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PRZYWÓDZTWO W DZIEDZINIE PODZESPOŁÓW I SYSTEMÓW MIKRO I NANOELEKTRONICZNYCH

Konkurencyjny wyścig
Europa nie wykorzystywała wysokiego poziomu w badaniach naukowych przez 
ostatnie 15 lat. W coraz większym stopniu traci pozycję rynkową wobec Stanów 
Zjednoczonych i Chin. Jedną z ważniejszych dziedzin, w których toczy się ten 
konkurencyjny wyścig są podzespoły i systemy mikro i nanoelektroniczne. 

Świadomość tego faktu  spowodowała, 
że Komisja Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów 
opracowały. „Europejską strategię doty-
czącą podzespołów oraz układów mikro 
i nanoelektronicznych” COM(2013) 298. 
W dokumencie tym stwierdza się, że ko-
nieczne jest zbudowanie europejskiego 
przywództwa w dziedzinie podzespołów 
i systemów mikro i nanoelektronicznych 
oraz mobilizacja wokół tej inicjatywy 
wszystkich państw członkowskich, ba-
daczy, inwestycji i energii, aby przełożyć 
doskonałość UE w tej dziedzinie na pro-
dukcję i miejsca pracy.  

Kluczowe technologie 
Podzespoły i układy mikro i nanoelek-

troniczne są określone jako kluczowe 
technologie warunkujące. W komunika-
cie (COM (2012) 341 final) dotyczącym 
szóstej inicjatywy przewodniej strategii 
„Europa 2020”, wyrażonej w programie 
„Horyzont 2020”, stanowią podstawę 
szeregu kategorii produktów, bez których 
nie może się obecnie obejść żadna dzia-
łalność. Układy scalone, a także mikrosy-

stemy, sensory, przyrządy o dużej mocy 
i układy mikrofalowe przyczyniają się do 
innowacji, inwencji i konkurencyjności 
europejskich gospodarek. Podstawowe 
kategorie produktów, w których są sto-
sowane to: komputery, komputerowe 
urządzenia peryferyjne i sprzęt biurowy, 
elektronika użytkowa, urządzenia serwe-
rowe i urządzenia pamięci trwałej, sprzęt 
sieciowy, elektronika samochodowa,  me-
dyczna, przemysłowa, wojskowa i lotnicza  
oraz telekomunikacja.

Odbudowa przemysłu  
półprzewodnikowego

W celu uniknięcia gospodarczej mar-
ginalizacji na rynku globalnym, Europa 
kilka lat temu podjęła ogromny wysiłek 
poprawienia pozycji konkurencyjnej Unii. 
Warto, aby działania w tym obszarze były 
podjęte, także w Polsce. Jeśli dziś nie za-
czniemy działać w tym kierunku, wyko-
rzystując europejską koniunkturę, to po 
2020 roku nasze możliwości zmniejszania 
dystansu do bardziej rozwiniętych krajów 
Unii Europejskiej się załamią. 

Jednym z najważniejszych elementów 
długofalowej polityki gospodarczej w Pol-

sce musi być  reindustrializacja przemysłu 
półprzewodnikowego. Postulat ten jest 
zbieżny ze wspomnianą polityką, którą 
przyjęła Unia Europejska. 

Elementem nowej, prorozwojowej 
strategii powinna być wnikliwa obserwa-
cja rozwiązań stosowanych w tych gospo-
darkach, które należą do europejskich 
liderów innowacyjności, analiza stosowa-
nych w nich rozwiązań i inteligentna ad-
aptacja do polskich warunków. 

Transformacja ustrojowa, która mia-
ła miejsce w Polsce ponad 25 lat temu, 
spowodowała likwidację przemysłu 
półprzewodnikowego, uznanego za nie-
rentowny. Dziś nie ulega wątpliwości, 
że to była błędna decyzja. Właśnie teraz 
pojawia się szansa na jego rewitalizację. 
Wzorem krajów wysoko uprzemysłowio-
nych sektorem, który powinien być siłą 
napędową odradzającego się przemysłu 
półprzewodnikowego powinien być prze-
mysł obronny. 

Celem nowej polityki przemysłowej 
musi być zbudowanie całego łańcucha 
wartości, poczynając od badań materia-
łowych, poprzez przyrządy, a kończąc na 
gotowych wyrobach i systemach.

 
Wykorzystanie istniejącego potencjału

Instytuty badawcze powinny być pomo-
stem pomiędzy uczelniami, a przemysłem 
ze względu na posiadane wyposażenie 

i kadrę. Dobrym przykładem mogą być 
Europejskie Agencje: Kosmiczna (ESA) 
i Obrony (EDA). W efekcie współpracy 
tworzy się środowisko, w którym po-
wstaje sprzężenie zwrotne pomiędzy 
zgłaszanymi przez przemysł potrzebami, 
a zespołami naukowców mogących je 
zaspokoić. Pierwszym obszarem, w któ-
rym zapoczątkowano takie działania, jest 
polska radiolokacja (PITRADWAR), dla 
której są opracowywane i wdrażane do 
produkcji najnowsze generacje tranzysto-
rów bazujących na monokrystalicznych 
podłożach azotku galu GaN. Inne obszary 
to prace nad nowymi generacjami senso-
rów, detektorów i innych podzespołów, 
przyrządów oraz systemów. 

Badania dla obronności motorem postępu
Wyniki badań i niektóre technologie, 

opracowane w ramach projektów obron-
nych mogą być z czasem upowszechniane. 

Podobnie dzieje się od wielu dziesięciole-
ci w USA. Motorem postępu są finanso-
wane przez państwo badania na potrzeby 
obronności, a ich wyniki są udostępnia-
ne, podmiotom prywatnym. Zbudowany 
w przemyśle obronnym przyczółek „no-
wej polityki przemysłowej” będzie moż-
na poszerzać o kolejne nowe obszary, 
wywierając coraz większy wpływ na całą 
gospodarkę. Europa już dawno sobie 
uświadomiła, że nowoczesne, nasycone 
wysokimi technologiami wyroby, powin-
ny być również przedmiotem eksportu, 
przyczyniając się w ten sposób do wzro-
stu dobrobytu. Jeśli zaczniemy działać 
już dziś, pierwsze wyniki powinny być 
widoczne ok. 2020 r., kiedy Polska nie bę-
dzie już otrzymywać wsparcia z funduszy 
unijnych. Mogą one być wykorzystane do 
prowadzenia dalszych przekształceń dla 
podnoszenia innowacyjności i konkuren-
cyjności naszej gospodarki. (kier)

HISTORIA URUCHOMIENIA KRAJOWEJ PRODUKCJI UKŁADÓW SCALONYCH MOS LSI

Technologie kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa
Historia uruchomienia krajowej produkcji układów scalonych MOS LSI sięga lat 70. XX wieku. Obecna sytuacja 
przemysłu elektronicznego w Polsce jest wynikiem kilkudziesięciu lat historycznych przemian. W produkcji ukła-
dów scalonych i przyrządów półprzewodnikowych Polska w latach 70. i 80. ubiegłego wieku nadążała za światem. 
W dziedzinie mikroelektroniki ten dystans wynosił wówczas 4 - 5 lat. 

Tę różnicę w poziomie technologicz-
nego zaawansowania uczeni z Instytutu 
Technologii Elektronowej ocenili na dwie 
generacje. Po transformacji gospodarczej 
zniknął w kraju przemysł półprzewodni-
kowy, a nasze zapóźnienie wobec świata 
wzrosło do 14 generacji.

Początki przemysłu  
półprzewodnikowego w Polsce

 W 1970 r. powstało Centrum Nauko-
wo Produkcyjne Półprzewodników (NPCP 
CEMI) w skład którego weszły trzy jednostki 
naukowe, dwie fabryki oraz kilka pomniej-
szych jednostek produkcyjnych. 

