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Co klonile pana do założenia zarzą-
dzanej firm i co dokładnie stanowi podstawę
jej dzialalnoś ci?

- Firma pow tala \\ 1991 roku 7 mojej ini-
cjatyw; za którą talo przekonanie, że la e-
ry są potrzebne 7arÓ\\110 lekarzom, jak i in-
źynierorn \\ fabrykach. przy takiej motywa-
cji zdccydowalcrn się zorganizować Centrum
Techniki La erowej.

Zajmujemy się trzema segmentami za-
to owań laserów od prac badawczych nad

r: \\ykor7y taniern moźliwoś ci ś\\iatla la ero-
wego. poprzez prace kon trukcyjne. pro-
dukcję. kontrolę jako' ci wyrobów, certyfika-
cję. aż po przedaź krajową izagraniczną Do-
minującym sektorem naszej działalnościjest
zeroko rozumiana medycyna. re tornato-

logią i weterynarią wlącznic. Drugim w ko-
lejno' ci ob żarem na zej aktywu 'ci są urzą-
dzcnia laserowe dla nowoczesnych techno-
logii przemy lewych. Trzeci cgrnern to za-
10. owanic światfu la crowcgo w badaniach

naukowy ch. pomiarach i edukacji.
Zapewne mają państwo własne patenty?
- Tak. mam)' 36 wta nych świadectw au-

tor. kich \1 randze patentu lub wzoru U~1-

kowego lub zdobniczego. najbliż Z)111
czasie chcemy re świadectw krajowych przejść
na ochronę zagraniczną. która jest bardzo
kOSnO\\11a.ale i korzystna, a szansą: ą środ-

r ki unijne na w pomaganie innowacji. W ten
spo ób chciclibyśrnj się wspomóc \\ finan-
owaniu bardzo drogich procedur prowa-

dzący h do wejścia 7 ochroną patentową
na ob zar uropy. tanów Zjednoczonych
I zji W t~111Japonii.

Reprezentowana przez pana branża wy-
maga wciąż nowych pomy łów, rozwiązań.
Zespół wła nych pecjalistów wystarcza,
czy korzystają państwo również zwiedzy i do-
świadczenia kadr naukowych uczelni i pla-
cówek badawczo-rozwojowych?

- O zacowalbym. że ponad O proc. to
wyniki na zych wla nych prac badawczych.
W pozo talej częś ci mieszczą ię wspoma-
gający na partnerzy z pań rw zachodnich:
zwąjcarii. Francji. Szwecji. Wioch. Nie-

miec. Wielkiej Brytanii, Kanady. Stanów
Zjednoczonych. W mniej zej części odpłat-
ną pomoc uzy kujemy z placówek badaw-
CZ) h \\ Pol ce. zwłaszcza uniw ersytetów me-
dycznych i politechnik.

Jaki jest zasięg terytorialn działaino ' i
entrum?

Laseroterapia bez leków i bólu

- Miarą ukcc u naszych dokonań je t
tale ro nący udzial rynków obcych. na któ-

re kierujemy swoją ofertę. 2009 roku eks-
ponowaliśmy nasze \1)TObydo ponad 18 kra-
jów. a w bieżą :)m roku chcemy ten zakrc roz-
zerżyć. między innymi poprzez powolanie

2 zakładów filialnych w Niemczech i w In-
diach. W przy zl)111roku chcielibyśmy także
zorganizować własną firmę w USA gdzie dy-
namicznie rośnie nam eksport ije t ogrom-
ne zapotrzebowanie na na 7C la ery me-
dyczne, Do Indii chcemy przenieść bli ko
30 proc. produkcji realizowanej dziś \\ dro-
gich. jak ię okazało. warunkach \ arszawy.
1am) nadzieję, 7e laklad w Indiach porno-

7Cw ekspansji na inne 1)11kldalekowschod-
nie i kraje arab kic.

Wszystkie nasze wyroby dadzą ię za-
kwalifikować do innowacji. a te. jak wiadomo,
wykraczają poza tandardy a 1)111samym \\1'-
magają stalego modyfikowania i doskonale-
ma. Każdy n w~ produkt poprzedza zereg
wy okospecjalistyc-nych badań prowadze-
nych czę to metodą prób i błędów Zwień-
czcnicrn prac jest wyrób finalny. który mu i
być w 100 proc. zgodny z normarni i stan-
dardami. zczcgólnic wyrób laserowy dla me-
dycyny nie daje żadnego margine u na błąd.

