
agendaMAGAZYN KONGRESOWY

NR 3/2018

Roboty 
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Inteligentne specjalizacje regionów to coś więcej, 
niż tylko kierunki rozwoju wytyczone na papierze. 
Jednym z takich kierunków dla Wielkopolski jest „Przemysł jutra”, 
do którego zaliczono m.in. automatyzację procesów produkcji, 
innowacje ekologiczne w transporcie samochodowym 
i komunikacji miejskiej oraz nowoczesne technologie w szerokim ujęciu. 

Tworząc ramy tematyczne VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości uważnie 
słuchamy naszych partnerów i najczęściej właśnie te zagadnienia wskazują jako 
warte uwzględnienia w dyskusjach. 

W tym wydaniu magazynu piszemy więc o firmach, 
które świadomie i umiejętnie korzystają z technologii przyszłości 
lub dostarczają je swoim klientom – FANUC Polska przenosi robotyzację 
i automatyzację produkcji na nowy poziom; 
BorgWarner Poland nieustannie ogranicza zużycie energii, 
nie zmniejszając swojej wydajności; 
Anegis optymalizuje procesy dzięki rozwiązaniom IT,  
a LEK-AM zwiększa bezpieczeństwo swoich produktów modyfikując ich skład.
Na koniec polecam rozmowę z Piotrem Hofmanem, 
który razem z Radą Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa dba o to, 
aby na zmieniającym się nieustannie rynku, polskie firmy 
i polski kapitał miały takie same szanse, jak ich zagraniczni konkurenci.

Zapraszam do lektury.

Przemysł jutra dziś

Krzysztof Dyła
REDAKTOR NACZELNY
MAGAZYNU AGENDA
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Skąd wziął się pomysł na założenie firmy?
Większą część swojego życia spędziłem na 
Zachodzie, pracując przy wdrożeniach sys-
temów ERP. Praca dla dużych firm z Anglii, 
Singapuru, Stanów Zjednoczonych czy Ho-
landii dała mi dostęp do rozbudowanych 
wdrożeń, których mogłem się uczyć, prze-
chodząc przez wszystkie szczeble kariery  
– od zwykłego programisty po managera pro- 
jektów. Kontakty, które w tym czasie zdoby-
łem, umożliwiły mi założenie firmy. Poznane 
wtedy osoby szybko stały się klientami spółki 
ANEGIS, założonej w Anglii 15 lat temu przez 
grupę pasjonatów, do której oczywiście na- 
leżałem. Pięć lat temu postanowiłem rozsze-
rzyć działalność również na rynek Polski  
i we Wrocławiu stworzyć prężnie działająca 
firmę IT zajmującą się integracją systemów 
ERP. Na początku nie planowaliśmy wdra- 
żania naszych rozwiązań w polskich przed-
siębiorstwach, dlatego nasze działania były 
skupione na rynku angielskim, skandynaw-
skim i niemieckim. Z biegiem czasu zaob-

serwowaliśmy, że Polska jest równie cieka- 
wym krajem i można realizować tu innowa-
cyjne projekty, które może i mają pewne 
ograniczenia ze względu na skalę, ale swoją 
odwagą dorównują tym zagranicznym. 

Jaki jest profil działalności spółki ANEGIS?
Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów 
ERP, które wymagają od nas wiedzy zarówno 
z pogranicza IT, jak i psychologii. Praca  
z systemami ERP obejmuje zarówno aspekty 
technologiczne, jak i procesy związane ze 
zmianą funkcjonowania firmy. Ludzie nie lu- 
bią zmian, dlatego w naszej pracy tak ważne 
jest psychologiczne podejście do człowieka 
umieszczonego w strukturze. Wdrożenie sys- 
temów ERP zawsze zaczyna się od zmiany 
mentalności organizacji i ukazania korzyści 
płynących z używania nowoczesnych roz-
wiązań automatyzujących i optymalizujących 
procesy produkcyjne. Dobrze zrealizowane 
zlecenie jest zależne od umiejętnego zarzą-
dzania zmianą, które pozwala na zachowanie 

ANEGIS to brytyjska spółka, która od pięciu lat rewolucjonizuje polski rynek IT. 
Doświadczenie zdobyte przez założyciela i prezesa firmy na rynku zachodnim 

pozwala na realizację dużych projektów z zakresu automatyzacji i optymalizacji 
procesów produkcyjnych. O powstaniu firmy i planach na przyszłość mówi prezes 
Michał Tekiela.

Przyszłość 
jest dziś
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pełnej kontroli nad projektem. Rynek IT  
w Anglii zdominowały duże koncerny, za-
trudniające kilkanaście tysięcy osób, które 
przez nieumiejętne zarządzanie i zużywający 
się budżet klienta często porzucają swoje 
projekty. Wykorzystaliśmy ten fakt i zajęliśmy 
się ratowaniem nieudanych wdrożeń. Nasza 
praca w tym zakresie zaczyna się od edukacji 
i zaangażowania klienta, który sam zarządza 
projektem i decyduje o jego skali. Takie roz- 
wiązanie pozwala uniknąć problemów, z nie-
kontrolowanym rozrastaniem się wdrożenia 
i przedwczesnym wykorzystaniem budżetu. 

Nasze usługi realizujemy w oparciu o świa-
towej klasy rozwiązania z rodziny Microsoft 
Dynamics, ale nie tylko. Staramy się działać  
w branży management consulting, doradzając 
swoim klientom, analizując ich problemy i pro- 
ponując rozwiązania wykorzystujące różne 
narzędzia, nie zawsze aktualnie dostępne. Ta- 
kie podejście wymaga od nas pracy nad inno-
wacyjnymi produktami dostosowanymi do 
wymagań zleceniodawcy.

Czym różnią się zachodnie wdrożenia od 
tych realizowanych w Polsce?
Dla klienta najważniejsze jest to, żeby zyskać 
jak najwięcej przy jak najmniejszym nakładzie 
finansowym i to jest uniwersalne zachowanie. 