Trzy jednostki naukowo badawcze to: 
– Instytut Technologii Elektronowej ITE,  
Przemysłowy Instytut Elektroniki PIE oraz 
Ośrodek Naukowo Produkcyjny Materiałów 
Półprzewodnikowych ONPMP. Dwie duże 
fabryki to: Fabryka Półprzewodników TEWA 
(Warszawa) i Zakłady Kazel (Koszalin).

– Utworzenie NPCP CEMI miało na 
celu stworzenie silnych podstaw rozwoju 
techniki przyrządów półprzewodnikowych 
– przypomina prof. Henryk M. Przewłocki, 
dyrektor naukowy NPCP CEMI. – Słusznie 
uważano to za nośnik postępu i innowacji 
we wszystkich gałęziach przemysłu i gospo-
darki krajowej. Chodziło przede wszystkim 

o uruchomienie produkcji krajowej nowo-
czesnych układów scalonych, w tym najno-
wocześniejszych wówczas układów MOS 
wielkiej skali integracji (LSI).

Rozwój techniki przyrządów  
półprzewodnikowych

W 1972 r., na szczeblu rządowym za-
padła decyzja, w celu przyspieszenia po-
stępu w tej dziedzinie, aby podjąć starania 
o zakup licencji wraz z niezbędnym kom-
pletem urządzeń produkcyjnych, od któ-
regoś z czołowych w świecie producentów 
nowoczesnych układów MOS LSI. 

– Grupa specjalistów, przede wszystkim 
z Instytutu Technologii Elektronowej (ITE), 
przeprowadziła w USA negocjacje z firmami 
Fairchild i National Semiconductors – kon-
tynuuje prof. Henryk Przewłocki. – W lutym 
1973 r. podpisano kontrakt z firmą Fairchild 
na dostawę pełnej linii produkcyjnej i tech-
nologii produkcji kilku typów nowoczesnych 
układów scalonych MOS LSI. Kontrakt ten 
wymagał jednak akceptacji przez Depar-
tament Handlu USA. Sprawa ta wywołała 
ostrą dyskusję w senacie USA i w prasie 
amerykańskiej, na temat tego, czy można 
krajowi z obozu komunistycznego sprzeda-
wać tak zaawansowaną technologię. W re-
zultacie, firma Fairchild nie otrzymała zgody 
na realizację kontraktu.

W związku z tym w 1974 r. podjęta zo-
stała decyzja premiera (!) dotycząca opra-
cowania i wdrożenia do produkcji, własnymi 

siłami, układów scalonych MOS LSI. W tym 
celu powołany został Międzyresortowy  
Zespół Wykonawczy, nad którym nadzór 
sprawował minister przemysłu maszy-
nowego, a później wicepremier Tadeusz 
Wrzaszczyk. 

Wiodącą rolę w opracowaniu technologii 
i programowaniu uruchomienia produkcji 
powierzono ITE. Zdecydowano o utworze-
niu technologicznej linii pilotowej, złożonej 
z urządzeń identycznych, lub bardzo podob-
nych do tych, w które miała być wyposażo-
na linia produkcyjna, o znacznie większej 
wydajności. Linia pilotowa została w pełni 
skompletowana i uruchomiona w stycznia 
1976 r. i rozpoczęto na niej opracowania 
kolejnych typów układów MOS LSI. Linię 
produkcyjną zmontowano w Fabryce TEWA 
w 1977 r. i w styczniu 1978 r. rozpoczęto jej 
rozruch, a następnie produkcję układów 
MOS LSI. Uruchomienie własnymi siłami 
masowej produkcji wysoko zaawansowa-
nych układów scalonych wielkiej skali inte-
gracji spotkało się z dużym uznaniem władz, 
wyrażającym się m.in. nadaniem wysokich 
odznaczeń państwowych wyróżniającym 
się zespołów wdrażających, w tym kilku 
osobom z ITE.

Kilku członków zespołów wdrażających, 
głównie z ITE, uzyskało Zespołową Nagrodę 
Państwową II stopnia, za uruchomienie kra-
jowej produkcji układów MOS LSI. Zespół 
specjalistów ITE otrzymał także za wyko-
nanie tego zadania tytuł „Mistrza Techniki”.

W wyniku uruchomienia w Polsce ma-
sowej produkcji układów MOS LSI, krajowy 
przemysł półprzewodnikowy osiągnął naj-
wyższy poziom zaawansowania techniczne-
go wśród krajów byłego RWPG.

Lata 80. XX wieku – likwidacja NPCP CEMI
W połowie lat 80 podjęto kolejną decy-

zję rządową o przyspieszeniu rozwoju mi-
kroelektroniki. Powstał Centralny Plan Ba-
dawczo Rozwojowy, który zakładał budowę 
linii produkcyjnych niewiele ustępujących 
czołówce światowej. Rozpoczęto inwesty-
cję korzystając z preferencyjnego kredytu, 
ale po roku 1989 oprocentowanie zostało 
dramatycznie podniesione. Takiego mane-
wru gospodarczego w połowie rozpoczętej 
inwestycji nie przetrwałaby nawet najlepsza 
firma amerykańska i NPCP CEMI zostało zli-
kwidowane. 

W miejscu dawnych linii produkcyj-
nych powstała na warszawskim Moko-
towie galeria handlowa oraz „zagłębie” 
biurowych nieruchomości. Dla ITE ozna-
czało to utratę głównego odbiorcy i co 
gorsze, likwidację całej, skomplikowanej 
infrastruktury zasilającej doświadczalną 
linię pilotową. Na szczęście, w Instytucie 
Technologii Elektronowej oraz w Agencji 
Rozwoju Przemysłu byli ludzie, dzięki któ-
rym, udało się przenieść linię technologii 
krzemowej na tereny przemysłowe zakła-
dów LAMINA w Piasecznie. 

Początek nowej ery
Pierwsze prace technologiczne w nowej 

lokalizacji rozpoczęto w 2000 roku. Nowej, 
ale na starych urządzeniach, przekraczających 
20-25 lat. Naukowcom z ITE udawało się na-
wiązywać współpracę z najlepszymi w Euro-
pie partnerami i uzyskać jedną z najwyższych 
w kraju liczbę projektów finansowanych 
przez UE w ramach Programów Ramowych. 

Dokończenie na str. 2

Fot. Archiwum

Sterta gruzu po likwidacji Warszawskiej Fabryki Półprzewodników TEWA na warszawskim Mokotowie
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Oddziału w Piasecznie, kierujący Zakładem 
Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur 
Krzemowych. – Te najbardziej zaawansowa-
ne są domeną kilku liderów światowych. 
Produkują na rynek globalny w fabrykach, 
które kosztują miliardy euro. Są też techno-
logie wykorzystujące struktury o wymiarach 
rzędu 0,1 – 0,2 mikrometra, produkowane 
w znacznie tańszych wytwórniach np. 
w niewielkiej Austrii. Istnieją różne modele 
biznesowe prowadzenia produkcji. Trzeba 
dużej wiedzy, aby z tego bogactwa wybrać 
to, co dla Polski jest niezbędne i możliwe.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na 
styku nauki z przemysłem mikroelektronicz-
nym oraz intensywnym kontaktom w euro-
pejskim środowisku mikroelektronicznym, 
tak naukowym jak i przemysłowym w ITE 
jest niezbędna wiedza. Zdaniem prof. Piotra 
Grabca w Polsce powinniśmy skupić się na 
sensorach i różnego rodzaju mikrosystemach 

pozwalających na realizację funkcji, mikrore-
aktorów, mikro-generatorów prądu i wielu, 
wielu innych produktów. Drugi obszar o fun-
damentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
gospodarczego i militarnego Polski to przy-
rządy bazujące na azotku galu – tranzystory 
mikrofalowe dla radiolokacji i telekomunikacji 
oraz przyrządy o dużej mocy, dla energetyki. 