Jak zybko zmieniają ię technologie
w państwa branży? Tempo zmian można
przyrównać do branży motoryzacyjnej?

- Tempo jest porówny valne. ale my je-
teśmy w o wiele trudniej zej ytuacji, gdyż

\\ motoryzacji tradycje procedur produkcyj-
nych. łańcuchów logi tycznych. przedary
i erwi u opanowane od kilku pokoleń.
Technika la erowa ma raptem 40 lal. a my
\ roli pionierów przecieram nieznane szla-
ki. opanowując w zy tkie zakamarki tech-
nologii. logi tyki. homologacji. certyfikacji
i w zystkich innych niezbędnych w tej dzie-
dzinie procedur- trudnych i chwilami znacz-
nie bardziej wymagający h niż przemy I
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- Innowacja rnuar być okupiona
wysnkiem. gdyz z defmicji wynika, IZ
jest to OSiągnięcie zupełnie nowe,
nie powielone. Podstawą Jest po-
mysł dobrze ugruntowany w wie-
dzy Jeśli jest pomysł I Wiedza. to
są tez duze szanse na komercyjny
sukces stworzonego na Ich bazie
produktu.

motoryzacyjny edycyna la erowa i precy-
7)jne.lascrowe technologie produkcji należą
do \1')ższej półki \\ ')magań, norm, reguł i praw

Cz były próby wykupienia pańskiej
firmy?

- Mieliśmy kilkanaście propozycji zaku-
pu firmy pochodzących z Izraela. Wielkiej
Brytanii. tanów Zjednoczonych. Niemiec.
a o tatnio dwie ze strony wio kich konsorrjów.
\ ciąż nic chcemy . ię przedać - może nale-
żałoby. ale wciąż w na drzemie jakie' tra-
dycyjne pr7~wiązanie do pol ko 'ci. to też
ch erny zachowa' wlasnoś Ć. Może przez to
jc t nam trudniej. ni7 gdybyśmy dali ię \\}-
kupić przez jakiego' giganta. ale wówcza
7 pewnością zatracilibyśmy pol ką toż amość
i możliwość rozwoju wedlug własnej koncepcji
i wyobrażeń opracowywanych wyrobów,
którymi ię szczycimy

Jak duża jest konkurencja w ród firm
pecjaJizujących ię w podobnym ob zarze

działań?
- aszą konkurencją je t kilkanaście firm

zachodnich oferujących przez swoich przed-
stawicieli i dy trybutorów gamę produktów
o podobnych rnozliw ościach zastosowań.

Czym państwo z nimi walczą?
- tam my się konkuro ać przede ,,"S7)".t-

kim jako' cią iwiedzą. Po drugie - zybkoś cią
reakcji na ewentualne usterki. cnowo aku-
rat slabo udaje nam się konkurować. ponie-
\\"J.7 uważamy. 7C la er \1')konany 7 podzc-
potów i komponentów \\y okiej jako' ci. a co

za tym idzie drogi .h. nic może być tani. o
ważne. przedajemy nie tylko \\} rób. ale w~-
rób 7 wiedzą. Dostarczarny klientowi cal) re-
staw procedur. informując co może uzyskać
dzięki zakupionemu la .crowi \\ przypadku
konkretnj h zasto owań technologicznych czy
też konkretnych zabiegów medycznych.

cze tnicząc w rozwoju technologii opartych
na wiedzy sami nie tylko posiłkujemy ię książ-
kami i czasopi mami. lecz takie wydajern;
, iążki wla nego autorstwa. dzieląc ię z in-
nymi nasZ)111dośv••'iadczeniem. wiedzą i \\')-
nikami prac badawczych. Prowadzimy też
kursy szkoleniowe zarówno dla klientów
krajowych. jak i odbiorców zagranicznych.

Żeby wiedzę przekazać, trzeba ją same-
mu przy woić, zwłaszcza, że wiedza to pod-
stawowa warto ć firmy, Jak udaje lę pozy-
kiwać iutrzymywać dobrych pracowników?

ie kromnie powiem. że podstawo-
wą wiedzę, 7 której POl\ taje nowy produkt



laserowy dla medycyny. technologii cq na-
uki, czerpię z mojej wieloletniej praktyki i grun-
towne] wiedzy akademickiej. Sam piszę też \~~'-
dawane książki. artykuty. procedury zasto-
owań, ale jednocześ nie staram się uczyć pra-

cowników iwspółpracowników. Sam też - ze
względu na unikaluość tej dziedziny - wspo-
magam się wiedzą pecjalistów spoza firmy.

