
F
irma zmieniła w minionym roku 

model organizacyjny, wzięła się 

ostro za marketing, a symbolem 

znaczenia, jaki ma w niej innowacyjność, 

jest zarówno plan zbudowania własnego 

centrum badawczo-rozwojowego (za około 

16 milionów złotych), jak i awans Mariusza 

Łosiewicza – dyrektora ds. badań i rozwoju 

– na stanowisko wiceprezesa. 

W AC w działach konstrukcyjnych pra-

cuje ponad 30 inżynierów. Firma ma włas-

ne laboratoria. Współpracuje z instytucjami 

B+R, ośrodkami naukowymi, parkami tech-

nologicznymi w Polsce, Czechach czy 

Niemczech. Ale jest też bardzo otwarta 

na opinie klientów: stworzyła własne fo-

rum gazowe – to wirtualną społeczność 

wymieniająca się sugestiami i opiniami 

na tematy związane z funkcjonowaniem 

instalacji gazowych w samochodach. 

W 2009 roku na rynku motoryzacyjnym 

zadebiutował skonstruowany w AC sterow-

nik elektroniczny do samochodowych in-

stalacji gazowych STAG-300 plus z mapą 

graficzną 3D. Pojawiła się także nowa ge-

neracja sterowników do samochodowych 

instalacji gazowych STAG-300 premium 

(komunikuje się z każdym samochodowym 

systemem OBD). 

AC wprowadziło także na rynek reduktor 

ACRO1. Przeznaczony on jest do samocho-

dowej instalacji sekwencyjnego wtrysku ga-

zu i stosowany jest z silnikami o mocy 

do 250 KM. W reduktorze dochodzi 

do zmiany LPG z fazy ciekłej w gazową. 

Wdrażane przez spółkę urządzenia speł-

niają światowe standardy w zakresie jakości 

i bezpieczeństwa, potwierdzone przez mię-

dzynarodowe instytucje homologujące. Są 

też zgodne z obowiązującymi normami 

technicznymi i ochrony środowiska. 

Każdego roku w pionie badań i rozwoju 

prowadzonych jest kilkadziesiąt projektów 

badawczo-rozwojowych, z czego zdecydo-

wana większość trafia do seryjnej produkcji 

i sprzedaży.  ~

W
 2009 roku białostocka spółka 

Automatyka  Pomiary 

Sterowanie zautomatyzowała 

wiele różnych procesów przemysłowych 

w różnych gałęziach przemysłu. 

Skorzystano przy tym ze światowej klasy 

technologii informatycznych i narzędzi pro-

gramistycznych z najwyższej półki. 

Wszystkie usługi zgłoszone do konkursu by-

ły kompleksowo (od projektu aż po wdro-

żenie) zrealizowane przez białostocką firmę. 

Na szczególną uwagę zasługuje największa 

z nich – zautomatyzowanie układu nawę-

glania Elektrociepłowni Białystok. 

– Polegało to na zastąpieniu przestarza-

łych urządzeń, opartych na układach ana-

logowych, nowoczesnymi, zaawansowany-

mi technologicznie urządzeniami oraz roz-

wiązaniami z zakresu: sterowania, nadzoru, 

archiwizacji i wizualizacji procesów zwią-

zanych z wytwarzaniem ciepła i energii 

elektrycznej – mówi Bogusław Łącki, pre-

zes APS. Prezes przy każdej okazji podkre-

śla, że kapitał firmy to twórczy pasjonaci, 

obdarzeni „iskrą Bożą”. Nad każdym zlece-

niem głowi się cały zespół specjalistów 

inżynieryjno-technicznych. 

Prawdziwą kuźnią tych kadr jest Poli-

technika Białostocka – zdecydowana więk-

szość projektantów, programistów i inży-

nierów wdrażających projekty to absolwen-

ci tej uczelni (w tym wielu młodych inży-

nierów, absolwentów ostatnich lat).  

Firma nie posiada własnej komórki ba-

dawczo-rozwojowej i nie prowadzi we włas-

nym zakresie badań naukowych, dlatego 

chętnie współpracuje i wykorzystuje  myśl 

technologiczną i osiągnięcia naukowców, 

w tym z naszych uczelni. 

Spółka APS przeprowadza również kon-

kursy na prace dyplomowe absolwentów 

uczelni technicznych i gotowa jest zatrud-

niać najlepszych. 

Sukcesy spółki nie były by możliwe bez 

wykorzystywania nowoczesnych metod za-

rządzania i marketingu. 

– Jesteśmy firmą, w której stały kontakt 

i satysfakcja klienta jest priorytetem – mó-

wi Jerzy Busłowski, wiceprezes spółki. – 

Dlatego wprowadziliśmy i aktualizujemy 

jednolity system komputerowy CRM, za-

rządzający  wszystkimi  procesami  bizne-

sowymi. Od początku sprzedaży (oferty, za-

mówienia, rozmowy telefoniczne, notatki, 

spotkania z klientami) poprzez serwis 

do sporządzania statystyk wykorzystywa-

nych przy tworzeniu portfela produktów. 