– W obydwu tych dziedzinach zebrano 
tyle wiedzy i doświadczenia że jesteśmy 
w stanie rozwijać te technologie samodziel-
nie na bazie potencjału technologicznego 
i co najważniejsze, naukowego, zgromadzo-
nego w ITE, dodaje profesor. – Przy czym, 
trzeba mocno podkreślić, że jest to wiedza 
praktyczna, uzyskana nie z podręczników 
akademickich lecz wypracowana w ramach 
własnych badań eksperymentalnych i rea-
lizowanej od wielu lat produkcji pilotowej. 

Czym są mikrosystemy?
W połowie lat 80. XX wieku zauważono 

na świecie, że niebywale rozwinięte tech-
nologie wytwarzania układów scalonych 
mogą być wykorzystywane dla wytwa-
rzania, również innych mikro-przyrządów 
realizujących różne funkcje. 

– Zaczęło się od czujników ciśnienia, 
potem poszły akcelerometry, które mamy 
w poduszkach powietrznych naszych sa-
mochodów, dysze stanowiące serce każdej 
drukarki atramentowej, itp. – wyjaśnia 
prof. Piotra Grabiec. – Mówiąc bardziej 
precyzyjnie, mikrosystemy są to zminia-
turyzowane przyrządy zawierające mikro-
elektroniczne i mechaniczne komponenty 
wyprodukowane za pomocą metod stoso-
wanych w przemyśle mikroelektronicznym. 
Zaliczają się do nich również mikrosensory 

przetwarzające sygnały z naszego otocze-
nia na sygnały elektryczne które mogą być 
przetwarzane przez układy mikroelektro-
niczne. Obecnie, technologia mikrosyste-
mów, wykorzystuje wiele dziedzin wiedzy 
umożliwiając opracowanie najróżniejszych 
przyrządów dla niesłychanie szerokiego ob-
szaru zastosowań.

Począwszy od medycyny, przez ochronę 
środowiska,  telekomunikację, motoryzację 
i wiele, wiele innych dziedzin. Właściwie 
we wszystkich obszarach gospodarki wyko-
rzystywane są mikrosystemy łączące nasz  
nie cyfrowy makro-świat ze światem bitów.

Jak oceniają światowi eksperci, jesteśmy 
w przededniu eksplozji zastosowań mikro-
systemów i sensorów. Przewiduje się, że 
wzrost produkcji będzie rzędu kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu procent rocznie. 

– Z naszego punktu widzenia niesły-
chanie istotną cechą technologii  mikro-
systemów jest to, że nie wymagają one 

Własne tranzystory mikrofalowe, mikrosystemy i sensory są szansą na rozwój innowacyjności 

W dziedzinie technologii azotkowych oraz mikrosystemów i sensorów wystarczy konsekwentna realizacja podejmowanych obecnie 
działań. Realizowane są już z inwestorami przemysłowymi przedsięwzięcia ukierunkowane na odtworzenie, na nowoczesnym po-

ziomie, potencjału wytwórczego technologii półprzewodnikowych. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami światowych liderów oraz 
z przemysłowcami krajowymi. 
Potrzebne jest jedynie stworzenie odpowiedniej atmosfery, tak na poziomie rządowym jak i Urzędu Marszałkowskiego. Atmosfery stwa-
rzającej szanse odniesienia sukcesu w dziedzinie, która jest napędem dla innowacji w całej gospodarce. W przypadku technologii układów 
scalonych dla kryptografii potrzeba najwięcej czasu i pieniędzy. To przedsięwzięcie o perspektywie około 10 lat. Problemów jest wiele, ale 
najważniejszym jest konieczność wyszkolenia kadry. To zajmuje czas. Jeżeli nie podejmiemy tych wyzwań obecnie, to stracimy szansę na-
wiązania kontaktu z czołówką na lata, a najprawdopodobniej na zawsze. Trzeba zaufać fachowcom, a nie populistom. ITE posiada nie tylko 
wiedzę i doświadczenie ale i wizję rozwoju technologii przyrządowych w Polsce. 

 Jednym z konsultantów wspierającym swoją wiedzą ITE jest Helmut Ennen, obecnie doradca europejskiej organizacji ECSEL, koordynującej 
wysiłki Europy w rewitalizacji przemysłu półprzewodnikowego na poziomie europejskim. Ten ekspert w latach 90. ub. wieku był ministrem 

w rządzie federalnym Niemiec, odpowiedzialnym za ratowanie przemysłu mikroelektronicznego w NRD. Jego działania doprowadziły do 
uratowania tego przemysłu i utworzenia tego, co teraz nazywa się Krzemową Saksonią, lub Saksońską Krzemową Doliną. Nam w tamtych 
latach  zabrakło ludzi o takiej wizji. Przykład niemiecki dobrze ilustruje zalety systemowego i długofalowego planowania i w tym sensie, 
może stanowić dla nas dobry metodyczny wzorzec. W Polsce szukając naszej szansy na rozwój, działania związane z rewitalizacją, powinny 
skoncentrować się na sensorach i mikrosystemach. Ze względu na szeroki zakres prac i brak standaryzacji procesów w tej chwili oraz brak 
producentów z dominującą pozycją na rynku. Ponadto opracowywanie i produkcja takich elementów nie wymaga stosowania wyrafinowa-
nych technologii, takich jak np. przy produkcji mikroprocesorów  Dlatego możemy w Polsce rozwijać te kompetencje w sposób ewolucyjny 
tworząc w pierwszej kolejności linię pilotową, która w dalszym etapie mogłaby być rozbudowywana do linii produkcyjnej. W dłuższej per-
spektywie należy myśleć o budowie linii układów scalonych. Jej uruchomienie miałoby na celu poprawę bezpieczeństwa,  ponieważ kluczo-
we elementy systemów ważnych ze względów bezpieczeństwa byłyby w całości w polskiej jurysdykcji.  Wykorzystajmy zatem nowo powsta-
jące  szanse. Taką możliwością jest współpraca z firmą Kubara Lamina, z jedynym w kraju producentem przyrządów półprzewodnikowych. 

Istniejące od 1957 roku Zakłady Lamp 
Nadawczych LAMINA S.A., przekształcone 
później w Zakłady Elektronowe LAMINA 
S.A., zaczęły rozwijać produkcję półprze-
wodników pod koniec lat sześćdziesiątych. 
W 1976 roku uruchomiono produkcję 
przyrządów półprzewodnikowych na licen-
cji zakupionej od firmy Westinghouse Elec-
tric Co. Z biegiem lat technologia produkcji 
przyrządów półprzewodnikowych została 
zmodyfikowana, ale w zasadniczej części 
się nie zmieniła. W utrzymaniu bieżącej 
działalności LAMINIE S.A. pomagają stałe 
zlecenia na dostawę struktur półprzewod-
nikowych dla amerykańskiej firmy POWE-
REX Inc. Te zlecenia stają się jednak z roku 
na rok, coraz mniejsze. Popyt na standar-
dowe diody i tyrystory maleje.

Ponad połowa produkcji półprze-
wodników przeznaczona jest na eks-
port. Główne kierunki eksportu to USA,  
Japonia, Unia Europejska, Turcja, Tajwan  
i Korea Południowa. 

Klientami spółki KUBARA LAMINA S.A. 
jest także światowy koncern ABB, dla któ-
rego spółka produkuje bloki modułowe za-
wierające półprzewodniki. Produkowane 
przez firmę diody i tyrystory dużej mocy 
są jednak coraz bardziej wypierane przez 
tranzystory IGBT, łatwiejsze w sterowaniu 
i oszczędne w przetwarzaniu energii. Aby 
utrzymać swoją pozycję na międzynarodo-
wym rynku przyrządów półprzewodniko-
wych polski producent musi inwestować 
w nowoczesne technologie półprzewod-
nikowe.