Rynek angielski jest bardziej agresywny od 
polskiego. Klienci na Zachodzie nie potrafią 
wziąć odpowiedzialności za wdrożenie, bo 
zleceniobiorca tego od nich nie wymaga. 
Polscy przedsiębiorcy chętniej angażują się 
w projekty, bo mają świadomość, że pozwoli 
im to lepiej poznać wdrażany system, nau-
czyć się go i koordynować jego działania. 
Klientom w Polsce łatwiej jest wytłumaczyć, 
że jeżeli przejmą inicjatywę i wezmą odpo-
wiedzialność za wdrożenie, to będą mogli 
zaoszczędzić więcej pieniędzy. Nasza rola 
w całym procesie ma charakter doradczy. 

Szkolimy i pokazujemy 
drogę, którą należy ob- 
rać, ale nie wykonu-
jemy pracy za klienta. 
Na Zachodzie proces 
ten jest odwrócony. Ry- 
nek IT w Polsce ma się 
dobrze, jesteśmy prze-
cież czwartym krajem 
po Chinach, Indiach  
i Brazylii świadczącym 
najwięcej usług out-
sourcingowych z zak-
resu IT.

Jakie są plany spółki 
na najbliższe lata? 
Dziś mogę powiedzieć, 
że dzięki działaniom na 
rynku polskim odnoto- 

waliśmy ogromny wzrost. Naszym priory-
tetem jest utrzymanie tej tendencji. Mamy 
ambicje do realizacji innowacyjnych pro-
jektów, chcemy przecierać szlaki w branży, 
ale to zawsze związane jest z odpowiednimi 
nakładami na rozwój. We wrześniu wchodzimy 
na giełdę, co umożliwi nam dalszą ekspansję  
i inwestycje w innowacyjne projekty. Chcemy, 
żeby nasza firma stopniowo się rozrastała  
i przejmowała mniejsze, podobnie myślące 
lub uzupełniające nasze działania firmy, które 
pomogą w rozszerzeniu oferty i przyczynią 
się do dalszych wzrostów.

Rozmawiał Błażej Pezdek

Prezes zarządu ANEGIS - Michał Tekiela
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LEK-AM to marka sama w sobie. Znana i ce- 
niona w całej Polsce, w 100 proc. z krajo-
wym kapitałem. Najważniejszym celem dzia- 
łalności spółki jest stały rozwój i dostarczanie 
pacjentom nowoczesnych leków generycz-
nych w przystępnej cenie.
Firma od początku prowadziła badania  
w zakresie technologii postaci leku oraz anali- 
tyki farmaceutycznej. Produkcja zlokalizo-
wana jest w Zakroczymiu pod Warszawą. 
Zaplecze produkcyjne stanowią nowoczesny 
zakład produkcji farmaceutycznej i labora-
torium wyposażone w sprzęt najwyższej 
jakości. Linie produkcyjne oraz laboratorium 
działają według europejskich standardów,  
a zespół wykwalifikowanych i profesjonalnych 
pracowników czuwa nad ich przestrzeganiem.

Jakość ściśle określona

Zwiększenie mocy produkcyjnych idzie w pa-
rze z wdrażaniem najnowszych technologii 
produkcji leków w celu zapewnienia jak 

najwyższej jakości oferowanych preparatów. 
W LEK-AM prowadzone jest wytwarzanie: 
niesterylnych postaci stałych (tabletki, tab- 
letki powlekane, kapsułki), produktów po-
równawczych, serii placebo, serii do badań 
biorównoważności produktów leczniczych, 
dla których spółka ubiega się o pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 
 – Jakość jest niejako narzucona wieloma 
przepisami krajowymi i wytycznymi euro-
pejskimi – wyjaśnia Arkadiusz Hejduk, dy-
rektor ds. Badań i Rozwoju w firmie LEK-AM. 
Podmioty odpowiedzialne kontrolowane są 
w Polsce przez Głównego Inspektora Farma-
ceutycznego, a procedury rejestracyjne pro-
wadzone są wg restrykcyjnych wymagań 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 
i Wyrobów Medycznych oraz Europejskiej 
Agencji Leków EMA. Wytwarzanie produktów 
leczniczych wymaga znanej i stale rozwijanej 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP). Jest 
ona jednak tylko technicznym narzędziem 
w szerszym aspekcie zarządzania jakością. 

LEK-AM to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych  
na polskim rynku. Szeroki wachlarz produktów oraz ich prawdziwie nowatorski 

charakter to cechy wyróżniające Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM,  
które działa od 18 lat w branży farmaceutycznej. Chcąc jeszcze bardziej wyjść 
naprzeciw potrzebom pacjentów, firma jednocześnie udoskonala obecne  
i wprowadza nowe preparaty.

LEK-AM
stawia na innowacje
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Zastosowanie dodatkowych technik zarzą-
dzania jakością nie jest już tak oczywiste,  
a działania te podejmują wyłącznie najlepsi.
 – Jakość nowego produktu leczniczego budo-
wana jest w LEK-AM w trakcie całego procesu 
powstawania leku – dodaje Arkadiusz Hejduk. 
– Począwszy od wieloetapowej selekcji dos-
tawców substancji czynnych, pomocniczych, 
materiałów opakowaniowych, poprzez za- 
awansowaną preformulację i opracowanie 
nowoczesnej, trwałej formy leku (z wyko- 
rzystaniem technik Quality by Design, prog-
ramy do modelowania prac i statystycznej 
oceny wyników), a na badaniach przed-
klinicznych i klinicznych kończąc. Równolegle 
podejmowane są liczne działania prowadzące 
do optymalizacji warunków wytwarzania oraz 
rutynowej kontroli. Towarzyszy temu ciągła 
analiza przyczyn i skutków potencjalnych 
wad (FMEA - Failure Mode Effects Analysis), 
będąca podstawą zarządzania ryzykiem. Jest 
to bardzo pomocne narzędzie w identyfikacji 
głównych zagrożeń i ich eliminacji. Dzia-
łania, o których mowa, z jednej strony mają 
zapewnić niskie koszty produkcji i kon- 
troli samej jakości ale z drugiej, mają być 
odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa 
produktu leczniczego i powtarzalności pro- 
dukcji. Przyjęty w LEK-AM system zarzą-
dzania pracami w obszarze badań i rozwoju 
jest zintegrowany ze stałym monitoringiem 
potrzeb rynku oraz oceną najnowszych 
trendów w farmakoterapii. Jakość nie jest 
określona jednorazowo na etapie projek-
towania leku, ale jest nieustannie weryfiko-
wana i poddawana okresowym testom. 
Jeśli np. otrzymujemy sygnały, że produkt 
powinien posiadać dodatkową wielkość opa- 
kowania lub zapewniać lepszą ochronę 
przed dostępem do nich dzieci, natychmiast 
wprowadzamy niezbędne zmiany. Czasami 
konieczne są modyfikacje związane z wy-
różnieniem określonej dawki leku lub wpro-
wadzeniem podziału tabletki. Przykłady moż-
na mnożyć. Wszystkie działania sprowadzają 
się do ciągłej kontroli potrzeb rynku i naszych 
pacjentów. –  Utrzymanie najwyższej jakości 
stanowi cel sam w sobie – podkreśla dyrektor 
Hejduk.