Jak docierają państwo do klientów,
zwlaszcza zagranicznych?

- Oprócz kursów \~jazdowych. jakie or-
ganizujem . podstawową formą promocji na-
szych wyrobów je t udział w targach. kon-
gresach. konferencjach i sympozjach na-
ukowych. które stwarzają okazję zaprezen-
towania dokonań i produktów oraz 'ku-
tecznego dotarcia do odbiorców nimi zain-
teresowanych. Rzecz ja na, współcześnie
dobrą drogą pozyskiwania klientów jest In-
ternet. Nic to 'ujem)' natomiast markctinau
bezpośredniego ..rwarzą w twarz". gdyż nasz
produkt jest zbyt szlachetny, unikalny i trud-
ny na laką formę sprzedaży.

W minionym roku wiele firm zmagało
się z różnymi problemami rynkowymi. Jak
pan podsumowałby kryzy owy rok 2009?

- Dla nas leż byl trudny. Może nie tyleze
względu na załamanie gospodarcze, lecz
ogromne inwestycje w nowe \~mby. Drugi rok
kontynuowaliśmy 3-letni. własny program
przeprojektowania 12 laserów dla medycyny
i 6 dla przemysłu. Przeszliśmy przez najtrud-
niejsze i aktualnie jesteś m)' \V 3-cim roku
prac badawczo-konstrukcjjnych. Po tym eta-
pie rozpoczniemy produkcję absolutnie no-
WOC7enych wyrobów - jednoznacznic idcn-
ryfikowalnych. Ośmielę ię powiedzieć, re
gdy wdro:T)llly cały ten projekt. to przypusz-
czainie awansujemy do laserowej czołówki
w hierarchii światowej - jeśli nic do pierwszej
trójki. to do piątki na pewno. Będzie 10

ogromny skok technologiczny i nobilitacja dla
firmy będąca uwieńczeniem dotychczasowej
działalności i dobrym podsumowaniem na zbli-
żające ię 20-lecie. Będzie to też milowy krok
ku wzrostowi sprzcdażyo I (X}-IS() proc. w sto-
unku do kaliobecnej OpraCO\~'WdJ1ena naj-

bliz 7C lata biznesplany wskazują.ze wkrótce
będziemy nie tylko bardziej innowacyjni. lecz
także awansujemy 7.rangi krajowego do fan-
gi światowego lidera laserowego. owa pro-
dukcja. będzie modulowa.jak w przypadku sa-
mochodów cq komputerów. co wpłynie na jej
umasowienie oraz umożliwi erwis przez in-
ternet Przykladowo. nasz laser pracujący w Ja-

Laserowe wycinanie

ponii cq w Brazylii, będzie mógl być zdia-
gnozcwany iw razie potrzeby naprawiony. sie-
dząc przy komputerze w Warszawie.

Z tego, co pan mówi, wynika, że la er
caly czas się rozwija Jak będzie przebiegał
dalszy postęp w technologiach laserowych?

- My nadal będziemy koncentrować
swoje wysiłki wokól laserów dla medycyny
i technologii przemysłowych. Przyszłościo-
wym obszarem je SI dla nas zastosowanie
światła laserowego w walce z nowotworami.
Nie potrafię zrozumieć tego. że marny na-
rzędzia do bezinwazyinego lub maloinwa-
zyjncgo niszczenia nowotworów. a mini-
strowie zdrowia na nie umierają. am, nawet
przy wsparciu autorytetów. bardzo trudno jest
docierać do świadomości decydentów. że za-
miast farmakoterapii czę to z lepszym skut-
kiem można stosować ła eroterapię. ale z calą
pewno' cią jest to przyszłość. Podobnie
w przypadku operacji okuli tycznych - ma-
jąc do wyboru klasyczne metody zabiegu albo
mało inwazyine laserowe spo oby dotarcia do

Laseroterapia w rehabilitacji

źródła chorzenia. każdy. ~10choć trochę się
orientuje. wybrałby metodę laserową, Nic "tcty
powodem ich rzadkiego wykorży tywaniajest
brak dostatecznej wiedzy i pieniędzy na jcj
upowszechnianie. Ktoś musi to finansować.
No i trzeba mieć pomysł. jak na szeroką ska-
lę dotrzeć z wiedzą laserową pod strzechy Py-
tal pan O konkurencję, Jednym z naszych na-
turalnych konkurentów ą firmy farmaceu-
tyczne. mające ogromne środki finansowe na
szeroką propagację inforrnacj o nowych le-
kach. Nasze laserowe. niechemiczne metody
leczenia są w opozycji do metod chemicznych
i farmakologicznych.