– Bez wdrożenia technologii nowej 
generacji firma musiałaby zamknąć pro-
dukcję przyrządów półprzewodnikowych 
w ciągu kilku lat, bo powoli traci odbior-
ców – informuje Jerzy Kubara, prezes 
spółki KUBARA LAMINA S.A. – Podzieliłaby 
los przedsiębiorstw zlikwidowanych w tym 
sektorze po transformacji m.in. Warszaw-
skiej Fabryki Półprzewodników TEWA, 
z którą ZE LAMINA S.A. ściśle współpraco-
wała przy opracowaniu i wprowadzaniu do 
produkcji nowych  rodzajów diod i przyrzą-
dów półprzewodnikowych. Tej straty nie 
można już nadrobić. Należy jednak wycia-
gać wnioski z popełnionych w przeszłości 
błędów i więcej ich nie powielać, aby nie 
szkodzić polskiej gospodarce. 

ABMITNE PLANY PRODUCENTA PRZYRZĄDÓW PÓLPRZEWODNIKOWYCH DUŻEJ MOCY 

Inwestuje w przyszłość
Firma KUBARA LAMINA S.A. w Piasecznie jest jedynym w Polsce producentem przyrządów półprzewodnikowych. 
Wysoka jakość wytwarzanych diod i tyrystorów  dużej mocy,  decyduje o ich konkurencyjności wśród odbiorców 
krajowych i zagranicznych.  Bogaty katalog produktów firmy obejmuje również bloki modułowe, radiatory i modu-
ły elektroizolowane. KUBARA LAMINA S.A. współpracuje z amerykańską firmą GENERAL ELECTRIC oraz japońską  
MITSUBISHI poprzez ich spółkę – córkę POWEREX,  która jest kluczowym klientem. 

– Aby sprostać nowym wyzwaniom, 
zamierzamy zainwestować w technologię 
produkcji tranzystorów mikrofalowych 
wykonanych z azotku galu do zastosowań 
militarnych i energetycznych – podkreśla 
prezes Jerzy Kubara. – Mamy nadzieję, że 
nasze starania podejmowane wspólnie 
z Instytutem Technologii Elektronowej 
się powiodą i otrzymamy odpowiednie 
wsparcie  z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju na realizację nowatorskich pro-
jektów. Takie przedsięwzięcia są bardzo 
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
narodowego i energetycznego kraju. 

Azotek galu (GaN) podobnie jak węglik 
krzemu (SiC) to nowy obiecujący materiał 
półprzewodnikowy mający w przyszłości 
zastąpić krzem, w tych zastosowaniach, 
gdzie decydująca jest duża moc elektrycz-
na. Dzięki swoim właściwościom może 
pracować w temperaturach znacznie wyż-
szych niż krzem i przy znacznie większych 
częstotliwościach prądu. Nadaje się więc 
idealnie do produkcji tranzystorów du-
żej mocy na pasma mikrofalowe  np.  dla 
przemysłu obronnego jak i do sterowania 
energią elektryczną. 

Mamy w kraju niezbędną do tego, uni-
katową na świecie technologię wytwa-
rzania monokrystalicznych podłoży GaN, 
opatentowaną przez firmę Ammono S.A.  
Spółka zmaga  się co prawda, z trudnoś-
ciami finansowymi, ale znalezienie op-
tymalnych rozwiązań na jej ratowanie 
leży w interesie narodowym. Dostęp do 

podłoży Ammono-GaN, zapewni Polsce 
samowystarczalność w produkcji tranzy-
storów mikrofalowych i mikrofalowych 
układów scalonych. Monokrystaliczne 
podłoża GaN stanowią podstawę do wy-
twarzania podzespołów elektronicznych 
dla techniki radarowej, dla energetyki, 
telekomunikacji, ale także dla przemy-
słu farmaceutycznego, chemicznego 
i oświetleniowego (diody LED). 

Lampy mikrofalowe i nadawcze   
Oprócz diod, tyrystorów, bloków mo-

dułowych i modułów elektroizolowa-
nych, przeznaczonych dla sektora  elek-
troenergetycznego i energetycznego  
firma produkuje też wyroby dla przemysłu 
zbrojeniowego. Od wytwarzania lamp 
mikrofalowych oraz nadawczych dużej 
mocy ZE LAMINA S.A. rozpoczęła swoją 
działalność produkcyjną w wybudowanej 
w 1957 r. fabryce w Piasecznie, gdzie nadal 
ma swoja siedzibę.

– Lampy mikrofalowe, w tym amplitro-
ny, magnetrony oraz układy zabezpiecza-
jące i zwieraki  są wykorzystywane przede 
wszystkim w stacjach radiolokacyjnych 
– kontynuuje prezes spółki  Jerzy Kubara.  
– Jest to produkcja specjalistyczna wyłącz-
nie dla potrzeb wojska. Obecnie jest  wio-
dącym źródłem naszych przychodów, po-
nieważ produkcja półprzewodników starej 
generacji jest na granicy opłacalności. Na 
rynku jest duża konkurencja i nie możemy 
liczyć na utrzymanie dotychczasowego 
rynku sprzedaży, jeśli nie zmienimy tech-
nologii na nowoczesną.

W bieżącej ofercie KUBARA LAMINA 
S.A. posiada amplitrony o mocach im-
pulsowych w zakresie od 50 do 1200 kW, 
pracujących w pasmach L, S i C.  Mogą być 
one dostosowane do specyficznych wyma-
gań innych stacji radiolokacyjnych, dlatego 

oferta lamp mikrofalowych skierowana 
jest także do zagranicznych jednostek za-
opatrujących resorty obrony.

Efekty współpracy z ośrodkami  
naukowo-badawczymi

Spółka współpracuje z krajowymi jed-
nostkami naukowo-badawczymi, w tym 
głównie z Instytutem Elektrotechniki w Mię-
dzylesiu. Dzięki współpracy z instytutami 
naukowymi, powiększa się zakres zasto-
sowania wyrobów półprzewodnikowych. 
W latach 2009 – 2012 ZE LAMINA S.A. we 
współpracy z Instytutem Elektrotechniki 
opracowała, wdrożyła do produkcji i sko-
mercjalizowała serię nowych diod trzycalo-
wych na napięcia do 5500 V i prąd 3500 A  
stosowanych  m.in. do budowy prostowni-
ków dla systemów zasilania trakcji  kolejo-
wej i komunikacji miejskiej. Opracowano 
również diody trzycalowe na prąd 8000 A 
(i napięcie 1200 V) z przeznaczeniem do  
wielkoprądowych układów prądu stałego 
w procesach galwanizacji i rafinacji metali 
kolorowych. Dofinansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju projekt, 
zakończyl się sukcesem i zdobył Złoty Medal 
na Międzynarodowej Warszawskiej Wysta-
wie Innowacji IWIS 2013.

 To zachęca kierownictwo spółki do an-
gażowania się w kolejne projekty,  które 
zapewnią firmie nie tylko przetrwanie, ale 
również skuteczną konkurencję na coraz 
bardziej wymagającym rynku. Plany pod-
jęcia wspólnych prac badawczo-rozwo-
jowych z Instytutem Technologii Elektro-
nowej w Piasecznie dotyczące produkcji  
nowoczesnych przyrządów mocy opartych 
o GaN otwierają przed firmą zupełnie 
nowe możliwości biznesowe. Tym am-
bitnym wyzwaniom z pewnością sprosta 
niezwykle doświadczona i profesjonalnie 
przygotowana do tego załoga. (uł)

Cięcie płytek krzemowych laserem światłowo-
dowym

Cały czas czyniono starania o środki na nowy 
sprzęt badawczy. Dopiero w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
zdołano częściowo wymienić przestarzałe 
urządzenia na nowe. Obecnie ITE oczeku-
je na decyzję o dofinansowaniu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. Uzyskanie tych 
środków, pozwoli na pełne skompletowanie 
nowoczesnego sprzętu umożliwiającego re-
alizację zarówno prac badawczych, jak i pro-
dukcję pilotową mikrosystemów i sensorów 
opartych o technologię krzemową. 

– W okresie gdy staraliśmy się o utrzy-
manie produkcji przyrządów krzemowych 
w kraju, na świecie rozwinęły się  technolo-
gie mikrosystemów, sensorów, przyrządów 
fotonicznych i układów scalonych o różnym 
stopniu zaawansowania – wyjaśnia prof. 
Piotr Grabiec, zastępca dyrektora ITE ds. 