Coraz szersza oferta

Ubiegły rok zaowocował wprowadzeniem 
dwóch leków Rx, jeden z obszaru pulmono-
logii, drugi to preparat witaminy D do po-
dawania raz w tygodniu (7 tys. j.m.) i raz  
w miesiącu (30 tys.j.m.)  
Firma rozszerza także ofertę suplementów 
diety: Nefrocalm dla osób dbających o za-
chowanie zdrowego układu moczowego; Orton 
Flex Cartistruct, opracowany z myślą o tych, 
którzy chcą w kompleksowy sposób zadbać  
o swoje stawy; oraz AdCort Plus,  witaminowy 
preparat wspierający m.in. prawidłowe funk-
cjonowanie układu odpornościowego.
W kolejnych latach firma chce wprowadzić 
na rynek kilka wyjątkowych produktów lecz-
niczych. Uzupełnią one listę oferowanych już 
leków, bądź będą początkiem obecności LEK-
AM w nowych obszarach terapeutycznych. 
Część z nich podlega obecnie procedurze 
rejestracji, dla części prowadzone są jeszcze 
badania kliniczne, a kilka z nich znajduje się 
jeszcze w fazie rozwoju. – Szczególnie jeden  
z preparatów w postaci proszku do inhalacji 
budzi nasze nadzieje, ponieważ przy zacho-
wanej skuteczności terapeutycznej, udało 
się o połowę obniżyć dawkę substancji czyn- 
nej, co przełoży się na wzrost jego bezpie-
czeństwa i niższe koszty wytwarzania – pod-
kreśla Arkadiusz Hejduk. W pozostałych przy- 
padkach wprowadzone modyfikacje w tech- 
nologii lub składzie leku znacząco popra-
wiają jego parametry jakościowe, co poz-
wala zakwalifikować je do kategorii tzw. 
supergeneryków.  

materiał własny LEK-AM

Zakład produckyjny LEK-AM w podwarszawskim Zakroczymiu
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Pracują szybko, precyzyjnie i wydajnie. Zwiększają 
moce produkcyjne zakładów, co bezpośrednio 
przekłada się na wzrost zysków.  
Najważniejsze jednak jest to, że coraz częściej tylko 
one – roboty – są w stanie sprostać wyśrubowanym 
wymogom jakościowym stawianym przez klientów. 
O teraźniejszości i przyszłości robotyzacji produkcji 
mówi Jędrzej Kowalczyk,  
prezes zarządu FANUC Polska  
– lidera nowoczesnych rozwiązań w tej branży.

Robot y

zwiększa j ą 

obrot y
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Co jest największym sukcesem pol-
skiego oddziału FANUC? Czym polska 
spółka wyróżnia się na tle innych euro- 
pejskich oddziałów? 
Największym sukcesem polskiego 
oddziału FANUC są ludzie. Doty-
czy to zarówno pracowników, jak 
i tych, z którymi współpracujemy 
jako firma. Obecnie zatrudniamy 
50 osób – świetnie wykształconych, 
doświadczonych i z ogromną 
pasją do rozwijania technologii. 
Tak dobrany zespół pozwala 
nam sprawnie wdrażać nowo- 
czesne rozwiązania w polskich 
firmach produkcyjnych, a nam 
rozwijać się z każdym kolej-
nym wdrożeniem. W ten sposób 
ugruntowujemy nasz know-how 
i stajemy się specjalistami w zak- 
resie zróżnicowanych procesów 
technologicznych. Dzięki prak-
tycznej wiedzy służymy naszym 
partnerom i klientom ogromnym 
wsparciem w zakresie obróbki 
metali, elektrodrążenia czy for-
mowania cieplnego tworzyw.
Chciałbym tu wyraźnie zazna- 
czyć, że efektem naszych dzia- 
łań bardzo często są inteligen- 
tne aplikacje, bazujące na inno- 
wacjach, niejednokrotnie prze-
wyższające technicznie aplikacje 
wdrażane w wysokorozwinię- 
tych krajach Europy. Jest to o ty- 
le ważne, że dzisiaj z klientami 
rozmawia się o procesach i konie- 
czne jest podejście komplek-
sowe, osadzone w realiach tech- 
nologicznych, a nie tylko ograni- 
czone do aplikacji zrobotyzo- 
wanej czy wycinka systemu au-
tomatyki. 

