się
jedynie na zakup preform od 
INVENTO.■

O rewolucyjnym projekcie stworzenia puszki PET, który stawia firmę Invento 
w czołówce polskich firm innowacyjnych, z Dyrektorem Generalnym i głównym
udziałowcem spółki INVENTO oraz prezesem zarządu Funduszu
PE/VC IMPERA CAPITAL –  Łukaszem Kręskim, rozmawia Sławomir Duda.

Sukces prosto z puszki
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Tereny inwestycyjne Podstrefy Łuków

Inofama S.A. to synonim jakości
i solidności. Dewiza spółki „Od
projektowania do oddania inwe-
stycji pod klucz” w stu procentach
oddaje stosowane przez Inofamę
standardy, czyli kompleksową obsłu-
gę, doradztwo i współpracę z in-
westorem od etapu projekto-
wania aż do oddania budynku do
użytku. Od 1980 roku Inofama
rozpoczęła produkcję wyrobów
dla ochrony środowiska. Obecnie
są to pojemniki na odpady ko-
munalne, wanny wychwytowe
oraz szafy na oleje i inne chemi-
kalia. Asortyment produktów jest
bardzo szeroki co z jednej strony
dywersyfikuje ryzyko związane 
z podejmowanymi  działaniami,
a z drugiej strony pozwala na  po-
zyskanie nowych rynków zbytu.
Marka Inofama S.A. stała się dla
wielu  klientów synonimem jako-
ści i terminowości dostaw. – Za-
trudniamy najwyższej klasy spe-
cjalistów oraz wykorzystujemy
wysokiej jakości materiały, nowo-
czesne technologie, park maszy-
nowy i stawiamy na efektywną
organizację pracy. W wyniku za-
stosowania najnowszych techno-
logii w fazie projektowania oraz

produkcji wyroby naszej firmy są
niezawodne i charakteryzują się
wysoką jakością – mówi Marek

Borkowski, prezes zarządu Ino-
fama S.A. Spółka stawia dostaw-
com i podwykonawcom wysokie
wymagania jakościowe oraz mo-
nitoruje poziom jakości w opar-
ciu o przyjęte procedury kwalifi-

kacyjne. W ramach obowiązują-
cych przepisów prawnych oraz
zgodnie z zadeklarowaną Poli-

tyką Jakości chroni życie i zdro-
wie pracowników poprzez zape-
wnienie wszystkim bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
W tym celu wdrożono system za-
rządzania jakością w oparciu o no-

rmy serii ISO 9001, ISO 3834,
EN 1090. Bogate doświadczenie
zdobyte na rynkach Europy Za-
chodniej pozwoliło na wypromo-
wanie produktów takich jak przy-
czepy rolnicze, samochodowe,
konstrukcje hal i wiat rolniczych
oraz kompleksowe wyposażenie
budynków inwentarskich – dodaje
prezes zarządu.

Inofama społecznie odpowiedzialna

Społeczna odpowiedzialność to
kolejna dewiza spółki, którą za-
rząd realizuje przede wszystkim
przez zaangażowanie w sport,
propagując zdrowy tryb życia 
i aktywność fizyczną. Oprócz wspie-
rania drużyn Cuiavia i Goplania
oraz Klubu Sportowego Karate
Inowrocław pracownicy tworzą
drużynę piłkarską, która corocz-
nie uczestniczy w lokalnej lidze
piłkarskiej. Nie zapominając o lo-
kalnej społeczności, firma anga-
żuje się też w działania lokalnych
organizacji m.in. Koła Wędkar-
skiego, czy Honorowych Daw-
ców Krwi. Istotny wpływ spółki
na rozwój regionu oraz lokalnej
społeczności został dostrzeżony 

i doceniony nominacją do tytułu
Lider Rozwoju Regionalnego
2015. – Dla naszej firmy bardzo
istotne jest posiadanie dobrego
wizerunku i promocja firmy,
zarówno na rynku krajowym 
i zagranicznym. Nominacja do
programu Lider Rozwoju Regio-
nalnego wspiera budowę pozy-
tywnego wizerunku naszej firmy
na rynku – mówi prezes.

135 lat historii 

Historia spółki „INOFAMA” S.A.
w Inowrocławiu sięga 1880 r.
W tym czasie powstała prywatna
Fabryka Maszyn i Narzędzi Rol-
niczych oraz Warsztatów Repara-
cyjnych „Głogowski”, a od 1885 r.
„Głogowski i Syn”. Fabryka 
w niezmienionej formie i pod tą
samą nazwą funkcjonowała do
1939 r., pomimo iż od 1895 r.
stanowiła własność Leona Czar-
lińskiego. W okresie okupacji, od
1942 r., fabrykę przejął niemiecki
koncern „MAUSER” nie zmie-
niając jednak profilu produkcji.
Po odzyskaniu niepodległości fa-
bryka wymagała odbudowy. 
W 1946 r. doszło do połączenia

fabryki z Inowrocławskim oddzia-
łem firmy „Hipolit Cegielski”, po
czym została ona znacjonalizo-
wana w oparciu o postanowienia
ustawy z 1946 r. Powołano Ino-
wrocławską Fabrykę Sprzętu Rol-
niczego. Na mocy zarządzenia 
z 1951 roku przedsiębiorstwo
zostało podporządkowane Cen-
tralnemu Zarządowi Przemysłu
Maszyn Rolniczych w Łodzi. 
W 1958 roku doszło do połącze-
nia z Zakładem Produkcyjnym
Mechanizacji Rolnictwa w Ino-
wrocławiu. Zarządzeniem z 1973 r.
minister przemysłu maszynowego
połączył Inowrocławską Fabrykę
Sprzętu Rolniczego z Fabryką
Części do Maszyn Rolniczych
„AGROMET” w Mogilnie, two-
rząc jedno, wielozakładowe przedsię-
biorstwo występujące pod wspó-
lną nazwą „AGROMET-INO-
FAMA” Fabryka Maszyn Rolni-
czych w Inowrocławiu. W ten
sposób przedsiębiorstwo osią-
gnęło swój szczytowy moment
rozwoju organizacyjnego. Refor-
my końca lat osiemdziesiątych
doprowadziły do jego podziału.
Ze struktury „AGROMET-INO-
FAMA” Fabryka Maszyn Rolni-
czych wydzieliło się samodzielne
przedsiębiorstwo państwowe –
Fabryka Maszyn Rolniczych 
w Mogilnie. W dniu 28.02.1991 r.
zostało ono przekształcone w jedno-
osobową spółkę akcyjną Skarbu
Państwa. Obecnie przedsiębior-
stwo „INOFAMA” stanowi spółkę
akcyjną. ■

Inofama S.A. to działająca od 135 lat firma, która obecnie staje się liderem produkcji stalowych w regionie zarówno poprzez
wysoką jakość, jak i szerokie działania społeczne.
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Inofama S.A. staje się liderem produkcji stalowej

Plastyczność, nowoczesność i transparentność to główne atuty puszki PET
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