Technologie kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa
Dokończenie ze str. 1

Fot. Archiwum

Mapa prezentowana na konferencji towarzyszącej targom przemysłu półprzewodnikowego  
SEMICON Europa 2012 pokazuje, że w Polsce istnieje tylko jedna linia technologii mikroelektrycz-
nej – linia doświadczalna ITE w Piasecznie.
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W PUŁAPCE ŚREDNIEGO ROZWOJU

Statystyki nie kłamią
Rewitalizacja  krajowego przemysłu półprzewodnikowego z wykorzysta-
niem technologii azotkowych i krzemowych ma kluczowe znaczenie dla 
skokowego podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej go-
spodarki. W najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie krajach udało się tego 
dokonać przy olbrzymim poparciu agencji rządowych, z silnym zaangażo-
waniem inwestorów publicznych i prywatnych. 

Technologie dla sektora obronne-
go i energetycznego, od których zależy 
bezpieczeństwo narodowe, muszą być 
niezależne od finansowania przez udzia-
łowców prywatnych i  pozostawać pod 
kontrolą państwa. To samo dotyczy roz-
woju zaawansowanych technologii krze-
mowych dla systemów kryptograficznych 
i zapewnienia bezpieczeństwa w cyber-
przestrzeni. Bez odbudowy w kraju prze-
mysłu półprzewodnikowego, możemy na 
dobre pożegnać się z bezpieczeństwem 
narodowym i skuteczną ochroną przed 
atakami w cyberprzestrzeni. W czasach 
olbrzymiego rozwoju aplikacji mobilnych 
i tzw. „internetu przedmiotów” będzie to 
wyjątkowo groźne dla Polski. W działania 
zapobiegające zagrożeniom angażują się 
środowiska naukowo-przemysłowe, ale 
nie udźwigną tego ciężaru bez wprowa-
dzenia efektywnego systemu wsparcia na 
szczeblu rządowym. 

Komisja Europejska rozwój produkcji 
układów i systemów mikro i nanoelek-
tronicznych oraz mikrofalowych przy-
rządów półprzewodnikowych uznała za 
działania priorytetowe dla wszystkich 
krajów członkowskich. W nowej strategii 
dotyczącej elektroniki, zaleca wprowa-
dzenie systemów wsparcia, które pomogą 
przedsiębiorstwom w osiąganiu poziomu 
światowego w rozwoju nowatorskich tech-
nologii, tak jak dzieje się w Azji i Stanach 
Zjednoczonych. Jest to warunek poprawy 

konkurencyjności we wszystkich sekto-
rach gospodarki, w których stosowane są 
podzespoły i układy elektroniczne. W takie 
przedsięwzięcia  musi być włączony duży 
przemysł, współpracujący z instytutami 
naukowymi, które prowadzą prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie mikroelektroni-
ki i technologii półprzewodnikowych. Pro-
gramy adresowane do małych i średnim 
firm są niewystarczające, ponieważ nie 
sprostają tym wyzwaniom. 

Stworzenie warunków do odbudowy 
przemysłu półprzewodnikowego, kluczo-
wego dla rozwoju gospodarczego i bez-
pieczeństwa narodowego, powinno być 
priorytetem dla polskiego rządu. W prze-
ciwnym razie, dystans wobec światowych 
producentów urządzeń półprzewodniko-
wych będzie się stale pogłębiał, a Polska 
pozostanie nadal w ogonie Europy jako 
kraj najmniej innowacyjny.    

To, co pozostało z polskiego przemysłu 
produkcji półprzewodników zmusza do  
zastanowienia się nad miejscem Polski 
w europejskim obszarze gospodarczym. 
Podczas transformacji ustrojowej 25 lat 
temu stała się bowiem rzecz bez prece-
densu, zlikwidowano przemysł, który 
w naszej cywilizacji jest nośnikiem po-
stępu. 

Polskim sukcesem w minionych kil-
kunastu latach jest stały wzrost PKB. 
Powstają nowe miejsca pracy  zarówno 
w fabrykach, jak i w centrach wsparcia 

biznesu. Czy jednak ten wzrost odbywa 
się w sposób optymalny ze społecznego 
punktu widzenia? Zajrzyjmy do statystyk. 

W 2000 r. udział funduszu płac w PKB 
wynosił 55 proc., a w 2012 r. tylko 46,9 proc. 
Żaden z krajów UE nie zanotował, aż takie-
go spadku udziału płac w PKB jak Polska. W 
Grecji, gdzie w tym okresie spadek był naj-
większy w Europie, wyniósł on nieco ponad 
5 proc. Pewne wyjaśnienie można znaleźć w 
innych statystykach. Polska zajmuje przed-
ostatnie miejsce w Europie pod względem  
udziału innowacyjnych przedsiębiorstw 
w całej ich populacji (24 proc., dane z lat 
2010-2012). 

Średnia unijna to ok. 50 proc. Podob-
nie, gdy porównujemy udział naukow-

ŚWIAT BRONI SIĘ PRZED ELEKTRONICZNYM SZPIEGOSTWEM

Aspekty  
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to nie tylko funkcjonalność i algorytmy zaimple-
mentowane w oprogramowaniu. To układy scalone, na których wy-
konywane są programy.  Kupowane układy scalone mogą zawierać 
ukryte funkcje, przechwytujące informacje lub destabilizujące syste-
my przesyłu i odbioru danych, istotnych dla funkcjonowania infra-
struktury. 

– Wykrycie takich pułapek lub 
słabych punktów w układach elek-
tronicznych, które złożone są z setek 
milionów tranzystorów jest niezwykle 
trudne – przestrzega dr inż. Piotr Du-
mania, zastępca dyrektora ds. Badań 
Przemysłowych i Wdrożeń w Instytu-
cie Technologii Elektronowej. Tylko 
kontrola nad wytwarzaniem układów 
scalonych, montowanych w urządze-
niach elektronicznych, ważnych dla 
bezpieczeństwa gospodarczego i mi-
litarnego, gwarantuje ich bezpieczne 
użytkowanie.

Nie bez powodu senat amerykański 
i kanadyjski kilka lat temu zdał sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa i zakaza-
no sprowadzania chińskiej elektroni-
ki do sprzętu telekomunikacyjnego. 
Świat broni się przed elektronicznym 
szpiegostwem i potajemnym ściąga-
niem danych. Przykładów wyciekania 
poufnych informacji z komputerów 
przez tzw. „back door” jest coraz 
więcej. O telefonicznych szpiegach 
mówi się już od dawna. Prasa na cały 
świecie rozpisywała się o włamaniu 
dokonanym przez amerykańską i bry-
tyjską agencję bezpieczeństwa naro-
dowego do systemu firmy Gemalto, 
producenta ok. 2 miliardów kart SIM 

rocznie, który świadczy usługi setkom 
firm telekomunikacyjnych na całym 
świecie. Złamano szyfry i wykradziono 
klucze dostępu do poufnych danych. 
Takie włamania były, także do innych 
producentów kart SIM. Nie wiadomo 
jaka jest skala tego procederu, dlate-
go ochrona danych we współczesnym 
świecie jest koniecznością. Polska 
musi się do tego dobrze przygoto-
wać. Mamy potencjał naukowy, żeby 
to robić. Potrzebna jest tylko dobra 
wola resortów, odpowiedzialnych na 
tworzenie rządowych programów do 
rozwoju takich technologii. Zaniecha-
nie może nas drogo kosztować. Jeśli 
dowody osobiste z elementami elek-
tronicznymi produkowane będą za 
granicą, a nie w Polsce, to nikt z nas 
nie będzie się mógł czuć bezpiecznie 
we własnym kraju.  