Jakie są najważniejsze korzyści  
z wprowadzenia automatyzacji pro-
dukcji? Dla jakich branż/sektorów 
jest to szczególnie ważne? 
Argumentami przemawiającymi 
za robotyzacją są przede wszyst-

kim korzyści ekonomiczne, pop- 
rawa wydajności, jakości i pow-
tarzalności, a także niższe kosz- 
ty produkcji. Przedsiębiorcy ko- 
rzystający z nowoczesnej tech-
nologii zauważają, że roboty po- 
magają sprostać wymogom sta- 
wianym przez potencjalnych za- 
granicznych partnerów. Można 
powiedzieć, że roboty zainsta- 
lowane w zakładzie są świadec- 
twem innowacyjności i pełnią 
funkcję swoistej wizytówki defi- 
niującej kulturę techniczną firmy.
Na robotyzację najbardziej otwa- 
rte są te sektory, w których wy- 
sokie koszty produkcji idą w pa-
rze z ekstremalnie wysokimi wy- 
mogami kontrahentów m.in.  
w zakresie jakości czy powta- 
rzalności.  Są to m.in. producenci 
samochodów oraz dostawcy Tier 1 
i Tier 2, przedstawiciele branży 
metalowej oraz maszynowej,  
a także firmy działające w obsza-
rze wytwarzania produktów elek- 
trycznych i elektronicznych oraz 
branża chemiczna. 
W Polsce, podobnie jak i na świe- 
cie, największym zainteresowa- 
niem cieszą się roboty dedyko- 
wane do zadań potocznie zwa-
nych „handlingiem", czyli do prze- 
noszenia, przekładania, obsługi 
produktów. Tego rodzaju apli- 
kacje zrobotyzowane występują 
we wszystkich branżach, na każ-
dym etapie produkcji. Klienci 
chętnie zamawiają również ro-
boty montażowe, spawalnicze 
oraz te dedykowane do aplikacji 
paletyzacji. 

Czy automatyzacja procesów pro-
dukcji jest w stanie rozwiązać prob-
lem braku pracowników na polskim 
rynku? Czy może spowodować likwi-
dację stanowisk pracy, która byłaby 
odczuwalna w skali krajowego rynku 
pracy? 

Z pewnością czynnikiem sprzy-
jającym wzrostowi liczby robo- 
tów w polskich fabrykach jest 
niedobór pracowników. W szcze- 
gólności wykwalifikowanej kadry. 
Brakuje już tysięcy inżynierów 
oraz ludzi z dobrym wykształce-
niem zawodowym m.in.: spa-
waczy, operatorów maszyn czy 
mechaników. 
A w dalszej perspektywie zary- 
sowuje się potężny niż demo- 
graficzny, które pogłębi dzisiej- 
sze problemy producentów. Nie- 
wątpliwie robotyzacja jest szansą 
dla wielu przedsiębiorców. Ro-
boty mogą wypełnić nisze, w któ- 
rych już dziś brakuje rąk do 
pracy (często przy realizacji za-
dań uciążliwych i niebezpiecz- 
nych dla człowieka), a także 
sprawić, że obecne kadry zyska-
ją szansę na zatrudnienie przy 
bardziej odpowiedzialnych i le-
piej płatnych zadaniach. 
Po wdrożeniu zrobotyzowanych 
stanowisk produkcyjnych zmie-
nia się struktura zatrudnionego 
personelu — zmniejszeniu ulega 
liczba pracowników niewykwal-
ifikowanych. Następuje również  
podniesienie kwalifikacji pracow- 
ników utrzymania ruchu obsłu-
gujących park maszynowy w zak- 
ładzie produkcyjnym, co bardzo 
często zwiększa ich motywację 
do pracy.
Warto pamiętać, że firmy auto- 
matyzują produkcję ponieważ 
chcą zwiększać wydajność. To 
pociąga za sobą konieczność  
szkolenia obecnych pracowni- 
ków, a także zatrudniania kolej-
nych. Ci ostatni są bowiem niez-
będni, gdy zwiększa się popyt na 
wyroby firmy i rośnie skala pro-
dukcji.  W przypadku firm, które 
działają w takich lokalizacjach, 
gdzie w ogóle nie możliwości  
pozyskania pracowników, ro-
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boty stają się "ostatnią deską" 
ratunku. 

Jakie nadzieje wiąże FANUC z roz- 
wojem tzw. „przemysłu 4.0”? Czy 
kolejna rewolucja przemysłowa to 
faktycznie rewolucja, czy po prostu 
długoterminowy proces rozwoju 
technologicznego? 
Przemysł 4.0 nie jest dla nas 
nowością. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że jego podstawę 
stanowi sprawna komunikacja, 
zbieranie oraz wymiana danych, 
to okazuje się, że wszystko to 

mamy już dostępne od lat. W swo- 
jej ofercie proponujemy rozwią- 
zania informatyczne umożliwia- 
jące analizę produkcji – możemy 
z nimi łączyć wszystkie nasze 
produkty, tak aby przetwarzać 
informacje i sterować urządze-
niami. Mamy też otwartą plat-
formę FIELD System (FANUC 
Intelligent Edge Link i Drive 
System), która pozwala na stwo- 
rzenie systemu Internetu Rzeczy, 
w skład którego wchodzą rów-
nież urządzenia innych produ-

centów – np. układów sterowania, 
klimatyzacji czy nawet maszyny  
produkowane przez konkurencję. 
 Wiemy, że nasze roboty się prak-
tycznie nie psują – ich awaryj- 
ność stanowi promil względem 
całego czasu pracy, przez co 
musimy de facto monitorować 
inne urządzenia. Dzięki temu, 
że powstała platforma FIELD 
System, deweloperzy mogą two- 
rzyć kompleksowe aplikacje umoż- 
liwiające firmom zbieranie i prze- 
twarzanie danych z całości ich 
instalacji.

Do realizacji idei przemysłu 4.0 
podchodzimy bardzo prakty- 
cznie, cały czas myśląc o real- 
nych potrzebach naszych klien-
tów. Dajemy na przykład możli-
wość analizowania efektywności 
wykorzystania robotów w bardzo 
prosty sposób. Jeżeli użytkownik 
umożliwi nam zbieranie danych 
i ich analizę, to jesteśmy w sta-
nie szybko ocenić poszczególne 
parametry urządzenia, np. ba-
danie parametru „servo on”, któ- 
ry mówi o czasie ruchów robo- 

ta. Porównując go z programem 
oraz typowymi średnimi dla 
danej aplikacji, możemy określić, 
czy robot jest wystarczająco efek- 
tywnie eksploatowany. 
Przemysł 4.0 wymaga przede 
wszystkim szerokiego otwarcia 
polskich przedsiębiorców i decy- 
dentów na nowoczesne scena- 
riusze produkcji. Dlatego polski 
oddział firmy FANUC jest jednym 
z inicjatorów cyklicznej konfe- 
rencji pt. "Fabryka Przyszłości 
- w drodze do przemysłu 4.0", 
która stawia sobie za cel upow- 
szechnianie wiedzy na temat 
czwartej rewolucji przemysłowej 
wśród przedstawicieli polskiej 
branży produkcyjnej. 