Z której spośród wielu zdobytych nagród
jest pan szczególnie dumny?

- Są dwa takie wyróżnienia: l. miej cc
w konkursie Polski Produkt Przyszłości za rok
2000 za zestaw laserów medycznych nowej
generacji oraz blisko 10 zdobytych grand prix
targów i wystaw branżow ych. Od 1999 roku.
przez kolejne trzy lata, zdobywaliśmy też lau-
ry w konkursach OT jako mistrz techniki.
Od 200 I roku po zdobyciu ba rdzo wielu \vy-
różnień. nagród i dyplomów za na ze wyro-
by. zaprzestaliśmy uczestniczenia w kon-
kur ach i akcjach promocyjnych. Teraz. zno-
wu chcemy rozpocząć drugi etap promocji na-
szych nowoczesnych i innowacyjnych wyro-
bów la erowych,

aszym podstawowym sukcesem jest to.
że zaczynając od zera w 199 J roku - w trud-

niej zych niewątpliwie niż dziś czasach - wy-
startowaliśmy z trudną tematyką i nie daliśmy
się ładnym zawirowaniom koniunktury eko-
nomicznej cq politycznej. stopniowo do-
chodząc do dzisiej zej pozycji. a po drodze
zdobywając wiele cennych nagród. Masze-
rowaliśmy w dużym tempie. wprowadzając
na rynek minimum 2. a CZęSIO4 nowe pro-
dukty w ciągu roku.

Czy któryś z państwa produktów jest zde-
cydowaną wizytówką marki?

- Najbardziej prestiżowym produktem jest
laser do zabiegów na dnie oka. Pozwala on
leczyć schorzenia przez galkę oczną. co jest
szalenie skomplikowane. a przez 10 czyni na z
innowacyjny wyrób perełką może nawet bry-
laniem. atomiast rynkowo. 10 chyba laser
mikrochirurgiczny na dwutlenku wWa (COl)'
na który dajemy nawet pięcioletnią gwaran-
cję. Laser ten robi furorę w tanach Zjed-
noczonych. w Pol ce i w Europie dzięki naj-
wyż zejjakości i niezawodności oraz unikał-
ności konstrukcji i wszechstronności proce-
dur zabiegowych.

Dlaczego tak malojest na polskim 1)11-

ku innowacyjnych firm produkcyjnych?
- Obserwując otoczenie znalazłem na 10

pytanie taką odpowiedź: żeby nadążać za \~'-
mogami współczesno' ci. trzeba czynnie
uczestniczyć w globalnym życiu gospodar-
czym. Trzeba znać procedury produkcyjne
i serwisowe, umieć je .to ować, znać unikal-
ną aparaturę badawczo-pomiarową. homo-
logacjjną i umieć ją zasto ować na zgodno ść

z cizie iątkami norm i tandardów krajowych.
unijnych i międzynarodowych. Takiej prak-
tycznej wiedzy niestety u na w kraju braku-
je. bsolwcnci politechnik - czcsto bardzo
zdolni - nie znają norm technicznych. norm
ISO 9000. nic mają dość praktyki ..fabrycz-
nej". aby kojarzyć interdyscyplinarną wiedzę
potrzebną technice la. crowej Jeśli kto' jest
dobry z mechaniki. to nie zna elektroniki iną
odwrót. am zaś potrzebni ą tacy. dla h
rych nie jest obca wiedza o obiektywie Opl)'CZ-
n)111.sterowanym silnikiem elektrycznym, pro-
gramcwanym komputerowo, a całość za-
montowana w podzc: pole mikromecha-
nicznym. To już wysoka szkoła wtajernni-
czenia, wymagająca talentu. wiedzy, deter-
minacji i chęci stalego podnoszenia kwalifi-
kacji. Także znajomość języków obcych.
zwłaszcza języka angielskiego. je t poważną
barierą w komunikacji znajlep z)TI1i.Mam)'
kilkunastu takich wybitnych pracowników
u siebie. ale większość nie tety to na i współ-
pracownicy za granicą.

Czyjest następca dzieła pańskiego życia?
- Mam syna, który kończyi fizykę i już

dźwiga dużą część obowiązków w firmie, przy-
gotowując się pod moim okiem do przejęcia
Centrum. Także córka, która jest lekarzem
z powołania. zamierza tasować narzędzia la-
serowe w swojej praktyce medycznej.

Rozmawiał ariu z GI)'Żew ki
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