Rodzima gospodarka potrzebu-
je przemysłu technologii Hi-Tech. To 
nie może być tylko tani montaż tele-
wizorów z podzespołów przysłanych 
z zagranicy, ale przemysł zaawanso-
wanych produktów o dużej wartości 
dodanej. Tylko w ten sposób buduje 
się siłę gospodarki i zamożność społe-
czeństwa.

wielomiliardowych nakładów – zapew-
nia profesor. – Co więcej, zespoły ITE 
już obecnie uczestniczą z sukcesem we 
wspólnym wysiłku czołowych krajów 
europejskich, realizując projekty pro-
gramów ramowych PR5, 6 i 7. To, że ITE 
odnosi sukcesy w kolejnych konkursach 
tzw. Kryształowej Brukselki, dla instytucji 
i badaczy najaktywniejszych we współ-
pracy europejskiej wynika nie tylko z wy-
sokiego poziomu naukowców ITE, choć to 
jest bardzo ważne, ale również z tego, że 
badania realizowane przez ITE zarówno 
w obszarze technologii azotkowych jak 
i mikrosystemów i sensorów są uważane 
w Europie i na świecie za problematykę 
najwyższej rangi.

Instytut Technologii Elektronowej jest 
w gronie najlepszych instytutów badaw-
czych. Wśród dziesięciu najważniejszych 
osiągnięć z dziedziny fizyki w minionym 
roku, Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne 
(American Physical Society), uznało za naj-
cenniejsze, aż dwa światowe dokonania, 
w których uczestniczył Instytut Technolo-
gii Elektronowej z Warszawy. Jednym jest 
sonda Rosetta, która wylądowała na po-
wierzchni komety. Drugim, odkrycie pier-
wiastka o liczbie atomowej 117.

Dlaczego powinniśmy produkować  
sensory, mikrosystemy, tranzystory  
i układy scalone. 

Kwestionowanie konieczności rozwoju 
mikroelektroniki w Polsce z argumentacją, 
że są to technologie dla krajów bogatych 
i zaawansowanych technologicznie wynika 
z braku wiedzy. Na mikroelektronice i foto-
nice bazują wszystkie urządzenia elektronicz-
ne, których używamy na co dzień. Są to dwie 
z sześciu tzw. kluczowych technologii (Key 
Enabling Technologies), nazwanych tak przez 
Komisję Europejską, warunkujących postęp  
na najwyższym poziomie technicznym. 

– W Polsce wskutek niezrozumienia 
słowo enabling technologies jest błędnie 
tłumaczone jako technologie wspoma-
gające – podkreśla Piotr Grabiec. – To 
oznacza zupełnie co innego. Enabling 

znaczy umożliwiające, warunkujące po-
stęp. Technologie, które są podstawą 
rozwoju wszystkich dziedzin nauki, tech-
niki i gospodarki. Wbrew powszechne-
mu mniemaniu mikroelektronika to nie 
tylko mikroprocesory. To także ogromna 
liczba mikrosystemów i sensorów, które 
nie wymagają miliardowych inwestycji, 
wymagają natomiast interdyscyplinarnej 
wiedzy, której w Polsce nie brakuje. Nie-
mniej ważne argumenty przemawiają za 
przyrządami azotkowymi i układami sca-
lonymi. Zaawansowanych tranzystorów 
o dużej mocy na bardzo wysokie często-
tliwości po prostu nabyć nie można, a są  
niezbędnym komponentem systemów 
radiolokacyjnych służących obronności 
kraju. 

Układy scalone można kupić, ale jeżeli 
one mają służyć np. kryptografii, chroniąc 
systemy obronne, systemy sterowania 
energetyką kraju lub ruchem lotniczym, 
to czy jesteśmy całkowicie pewni, że np. 
chiński wytwórca nie dołożył do obwo-
dów elektrycznych układu tzw. back-door, 
tylnego wejścia umożliwiającego nie-

uprawniony dostęp? A przy takich aplika-
cjach nie chodzi o to, że kilka nagich fotek 
celebrytek dostanie się do prasy. Chodzi 
o bezpieczeństwo. Firma Raytheon pro-
dukująca rakiety PATRIOT nie korzysta 
z układów scalonych Made in China, 
bo są tanie. Nie stosują nawet układów 
amerykańskiego Intela, wykonują je 
wyłącznie na własnej linii produkcyjnej. 
Chodzi o bezpieczeństwo, a nie oszczęd-
ności kilku dolarów na sztuce.

– Trzeba to zrozumieć i podejmować 
właściwe decyzje – konkluduje profesor 
Grabiec. – Musimy rozwijać  technologie 
przyrządowe. Konieczna jest rozbudo-
wa potencjału wytwórczego przyrządów 
azotkowych. Potrzebna jest odbudowa 
technologii krzemowej dla wytwarzania 
sensorów i mikrosystemów. Zadaniem 
najtrudniejszym jest rewitalizacja wy-
twarzania  układów  i podzespołów dla 
kryptologii i systemów kryptograficz-
nych, ale jest to ważne, bo to jest nasze 
narodowe bezpieczeństwo. Nie są to 
zadania łatwe, ale możliwe do realizacji. 
Takie próby są już podejmowane. (wł)

ców w zatrudnieniu ogółem. W tym 
przypadku Polska zajmuje  także, miejsce 
na końcu statystyk. W tej sytuacji można 
postawić hipotezę, że podstawą obec-
nego modelu rozwoju Polski jest przede 
wszystkim tania siła robocza. Dlatego 
należy zastanowić się co zrobić, aby tę 
sytuację zmienić. Dalsze utrzymywanie 
takiego stanu grozi „utknięciem” w tzw. 
pułapce średniego rozwoju, gdy poten-
cjał społeczny nie jest wykorzystywany, 
a rośnie społeczna frustracja. Skutkiem 
jest stagnacja, która zwykle stwarza wa-
runki do wzrostu siły skrajnych ruchów 
politycznych. Aby temu przeciwdziałać, 
konieczna jest długofalowa polityka 
państwa związana ze wspomaganiem 

potencjału innowacyjnego w gospodar-
ce. Środki zainwestowane w postaci ulg 
lub inwestycji zwracają się wielokrotnie, 
dzięki wdrożeniom nowoczesnych, po-
szukiwanych na rynku produktów. Efek-
tem jest wyższa rentowność produkcji i 
mniejszy nacisk na racjonalizację kosztów 
robocizny, aby utrzymać udział w rynku. 
Działania zmierzające do wzmocnienia 
potencjału innowacyjnego powinny być 
ukierunkowane na stworzenie środowi-
ska, które może szybko reagować na po-
jawiając się zapotrzebowanie przemysłu.

prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska, 
dyrektor Instytutu  

Technologii Elektronowej

Nanoszenie cienkich warstw złota na linii półprzewodnikowej w Centrum Mikrosystemów  
i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE w oddziale ITE w Piasecznie.

Udział wynagrodzeń w PKB dana z GW 15.01.2015 r.

Fot. Archiwum
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WIEDZA I RZETELNA PRACA SĄ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW BIZNESOWYCH GRUPY ASMET 

Jakość czyni cuda

MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GLIWICACH, ETAP II

Projekt na finiszu

W produkcji śrub i elementów złącznych trudno dorównać polskiej Grupie  
ASMET wielkością asortymentu i jakością wyrobów. Na życzenie klientów 
spółka może wykonać nawet 100 tys. różnego rodzaju produktów dla odbior-
ców krajowych i zagranicznych.  Międzynarodowy sukces ASMET zawdzięcza 
innowacyjności wyrobów, standaryzacji procesów na najwyższym, świato-
wym poziomie, nowoczesnym metodom zarządzania, kreatywności, stale do-
skonalącej się załogi oraz partnerskim relacjom z kontrahentami.

Przy niewielkim udziale środków własnych gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji zrealizowało w ciągu kilkunastu lat inwestycje za około 400 mln zł. Mieszkańcy 
korzystają z nowoczesnej infrastruktury płacąc za dostawę wody i odbiór ścieków najniższe 
stawki w rejonie Górnego Śląska. To efekt bardzo skutecznego zarządzania firmą, którą od 
prawie 30 lat kieruje Henryk Błażusiak, prezes PWiK w Gliwicach.