Dzięki temu w każdej chwili jesteśmy 

w stanie sprawdzić wszelkie dane dotyczą-

ce m. in. bieżących i wcześniejszych zamó-

wień, ofert, preferencji czy rozmów telefo-

nicznych z poszczególnymi klientami. 

 ~

Instal Białystok wybuduje nową wytwórnię konstrukcji 
stalowych w Folwarku Koplanach (gm. Juchnowiec Kościelny). 
Powstanie ona na miejscu starej cegielni. Będzie to 
najnowocześniejszy tego typu zakład w Polsce. 
Zostaną tam wykorzystane nowe technologie – urządzenia 
niestosowane dłużej niż rok na świecie. Instal otrzymał 18 mln zł z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość 
inwestycji – 46 milionów złotych. 

 
 
Całą zawartość tego specjalnego dodatku Kuriera 

Porannego, poświęconego 
tegorocznej edycji rankingu 
Innowacje znajdziecie Państwo 
na naszym portalu biznesowym:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 
rozpoczęcie XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości Wnioski 
konkursowe można przesyłać do 1 marca br. Udział w konkursie 
jest bezpłatny a procedura aplikacyjna bardzo prosta. Warunkiem 
przystąpienia jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu 
bądź technologii. Serwis dedykowany konkursowi i jego laureatom 
prowadzony jest na stronie www.ppp.pi.gov.pl 

Ruszyła V edycja krajowego konkursu Młody Wynalazca 
2010 na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez wynalazców, 
którzy nie ukończyli 30. roku życia. Organizatorem konkursu jest 
firma Eurobusiness-Haller. Nagroda główna to prezentacja 
w listopadzie zwycięskiego wynalazku w Brukseli, na Światowych 
Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik 
„Brussels Innova”, a potem w Warszawie, w marcu 2011 r. 
Więcej na stronie: www.haller.pl.

 

Wojciech Jarmołowicz, dyrektor Agencji 
Prasa Podlaska, organizator rankingu  
„Kuriera Porannego” 

Gotowi na wyzwania, 
otwarci na świat  

G  dy przychodziły do nas ankiety 

z podlaskich firm innowacyjnych, 

z uwagą, ale i satysfakcją je 

przeglądałem – licencje, patenty, 

wprowadzenie nowych wyrobów 

na rynek, współpraca z ośrodkami 

badawczymi... Niemal w każdej ankiecie 

przedsiębiorstwa chwaliły się – 

i słusznie! – co robią dla swoich 

klientów. Ale gdy wysłuchałem 

sprawozdania z wizyt ekspertów 

w firmach, chcących uczestniczyć 

w naszym rankingu, byłem pod jeszcze 

większym wrażeniem. Okazało się 

bowiem, że przysłowie „klient nasz Pan” 

jest brane bardzo dosłownie w naszych 

firmach innowacyjnych. 

Co jest szczególnie warte podkreślenia, 

szefowie firm – nie zważając na kryzys, 

czy spowolnienie gospodarcze – kreują 

nowe produkty, zdobywają nowe rynki 

zbytu, szybko przystosowują swoje 

produkty i usługi do nowych, często 

bardzo wysokich wymagań klientów. 

Eksperci w żadnym zakładzie nie 

usłyszeli, że czegoś się nie da zrobić, coś 

jest za trudne, za pracochłonne, 

za skomplikowane... 

Cieszy też, że z roku na rok w firmach 

powstają własne ośrodki badawczo-

rozwojowe, gdzie zatrudnienie znajduje 

coraz więcej konstruktorów. Skutkuje to 

tym, że także u nas są przedsiębiorstwa, 

które są w stanie sprostać 

technologicznym wyzwaniom rynków 

amerykańskich czy 

zachodnioeuropejskich. 

Warto też dodać, że nasze 

przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają 

na skuteczne metody zarządzania 

ludźmi, coraz większą uwagę zwracają 

na marketing, coraz śmielej uczestniczą 

w światowych targach branżowych. To 

świetna wiadomość, bo oznacza, że nie 

boimy się konkurencji, że nasza, 

podlaska myśl techniczna jest w stanie 

rozwiązać niemal każdy techniczny 

problem. 

I na koniec krótkie podsumowanie. 