Na czym dokładnie polega działal-
ność Akademii FANUC – głównie na 
szkoleniu z obsługi Państwa urzą- 
dzeń, czy raczej na wielowymiarowej 
edukacji z automatyzacji? 
Akademia FANUC oferuje pra-
cownikom sektora przemysłu 
szereg możliwości podnoszenia 
kwalifikacji – od wstępnych prog- 
ramów szkoleniowych dla począt- 
kujących, po kursy dostosowane 
do potrzeb ekspertów i specy- 
ficznych zastosowań. Wciąż roz- 
wijamy naszą ofertę szkole- 
niową, by dostarczać wiedzę  
z zakresu nowoczesnych metod 
automatyzacji i robotyzacji pro-
dukcji i nieustannie dostosowy-
wać formę szkoleń do potrzeb 
uczestników. 
Ponadto wspieramy szkoły, orga- 
nizujemy warsztaty dla mło- 
dzieży i generalnie działamy na 
rzecz zwiększania ogólnej świa- 
domości na temat korzyści wyni- 
kających z robotyzacji. 

Czy spółka współpracuje z uczel-
niami wyższymi w ramach projek-
tów badawczych, wdrożeń lub pro-
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gramów stażowych dla absolwentów 
poszczególnych kierunków studiów? 
Dzięki temu, że mamy bogato 
wyposażone laboratorium, mo- 
żemy wykonywać aplikacje typu 
proof-of-concept, a także sze-
roko współpracować z partne- 
rami i uczelniami technicznymi 
w obszarze badań i rozwoju. 
Prowadzimy też własne prog-
ramy rozwojowe. Obecnie dużo 
wysiłku i czasu poświęcamy tech- 
nologiom laserowym. Jest to 
moim zdaniem przyszłość, jeżeli 
chodzi nie tylko o aplikacje spa- 
wania, ale też m.in. cięcia i zna-
kowania. Dodatkowo, dzięki no-
wym inwestycjom w laborato-
rium i kadrę techniczną, rośnie 
również poziom aplikacji ofe-
rowanych przez naszych part-
nerów. W ramach współpracy 
z integratorami często robimy 
analizy oraz dedykowane testy, 
choć sami robotów nie wdrażamy.
Integralną część naszej współ- 
pracy z uczelniami technicz- 
nymi stanowi cykl prezentacji 
przeznaczonych dla studentów 
oraz programy stażowe, które 
umożliwiają przyszłym inży- 
nierom zapoznanie się z naszą 
technologią, a także udział  
w projektach wdrażania maszyn 
i robotów do polskich fabryk. 

W czym – Pana zdaniem – roboty 
nie będą w stanie zastąpić pracow- 
ników? 
Robot to tylko narzędzie stwo- 
rzone przez człowieka dla swo-
jej wygody i jako takie powinno 
być traktowane. Zakres wyko-
rzystywania robotów na pewno 
będzie się poszerzał, bo są one 
coraz lepsze, a pomysły na ich 
wykorzystanie coraz bardziej 
zadziwiające. Dlatego obecnie tak 
wiele wysiłków podejmowanych 
jest w celu rozwoju sztucznej 

inteligencji. Robot przemysłowy 
już dziś poszerza dostęp do 
produktów, które jeszcze nie-
dawno z uwagi na swoją cenę 
zarezerwowane były tylko dla 
wybranych. Za chwilę robot 
sprzątający nauczy się lepiej 
i szybciej sprzątać, robot zarzą- 
dzający ogrzewaniem i wodą  

w domu lepiej rozłoży proporcje 
zużycia w stosunku do naszych 
potrzeb, a cyfrowy asystent za-
kupowy lepiej zrozumie nasze 
zwyczaje w weekendy lub szyb-
ciej zeskanuje nasze zakupy  
w sklepie i skróci czas oczeki-

wania w kolejce do kasy. Jedna 
rzecz pozostanie jednak bez 
zmian. Mimo że wspomniane 
roboty nauczą się perfekcyjnie 
wykonywać powierzone zada-
nia, to żaden z nich nie będzie 
potrafił myśleć kreatywnie, tak 
jak potrafi robić to człowiek. 

Czy FANUC planuje w najbliższym 
czasie wprowadzenia kolejnych inno- 
wacyjnych rozwiązań? Jeśli tak, to 
jakich? 
Robotyka przemysłowa zmierza 
w kierunku tworzenia rozwiązań, 
które pozwolą na automatyzację 
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Rozmawiał Krzysztof Dyła

trudnych obszarów produkcji, 
które dotychczas nie mogły być 
automatyzowane np. z uwagi na 
potrzebę spełnienia norm bez-
pieczeństwa. Przykładem takich 
rozwiązań są roboty współpracu-
jące. Firma FANUC oferuje już 
całą linię robotów nowej gene- 
racji – FANUC CR, w której pro-
ducenci mogą znaleźć najsilniej- 
szego robota współpracującego 
na świecie – model FANUC CR-35iA 
o udźwigu 35 kg oraz mniejsze 
modele robotów współpracu-
jących (o udźwigu 4 i 7 kg), które 
pozwolą bezpiecznie automaty- 
zować nowe obszary produkcji. 
Kolejnym trendem jest dosto- 
sowywanie robotów do wymo- 
gów wybranych sektorów pro-
dukcji. W efekcie prac konstruk-
torów coraz więcej robotów 
będzie spełniać wyśrubowane 
normy np. dotyczące kontaktu 
z żywnością (przemysł spożyw-
czy) lub normy dotyczące czys- 
tości produkcji (przemysł medy- 
czny i farmaceutyczny). 