Przyjęta przed laty wizjonerska strategia działania, 
precyzyjnie określone cele i perspektywy rozwoju fir-
my, przyniosły doskonałe efekty. Założone w 1986 roku 
przez inżyniera Andrzeja Sajnagę (n.z.) przedsiębior-
stwo ASMET rozwijało się prężnie, coraz skuteczniej 
konkurując na europejskim rynku. Dziś Grupa ASMET 
to dwa nowoczesne zakłady produkujące elemen-
ty złączne, zakłady Nanoszenia Powłok Cynkowych,  
Odlewnia Metali Nieżelaznych, centra logistyczne i sieć 
sklepów firmowych. Największy w Polsce branżowy 
supermarket, znajduje się w Regułach pod Warszawą. 
Mieści się tam również jedno z największych centrów 
dystrybucji wyrobów oraz Centrum Innowacyjno  
– Wdrożeniowe, przeznaczone do wytwarzania spe-
cjalnych elementów złącznych. W realizacji są też ko-
lejne ważne dla grupy inwestycje.

– Zwiększanie wydajności oraz rozszerzenie gamy 
oferowanych produktów pociąga za sobą konieczność 
ciągłej rozbudowy powierzchni magazynowej – infor-
muje Andrzej Sajnaga, prezes i udziałowiec spółek gru-
py ASMET, laureat przyznanego w ostatniej edycji ple-
biscytu „Przeglądu Technicznego” tytułu „Diamentowy 
Inżynier 2014” oraz wielu prestiżowych nagród i wyróż-
nień za nowatorską działalność i znakomite zarządzanie  
firmą – Obecnie przygotowujemy założenia organiza-
cyjno-techniczne związane z budową nowoczesnego 
centrum logistycznego umożliwiającego zmagazynowa-
nie 25 tyś ton. elementów śrubowych. Dysponujemy, 
już odpowiednią powierzchnią. W tym roku teren wy-
posażony zostanie w niezbędną infrastrukturę i media. 
Koszt przedsięwzięcia to ok. 100 mln zł. Kolejne inwe-
stycje, realizowane będą w Bielsku-Białej, gdzie od po-
nad 130 lat działa Fabryka Śrub BISPOL S.A. wykupiona 
i zmodernizowana przez ASMET. 

– Wszystkie inwestycje realizujemy z własnych 
środków posiłkując się w bardzo bezpiecznym za-
kresie finansowaniem oferowanym przez współ-
pracujące z nami banki, dodaje Andrzej Sajnaga. 
– Dotychczas nie korzystaliśmy z unijnego dofinan-
sowania. Jeśli uda nam się zdobyć takie wsparcie to 
w rozwój grupy ASMET zainwestujemy jeszcze więk-
sze pieniądze, bo pomysłów nam nie brakuje.   

Niestandardowa produkcja 
Czterdzieści tysięcy pozycji asortymentowych do-

stępnych z magazynu w ciągłej sprzedaży – to robi 
wrażenie, ale to nie wszystko.  ASMET może dostar-
czyć znacznie więcej, nawet do 100 tys. jeśli takie 
będą potrzeby klientów. Dla polskiego producenta 
śrub i elementów złącznych konkurowanie na glo-
balnym rynku wyrobów standardowych z dostawca-
mi dalekowschodnimi nie jest łatwe. Grupa ASMET 
postanowiła koncentrować się na rozwoju wyrobów 
niestandardowych, produkowanych jednostkowo 
lub w krótkich seriach o dużo wyższych wymaga-
niach jakościowych i technicznych. 

Komputerowo sterowane maszyny i urządzenia 
najnowszej generacji, pozwalają na wykonywanie 
trudniejszych technologicznie wyrobów przy relatyw-
nie niższych kosztach. Potwierdzona międzynarodo-
wymi certyfikatami standaryzacja procesów produkcji 
jest świadectwem najwyższej jakości produktów. To 
wpływa na stałe rozszerzanie kręgu odbiorców śrub, 
nakrętek, podkładek i sworzni, wytwarzanych przez 
polskiego producenta.

– Jakość czyni cuda – zapewnia prezes Andrzej 
Sajnaga. – To nam gwarantuje zbyt wyrobów na glo-
balnym rynku. Dostarczamy je od dawna światowym 

– Przypadek czy wybór zdecydował o pańskiej  
pracy w gliwickim przedsiębiorstwie?

– Powodów było kilka, ale generalnie traktowałem 
tę pracę jako pewnego rodzaju wyzwanie. Początki 
były dość trudne, bo nie nadążaliśmy z usuwaniem 
awarii. Skorodowane rury pękały, a woda wypływa-
ła na zewnątrz. Przy takim marnotrawstwie niewiele 
jej docierało do  mieszkańców Gliwic. Wtedy byliśmy 
jednym z zakładów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, który decydo-
wał o inwestycjach. Powstał wodociąg wybudowany na 
naszą prośbę, ale nie rozwiązał problemów. Brakowało 
nam ponad 20 tys. m3 wody na dobę. Kiedy pojawiły 
się pierwsze symptomy zmian politycznych w Polsce 
i wydzielono nasze przedsiębiorstwo z tej wojewódz-
kiej grupy, mogliśmy już samodzielnie podejmować 
decyzje i to był początek pewnego przełomu.

– Na czym polegały te zmiany?
– Skupialiśmy się na ograniczaniu marnotraw-

stwa wody. Usuwanie awarii nic nie dawało, bo 
rury stale pękały. Należało wymieniać sieć w całości 
i robić to kompleksowo. Byliśmy chyba pierwszym 
przedsiębiorstwem w Polsce, które zawarło umowę 
z partnerem prywatnym na wymianę sieci wodocią-
gowej. Pamiętam do dziś jak wszyscy patrzyli nam 
na ręce i spekulowali, czy nie ma tu jakichś podteks-
tów. A podtekst był tylko jeden, wykonać tę sieć  
w Osiedlu Sikornik jak najszybciej, bo prawie codzien-
nie były tam przerwy w dostawach wody. Po zrobieniu 
pierwszego kroku  nabraliśmy odwagi do inwestowa-
nia i współpracy z prywatnymi firmami. Przestarzała 
infrastruktura wymagała pilnej modernizacji i rozbu-
dowy. Nie chcieliśmy już dłużej płacić wysokich kar 
i opłat środowiskowych, tylko sensownie wydawać 
te pieniądze na realizację koniecznych przedsięwzięć.   

– To był początek inwestycji dofinansowanych 
z unijnych środków?

– Najpierw sięgaliśmy po wsparcie z Narodowego 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Do zrobienia było bardzo dużo. 
Zaczęliśmy od modernizacji oczyszczalni ścieków, która 
była wtedy w opłakanym stanie. Przepuszczała tylko 
nieczystości, które spływały potem do Kłodnicy. Nasze 
starania o dofinansowanie inwestycji się powiodły. 
Otrzymaliśmy pierwszą znaczącą pożyczkę z NFOŚiGW 
na ten cel. Pod koniec lat 90. minionego wieku to była 
odważna decyzja, ponieważ takie projekty realizowały 
zazwyczaj gminy. My podjęliśmy się tego przy niewiel-
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koncernom, tak potężnym jak MAN czy Fiat (pion 
agriculture). Obecnie prowadzimy zaawansowane 
rozmowy o współpracy z jednym z największych 
skandynawskich producentów maszyn rolniczych. 
Dzięki wybitnie zdolnym konstruktorom i inżynierom 
stale wzbogacamy ofertę o nowe produkty i usługi. 
Jesteśmy w stanie zrealizować każde zamówienie, 
nawet najbardziej nietypowe. 

Przykładem jest sworzeń o masie wyjściowej 
860 kg, wykonywany obecnie w zakładzie w Regu-
łach. Po obróbce będzie ważył ok. 650 kg. Skompli-
kowane zamówienia pobudzają  kreatywność wśród  
dobrze wyszkolonej załogi. 