Do 3. już edycji rankingu „Innowacje” 

nie zgłosiło się wiele firm. Ale to nie jest 

ranking masowy w rodzaju „Podlaskiej 

Złotej Setki Przedsiębiorstw”. Tu liczy się 

przede wszystkim jakość, nastawienie 

na zmiany, wyprzedzanie konkurentów 

w Polsce i za granicą. Dlatego nie mam 

wątpliwości, że te firmy, które pokazały 

nam swoje wysokie możliwości, to 

absolutnie elita podlaskich 

przedsiębiorstw. I właśnie dlatego 

kapituła przyznała tak dużo wyróżnień. 

Liczę na to, że za rok grono 

pretendentów do nagród będzie dużo 

liczniejsze.  ~ 
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Najlepsi z najlepszych

D
wa  najbardziej technologicznie 

zaawansowane urządzenia wy-

produkowane przez białostocki 

Promotech, które uwiodły nie tylko od-

biorców z różnych stron świata, ale także 

ekspertów Innowacji 2009, to wypalarka 

do rur oraz wycinarka do włazów (do cię-

cia plazmą lub tlenem). Obie maszyny wy-

posażone są w sterownik do kontroli poło-

żenia palnika w wielu osiach oraz innowa-

cyjne oprogramowanie autorstwa młodych 

inżynierów automatyków, absolwentów 

Politechniki Białostockiej. 

Wypalarka do rur umożliwia spawanie 

najbardziej skomplikowanych złącz ruro-

wych w nowoczesnych konstrukcjach 

obiektów typu stadiony, mosty, hale wido-

wiskowe itp. Obsługę ułatwia łatwy w użyt-

kowaniu interfejs, co sprawia, że operator 

nie musi mieć szczególnych kwalifikacji. 

Z kolei wycinarka otworów do wież elek-

trowni wiatrowych to pierwsze w skali świa-

towej mobilne urządzenie, które wycina 

otwory pod właz wejściowy przy minimal-

nym udziale operatora. Jego rola sprowadza 

się do wprowadzenia odpowiednich para-

metrów. Urządzenie mocowane jest za po-

mocą magnesów i może wycinać otwory 

na powierzchniach płaskich, np. w arku-

szach blachy, a  także – po odpowiedniej 

modyfikacji – w zbiornikach i rurach. 

– Ta technologia sprawdza się szczegól-

nie np. przy budowie wiatrowni, na które 

zapotrzebowanie gwałtownie rośnie – mó-

wi Zbigniew Gołąbiewski, współwłaściciel 

Promotechu.  W lutym 2010 roku urządze-

nie zostało wysłane do kontrahenta Pro-

motechu w USA. Seria demonstracji oraz 

szkoleń będzie służyć pozyskaniu nowych 

zamówień z rynku amerykańskiego. 

Na zamówienie zagranicznego kontra-

henta Promotech wyprodukował też dwa 

wózki spawalnicze, przeznaczone do auto-

matycznego spawania, przemieszczające 

się w pionie lub w poziomie. 

Wszystkie urządzenia zostały zaprojekto-

wane przez konstruktorów działu badań 

i rozwoju firmy.  ~

APS: Sterowanie na świat AC: Bez badań nie ma rozwoju

Promotech: Patent na jakość

~
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AC SA, Białystok producent 

zaawansowanych technologicz-

nie podzespołów elektronicz-

nych dla przemysłu motoryza-

cyjnego 

APS, Białystok wykonawca 

kompleksowych usługi z auto-

matyki przemysłowej 

Electrum, Białystok integrator 

systemów z obszaru automaty-

ki, elektroenergetyki i technolo-

gii informatycznych 

Exclusive Bud, Białystok ob-

sługa inwestycji od projektu 

budowlanego, po aranżację 

wnętrz 

Globart Print, Białystok  

cyfrowa drukarnia 

wielkoformatowa 

Havo, Białystok hurtownia 

sprzętu rtv i agd 

Ceramika Budowlana 

Lewkowo producent pełnej ga-

my ceramiki budowlanej. 

Malow Suwałki producent 

metalowych mebli biurowych 

Marmur Granit, Solniczki  

k. Białegostoku zakład kamie-

niarski specjalizujący się w cię-

ciu wodą 

SM Mlekovita, Wysokie Ma-

zowieckie producent przetwo-

rów mlecznych 

Plum, Ignatki k. Białegostoku 

producent zaawansowanej elek-

troniki przemysłowej 

Promotech, Białystok produ-

cent zaawansowanych techno-

logicznie elektronarzędzi 

i sprzętu dla przemysłu 

Pronar Narew producent 

sprzętu rolniczego 

Silikaty Białystok producent 

wyrobów silikatowych, wapna 

hydratyzowanego i sprzedawca 

materiałów budowlanych 

GK Unibep  budownictwo 

mieszkaniowe, handlowo-usłu-

gowe, przemysłowe oraz ogól-

ne; działalność deweloperska 

oraz produkcyjna 

Centrum Informatyczne Zeto 

Białystok kompleksowe usługi 

dla firm, instytucji i klientów in-

dywidualnych 

 ~
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