Roboty będą także coraz bezpie- 
czniejsze. Konstruktorzy robo- 
tów bardzo dużą wagę przy-
wiązują dziś do systemów bez-
pieczeństwa (np. DCS firmy 
FANUC), które umożliwiają wy- 
posażanie robotów w różno- 
rodne narzędzia, niezbędne do 
realizacji zadań specjalnych, przy 
założeniu, że wciąż będą one 
spełniać normy wymagane w posz- 
czególnych procesach. 
Bardzo istotnym trendem roz- 
woju robotyki przemysłowej jest 
także rozwijanie inteligencji  
i sensorowego otoczenia robo- 
tów. Już dziś istnieją możliwości 
ich szerokiego wyposażania  
w zmysły (wzroku czy dotyku) 
oraz opcje, dzięki którym roboty 
mogą samodzielnie decydować 
o sposobie realizacji poszcze-
gólnych czynności, wymieniać 
dane z innymi urządzeniami, 
sygnalizować potrzeby czy przej- 
mować na siebie zadania, które 
dotychczas musiały być reali- 
zowane na innych odcinkach 

linii produkcyjnych. 
Ważnym krokiem w rozwoju 
robotyki przemysłowej jest two- 
rzenie rozwiązań, które umożli-
wią upowszechnienie produkcji 
robotów, które samodzielnie uczą 
się zadań wymaganych na pro-
dukcji, bez potrzeby ich progra- 
mowania.
Firma FANUC nieustannie pra- 
cuje nad tymi oraz zupełnie 
nowymi rozwiązaniami techno- 
logicznymi, które będą wspie-
rać producentów w dostoso-
waniu procesów produkcji do 
coraz bardziej zaostrzonych wy- 
magań rynku i oczekiwań kon-
sumentów. Wspólnym mianow- 
nikiem naszych działań jest ciąg-
łe udoskonalanie produktów, 
tak aby miały coraz szersze moż-
liwości zastosowania przy zach-
owaniu najwyższego poziomu 
niezawodności, wyjątkowej pre-
cyzji, szybkości i elastyczności. 

VI Polski Kongres  
Przedsiębiorczości

24-25 września
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie

www.polskikongres.pl



13

dr Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby 

Gospodarczej

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu  

Patentowego RP

prof. Bronisław Marciniak
Dyrektor Wielkopolskiego 

Centrum Zaawansowanych 
Technologii

 dr Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji

Lewiatan

Rada Programowa VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

Patroni Medialni VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

prof. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki 

Poznańskiej



14

Lider  
innowacyjnych 

technologii  
w motoryzacji



15

BorgWarner Poland jest 
częścią światowego koncernu 

BorgWarner Inc., zajmującego się 
głównie produkcją komponentów 
i zaawansowanych systemów 
dla pojazdów samochodowych. 
Spółka powstała w 2008 r., 
jako trzecia dywizja korporacji 
na rynku europejskim, obok 
Niemiec i Węgier, potrafi 
rocznie wyprodukować blisko 
dwa miliony turbosprężarek. 
Innowacyjne rozwiązania oraz 
nastawienie na rozwój spółki 
i pracowników – to podstawa 
działania jednego z największych 
potentatów motoryzacyjnych  
na świecie.

Technologie, jakie są wykorzystywane w zakładzie 
do projektowania i produkcji turbosprężarek, 
znacznie przyczyniają się do zmniejszenia zuży-
cia paliwa i emisji substancji szkodliwych, jed-
nocześnie poprawiając właściwości jezdne pojaz- 
dów. Mimo, że przemysł motoryzacyjny w Polsce 
głównie zlokalizowany jest na Górnym i Dolnym 
Śląsku, to decyzja o ulokowaniu firmy na Podkar-
paciu okazała się strzałem w dziesiątkę. Głównie 
z powodu niskiej konkurencji w kwestii pozyski-
wania pracowników. Pokazano, że Podkarpacie 
to nie tylko przemysł lotniczy, ale i silna oraz 
prężnie rozwijająca się branża automotive. Borg- 
Warner Poland w tym roku obchodzi swoje dzie- 

sięciolecie, aktualnie zatrudniając ponad 1500 
pracowników. Spółka stale poszerza zdolnoś-
ci produkcyjne, stawiając kolejne hale i budynki.  
W ubiegłym roku zakład się rozbudował, doda-
jąc do swoich zasobów ok. 15 tys. m2 powierzchni 
roboczej, dzięki czemu obecnie posiada 9 ha 
terenów zabudowanych.

Silna kadra

Dyrekcja zakładu duży nacisk kładzie na pozy- 
tywne relacje z pracownikami.
 – Jesteśmy firmą produkcyjną, w której sercem 
spółki są obszary okołoprodukcyjne, a cała reszta 



16

jest tzw. mózgiem. Uważam, że jesteśmy młodym, 
zgranym i dynamicznym zespołem, który dobrze 
zmotywowany, potrafi zdziałać cuda. Stabilizacja 
potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku  
i mamy dobre warunki do pracy podkreślone 
odpowiednią atmosferą i wartościami – mówi 
Anna Ledwożyw, senior HR manager BorgWarner 
Poland Sp. z o.o.. – Mimo wszechobecnego prob-
lemu, tzw. millenialsów, przychodzących do pracy  
z nieco innymi wartościami i celami, my jako 
kadra zarządzająca potrafiliśmy skutecznie dosto- 
sować się do zmieniających się warunków. Nie 
mamy problemów z rekrutacją pracowników,  
w związku z czym do 2020 roku chcemy zatrud-
niać około 2000 osób – dodaje.
Firma regularnie prowadzi ankiety satysfakcji 
pracy i kultury organizacyjnej. To, co wysuwa się 
na pierwsze miejsce, to otwartość na wyzwania  
i odpowiednio szybka reakcja na potrzebę rozwo-
ju każdego pracownika na każdym szczeblu. Pra-
cownicy mogą zgłaszać inicjatywy i kierunki,  
w jakich chcieliby się szkolić, dzięki czemu każdy 
członek zespołu czuje przynależność do organi- 
zacji, jaką jest BorgWarner Poland.
 – Nasi pracownicy są również otwarci na wspie- 
ranie lokalnych społeczności. Uważam, że wyzwo- 
lenie wśród ludzi zaangażowania wyrastającego 