Światowe praktyki w obsłudze klientów
Fundamentalną zasadą działania Grupy ASMET 

jest totalna orientacja na potrzeby klientów oraz ich 
kompleksowa obsługa na najwyższym, światowym 
poziomie. To zapewnia  przewagę konkurencyjną 
na rynku. Kierowanie się rzeczywistymi potrzeba-
mi klientów jest  priorytetem dla zarządu. Zmiany 
trendów i wymagań uwzględniane są błyskawicznie 
w strategii i polityce rozwoju firmy. 

– Tylko takie podejście gwarantuje rynkowy sukces 
– podkreśla prezes zarządu spółek grupy ASMET. – Aby 
zapewnić naszym odbiorcom jak najlepszą obsługą od 
ponad 15 lat  stosujemy wzorowany na japońskiej me-
todzie system KANBAN, dostosowany do ich indywi-
dualnych potrzeb. To ogromnie ułatwia pracę naszym 
odbiorcom. Wszystkie dostawy są realizowane precy-
zyjne i na czas. Elementy złączne dostarczamy bezpo-
średnio na linie montażowe do największych zakładów 
przemysłowych w Polsce i w Europie. Nasze wyroby są 
montowane w maszynach i urządzeniach praktycznie 
wszystkich gałęzi przemysłu: górnictwa, petrochemii, 
przemysłu drzewnego, a także rolnictwa i energetyki. 
Elementy złączne dostarczane przez ASMET służą też 
do budowy m.in. stadionów, lotnisk, hal przemysło-
wych, centrów handlowych i elektrowni. Wszystkim 
zapewniamy najwyższe standardy obsługi, dlatego 
z każdym rokiem przybywa nam klientów. 

Zgrana załoga 
Dzięki kreatywności całego zespołu grupy ASMET 

możliwe jest ciągłe doskonalenie obsługi klientów, 
wdrażanie nowych wyrobów, technologii i rozwiązań 
logistycznych. W Grupie ASMET zatrudnionych jest po-
nad 500 osób, w tym ok. 210 inżynierów i techników. 

– Zespołowej pracy zawdzięczamy nasze znakomite 
wyniki – podsumowuje laureat prestiżowego tytułu 
„Diamentowy Inżynier”. – Wszyscy pracownicy anga-
żują się całym sercem w to co robią. Doskonalą swoje 
umiejętności, zdobywają różne specjalizacje i pogłę-
biają wiedzę w Akademii Menedżerów ASMET oraz 
w innych ośrodkach naukowych. Nasza załoga traktuje 
ASMET jako coś więcej, niż tylko miejsce pracy. Anga-
żują w to rozum i serce  To jest dla mnie największa 
radość kiedy udaje mi się zmienić myślenie człowieka. 
Działamy przecież dla wspólnego dobra. 

Taka filozofia wszystkim się opłaca, bo każdy odnosi 
z niej korzyść. Powodem do dumy dla kierownictwa 
Grupy ASMET jest wykorzystywanie polskiej myśli 
technicznej we wszystkich działaniach firmy.  (jol)

kiej pomocy finansowej miasta. Oczyszczalnia została 
zmodernizowana w 2002 r. Okazało się, że kredyty nie 
są takie straszne i zaczęliśmy myśleć o rozbudowie sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zachęciliśmy gminę 
do pozyskania przedakcesyjnych środków z funduszu 
ISPA, bo sami nie mogliśmy tego zrobić w 2000 roku. 
Sporo było zachodu, ale po akcesji Polski do UE pienią-
dze z Funduszu Spójności na realizacje projektu do nas 
trafiły. To był pierwszy etap modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach,  który obejmował roz-
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w 13 dzielnicach. 
Przed pięcioma laty zakończył się sukcesem. 

– To była motywacja do kontynuowania projektu?
– Jeszcze przed zakończeniem tego etapu pomy-

śleliśmy o jego kontynuacji i dalszej rozbudowie infra-
struktury. Mieliśmy doświadczenie i świetny zespół, 
profesjonalnie przygotowanych do tego specjalistów 
i sięgnęliśmy po kolejne środki z PO Infrastruktura i Śro-
dowisko. Drugi etap projektu modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach jest już prawie na finiszu. 
Do zakończenia pozostały tylko roboty przy rozbudo-
wie kanalizacji w Osiedlu Ostropa, które wykonuje hi-
szpańska firma. Zapewniono nas, że pomimo pewnych 
trudności prace  zakończą się w terminie. Do grudnia 
musimy zrealizować cały projekt i rozliczyć się z efektów 
rzeczowych i ekologicznych.  Na pewno zdążymy. 

– Co zostało wykonane w drugim etapie?
– Kilka ważnych inwestycji. Oprócz dalszej rozbu-

dowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zmoderni-
zowana została Stacja Uzdatniania Wody w Łabędach 
oraz dokonano hermetyzacji obiektów w Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków. Łączna wartość zadań wykona-
nych w obu etapach projektu modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej wynosi ponad 323 mln zł, w tym do-
tacja unijna to ok. 165 mln zł. Jeśli dodamy do tego koszt 
modernizacji oczyszczalni z 2002 roku, sfinansowanej 
dzięki pożyczce z NFOŚiGW, to na inwestycje PWiK wy-
dał prawie 400 mln zł. Gliwice zostały skanalizowane 
niemal w 100 procentach, a sieć wydłużyła się o prze-
szło 230 km. Wybudowaliśmy nowoczesną infrastruk-
turę bez znaczących obciążeń finansowych dla miesz-
kańców. Taryfy za dostawę wody oraz odbiór ścieków są 
najniższe w rejonie Górnego Śląska i wynoszą łącznie ok. 
11,5 zł za metr sześcienny. To wielka satysfakcja, że przy 
naszym niewielkim wkładzie finansowym wybudowali-
śmy nowoczesną infrastrukturę, która spełnia najwyż-
sze europejskie standardy, dobrze służy mieszkańcom 
i środowisku.  Rozmawiała Jolanta Czudak

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Gliwicach bardzo konsekwentnie wykonuje za-
dania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej. Prawidłowo identyfikuje potrzeby inwestycyj-

ne i efektywnie wykorzystuje dostępne na ten cel środki finansowe. Te działania można śmiało 
zakwalifikować jako „dobrą praktykę”, godną rekomendacji. Projekt „Modernizacja gospodar-
ki wodno-ściekowej w Gliwicach – I etap” był realizowany w latach 2001-2010 r. ze środków  
ISPA/FS, natomiast kolejny etap, kończący się w tym roku, z PO Infrastruktura i Środowisko.  

Oceniając postępy w realizacji przedsięwzięcia, złożonego z wielu trudnych zadań inwestycyjnych, NFOŚiGW docenia 
ogromne zaangażowanie Zarządu PWiK oraz JRP w terminowej realizacji. Dzięki powstałym w projekcie oszczędnoś-
ciom finansowym trwa obecnie dostawa pojazdów specjalistycznych niezbędnych do jeszcze skuteczniejszej eksplo-
atacji sieci sanitarnej. Po zakończeniu  II etapu projektu  liczba użytkowników korzystających z sieci kanalizacyjnej 
wzrośnie w Gliwicach o ponad 8 tys. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach już poprawiła się jakość 
dostarczanej odbiorcom wody pitnej. Znacznie efektywniej oczyszczane są też ścieki. Realizacja projektu pozwoli na 
osiągnięcie przez miasto wysokich standardów środowiskowych i przyczyni się do osiągnięcia zasadniczego celu poli-
tyki wspólnotowej w zakresie równości szans regionów, zmniejszenia różnic w rozwoju technologicznym i zapewnie-
nia dostępu ludności do nowoczesnej infrastruktury, która wpływa na poprawę i ochronę środowiska naturalnego. 

Siedziba dyrekcji PWiK w Gliwicach.

Fot. Archiwum

Fragment hali produkcyjnej. Komputerowo sterowane obrabiarki pozwalają wykonać najbardziej skomplikowane  
elementy złączne.

Fot. Archiwum