ponad zwykłe obowiązki, daje poczucie silnej 
motywacji jako inicjatora, a nie zwykłego pra-
cownika – mówi Anna Ledwożyw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kadra zarządzająca prowadzi bardzo dużo działań 
w zakresie CSR. Inicjują je głównie pracowni-
cy. – Istotnym elementem naszej organizacji jest 
budowanie świadomości bezpieczeństwa pracy. 
Poszczególne jednostki BorgWarner nagradzamy 
za przepracowanie miliona godzin bez wypadków. 
Dywizja Turbo Systems przepracował właśnie 
trzy miliony godzin bez wypadku przez ok. trzy 
miesiące. Proszę sobie wyobrazić, na jak wysokim 
poziomie musi być bezpieczeństwo pracy i co na-
jważniejsze, świadomość naszych pracowników 
– mówi Anna Ledwożyw – To, co w tym momen-
cie promujemy, to pewnego rodzaju zachowania 
i kulturę, żeby pracownicy sami sobie potrafili 
zwrócić uwagę, w momencie dostrzeżenia za-
grożenia. Odpowiednia reakcja i przewidywanie 
niebezpieczeństwa znacząco obniżyło statystyki 
wypadów – dodaje.
Na uwagę zasługuje również inicjatywa zbierania 
kilometrów poprzez jazdę na rowerze. Na pomysł 
wpadli pracownicy, a dzięki niewielkiemu wkład-
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owi środków finansowych ze strony firmy, udało 
się sfinalizować projekt. Od kwietnia do paździer-
nika wszyscy pracownicy wychodzą na wspólny 
spacer, na ok. 15-20 minut, zbierając kilometry. W 
ubiegłym roku polski oddział był na drugim mie-
jscu, spośród 13 zakładów dywizji Turbo Systems 
na świecie. Kilometry oczywiście są przeliczane 
na pieniądze, które są przekazywane lokalnym or-
ganizacjom dobroczynnym. Spółka wspiera wiele 
akcji charytatywnych, w tym na uwagę zasługu-
je coroczny program „Skrzydła” Caritas Polska, 
który firma regularnie wspiera, czy opieka nad 
Domem Dziecka w Strzyżowie. 

Środowisko też jest ważne

Firmie nie jest obojętna ochrona środowiska, cze-
go dowodem są liczne certyfikaty, m.in. za zrówn-
oważone budownictwo. Zakład produkcyjny ce-
chuje bardzo niska emisja, która w budynkach, 
gdzie nie ma produkcji, jest praktycznie równa zeru. 
 – Jeżeli chodzi o emisję typowo przemysłową, 
która oczywiście się pojawia, np. w centrum tech-
nicznym, to osiąga ona wartości minimalne. Pod 
ziemią posiadamy zbiorniki wody deszczowej, 
którą wykorzystujemy do podlewania terenów 
zewnętrznych. Wszystkie nasze budynki są 

certyfikowane normami ochrony środowiska. 
Spełniamy wiele wymogów, nie tylko polskich, 
ale i międzynarodowych. Wyprzedzamy regulac-
je prawne, które obowiązują w Polsce, pokazując 
całemu otoczeniu, że firma produkcyjna może też 
być przyjazna środowisku – dodaje Anna Led-
wożyw.

Wciąż do przodu

BorgWarner Poland mimo, że jest częścią ogrom-
nej korporacji stale pokazuje, że jego wewnętrz-
na kultura organizacyjna jest zupełnie inna, niż 
w większości tego typu korporacji. Tak jak mówi 
dewiza firmy, ludzie sami kreują obraz korporacji. 
Wystarczy zapytać pierwszego napotkanego pra-
cownika, aby przekonać się, że mentalnie nikt nie 
czuje się jak członek dużej korporacji. Pozytywna 
atmosfera i przyjazne nastawienie do pracown-
ika, pozwala osiągać niebanalne i zadziwiające 
efekty. Nie ma tzw. mikromanagementu, dzięki 
czemu jasno określone cele pozwalają realizować 
codzienne obowiązki w sposób efektywny. Taki 
model operacyjny wdrażany jest we wszystkich 
zakładach BorgWarner Inc. i wszędzie przynosi 
dobre rezultaty.



18

Skąd pomysł na założenie Rady Gospodarczej SWS?
Polski mały i średni biznes potrzebuje wspar-
cia i pomocy. Sam, jako przedsiębiorca, widzę, 
ile wyzwań stoi przede mną każdego dnia. 
Stąd idea, aby się zorganizować, wspólnie 
zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby 
tym małym i średnim łatwiej prowadziło się 
działalność. W przeciwieństwie do dużych 
korporacji, ci mniejsi często nie mogą sobie 
pozwolić na zastępy prawników i doradców. 
Polegają sami na sobie. Kiedy jednak dzia-
łamy wspólnie i w ten sposób reagujemy na 
problemy, mamy większą szansę na lepszy 
efekt. I tak zrodziła się Rada Gospodarcza 
Strefy Wolnego Słowa. Jest to instytucja powo- 
łana właśnie do reprezentowania i wspierania 
małych i średnich polskich firm z polskim 
kapitałem. 

Czy narodowym polskim firmom trzeba pomagać  
w konkurowaniu o pozycję rynkową?
Przede wszystkim chcemy, aby ci mali i śred-
ni mieli równe szanse. Nie domagamy się do-

datkowych przywilejów, oczekujemy tylko, aby 
przepisy stanowione przez państwo pozwa- 
lały nam skupić się na biznesie, a nie wypeł-
nianiu papierów i deklaracji. Chodzi zatem  
o to, aby reguły prowadzenia działalności gos-
podarczej były jasne, proste i sprawiedliwe. 
Chcemy tylko, aby państwo stało po naszej stro- 
nie i pomagało, zamiast rzucać kłody pod nogi. 

Z jakimi problemami borykają się narodowe firmy 
polskie w codziennym funkcjonowaniu? Jak dzia-
łania Rady pomagają im je rozwiązać?
Tych problemów jest sporo. Przeterminowane 
faktury skutkujące zatorami płatniczymi, skom- 
plikowane i często zmieniające się przepisy  
– to tylko niektóre z nich. W Radzie zajmujemy 
się tymi tematami na co dzień. Analizujemy 
propozycje dotyczące regulacji. Poruszamy, 
w ramach debat i konferencji, ważne dla 
polskiego małego biznesu sprawy, jak np. 
przetargi publiczne. Jesteśmy dostrzegani. 
Nasze propozycje wynikają bowiem z tego, że 
słuchamy przedsiębiorców. Kiedy sygnalizują 

Gospodarka wolnorynkowa napędza 
rozwój ekonomiczny i pobudza 

konkurencyjność, ale dla małych  
i średnich przedsiębiorstw potrafi być 
bezlitosna. Rada Gospodarcza Strefy 
Wolnego Słowa pomaga polskim firmom  
z rodzimym kapitałem poruszać się  
w gąszczu regulacji prawnych, jednocześnie 
dążąc do ich trwałego uproszczenia.  
O idei gospodarczego patriotyzmu mówi jej 
prezes, Piotr Hofman.

Czemu warto 
wspierać  
naszych



19

nam jakiś problem, przechodzimy do działania. 
Zapraszam na naszą stronę internetową, tam 
szczegółowo opisujemy naszą aktywność. Są 
tam również nasze ekspertyzy i organizowane 
przez nas wydarzenia. 

Co przeciętny Polak zyska na zwiększeniu udziału 
narodowych firm polskich w rynku krajowym? 
Dlaczego nie powinno nam być „wszystko jedno” 
czyje produkty/usługi kupujemy?
Po pierwsze pamiętajmy o tym, że kapitał 
ma narodowość. To widać i potwierdzają 
to liczne przykłady. My chcemy budować 
dobrobyt naszymi polskimi firmami, bo 
wiemy, że one zapłacą podatki w Polsce, 
że nie uciekną z zyskami do swojej macierzy  
w Berlinie czy Londynie. Silne polskie firmy  
z naszym rodzimym kapitałem, to wyższe 
płace dla polskich pracowników i szybszy 
rozwój gospodarczy. Popatrzmy, jak to wyglą-
da gdzie indziej, ile robią inne państwa, aby 
wspierać swoich. Jakie są postawy konsu-
mentów np. w Niemczech. Wybierają swoje, 
rodzime produkty. My róbmy tak samo, bo to 
się po prostu opłaca nam wszystkim. Każdy  
z nas powinien być gospodarczym patriotą.

Czy w czasach agresywnej rywalizacji zachowanie 
zasad etyki chrześcijańskiej w prowadzeniu biznesu 
nie utrudnia odniesienia sukcesu?
W biznesie niezwykle ważne są takie rzeczy, 
jak zaufanie i szacunek. Buduje się je swoją 
postawą i zachowaniem. To kwestie, które  
w dłuższej perspektywie niezwykle pomagają. 
Oszustwo prędzej czy później wyjdzie na 
jaw. Kto zaś chce robić interesy z oszustem? 
Uczciwy kontrahent, rzetelny dostawca – to 
prawdziwy skarb. Na naszych spotkaniach 
często słyszymy, ze kluczem do budowy uda- 
nego biznesu jest etyka. My opieramy się na 
etyce chrześcijańskiej, odwołujemy się do war- 
tości katolickiej nauki społecznej i wiemy, że 
w długiem okresie to nie tylko zysk w wymiarze 
moralnym, ale także realne korzyści bizne- 
sowe. Zdecydowanie opłaca się być uczciwym.

Które polskie firmy najlepiej realizują idee, które 
przyświecają funkcjonowaniu Rady Gospodarczej SWS? 
Proszę pozwolić, że nie będę się posługiwał 
nazwami. Powiem jednak, że to takie firmy, 

którym leży na sercu rozwój polskiej gos- 
podarki narodowej. To firmy, które szybko 
płacą faktury, wywiązują się ze swoich kon-
traktów i uczciwie pracują dla dobra swojego 
i innych uczestników życia gospodarczego. 
Niby niewiele, a jednak bardzo dużo. 

Z których dotychczasowych osiągnięć Rady jest 
Pan dumny? Które z wyznaczonych zadań planują 
Państwo szczególnie rozwinąć?
Przyznam, że w pierwszym roku naszej 
działalności zrobiliśmy bardzo wiele. Szereg 
spotkań zarówno w kraju, jak i zagranicą, 
konferencje, dyskusje z politykami, propo-
zycje zmian prawnych. Jak na początkowy 
etap – mnóstwo działań. Bardzo się cieszę 
z sukcesu naszego projektu pt. „Kapitał 
Polonii”. Chodzi w nim o zachęcenie Polaków 
żyjących zagranicą do inwestowania w Polsce. 
Odbyliśmy w jego ramach wiele spotkań. 
Otworzyliśmy zagraniczny oddział Rady 
w Wilnie. Pokazujemy Polonii, że Polska się 
zmienia, że to nie jest już ten sam kraj,  
z którego wyjeżdżali często w mrocznych 
czasach PRL. To gospodarcze otwarcie na na- 
szych rodaków zagranicą uzmysłowiło nam, 
jak potrzebne są takie właśnie działania. 
Liczymy także, że tak jak dotąd, będą nas  
w tym wspierać polskie władze. 

Co zaprezentują Państwo podczas VI Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości?
Traktujemy to wydarzenie bardzo poważnie  
i na pewno zaprezentujemy się z jak najlepszej 
strony. Mamy jeszcze trochę czasu, więc pro- 
szę o odrobinę cierpliwości jeśli chodzi o kon- 
krety. Nie możemy się go już jednak doczekać. 

Rozmawiał Krzysztof Dyła

www.radagospodarcza-sws.pl




