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OD WŁOCŁAWSKIEJ FIRMY PO MIĘDZYNARODOWĄ MARKĘ
Kiedy Kujawska Fabryka Manometrów KFM  SA weszła w roku 2000 
w struktury Grupy Wika, konieczne stało się wprowadzenie wielu zmian 
w zakresie jej działalności i organizacji pracy. Jak dowiadujemy się od dyrek-
tor ds. marketingu i sprzedaży Tatiany Perczak-Szanowskiej: „od tego roku 
rozpoczął się proces inwestycyjny mający na celu zwiększenie możliwości 
produkcyjnych i zmianę organizacji pracy zgodnie z zasadami Lean Sigma”. 
Ze względu na bardzo wysokie wymagania jakościowe co do oferowa-
nych produktów zmiany organizacji pracy po wejściu polskiej firmy w skład 
grupy były ukierunkowane w głównej mierze właśnie na ten cel. Wpro-
wadzono więc system zarządzania jakością i produkcją na podstawie me-
todologii Kaizen i Six Sigma. W kolejnych latach na tej samej powierzchni 
produkcyjnej liczba produkowanych rocznie sztuk manometrów wzrosła 
z 800 tys. do 30 mln, a obrót firmy zwiększył się z 10 do 350 mln zł. WIKA 
Polska zatrudniła wówczas 400 osób, a dziś w obu jej fabrykach pracuje 

ponad 1600 osób. Obecnie firma jest drugim co do wielkości zakładem 
produkcyjnym w całej Grupie WIKA. 

Dzięki temu, że włocławska firma stała się oficjalnym polskim oddziałem 
grupy, pojawiła się możliwość wprowadzenia szerokiego portfolio produk-
tów Grupy WIKA do naszego kraju. „Otworzyło nam to drzwi do przemys- 
łu, którego wymagania aplikacyjne nie pozwalały na obsługę produktami 
KFM” – mówi Tatiana Perczak-Szanowska. Dlaczego WIKA zainteresowała 
się włocławską firmą? „Główna przyczyna zainteresowania KFM to ogrom-
ne doświadczenie firmy w produkcji manometrów i termometrów – war-
to wspomnieć, że KFM została założona w roku 1916, a WIKA w roku 
1948, nasza firma miała więc ogromną przewagę. Kolejnym istotnym ele-
mentem była lokalizacja. Bliskie sąsiedztwo Niemiec, położenie w centrum 
Europy przekładają się na niższe koszty logistyczne i krótki czas wysyłek. 
Nie bez znaczenia były też z pewnością koszty pracy”. Od momentu włą-

czenia KFM w struktury międzynarodowego koncernu wiele zmieniło się 
na korzyść w kwestii jakości oferowanych produktów i obsługi klientów. 
WIKA Polska obniżyła wskaźnik PPM (parts per milion – liczby wad na 
milion) z 13  tys. w roku 2003 do zaledwie 540 w roku 2014. Wskaź-
nik terminowości dostaw sięga 98%, co świadczy o dużej wiarygodności 
i niezawodności. „Grupa WIKA ma na najbliższe lata jasno sprecyzowane 
cele i strategie. Cele są oczywiście ambitne, ale i realne. Firma stawia na 
rozwój, a to daje ogromną motywację. Cieszymy się, że jesteśmy częścią 
success story całej Grupy WIKA” – mówi Tatiana Perczak-Szanowska. Na 
tle Grupy WIKA Polska może się pochwalić najwyższymi wskaźnikami 
związanymi z jakością, terminowością dostaw, zyskownością. Za polską 
fabryką przemawiają konkretne liczby: czterokrotny wzrost zatrudnienia 
i piętnastokrotny wzrost wolumenu produkcji. Dowodem na sukces firmy 
WIKA Polska jest również uznanie w postaci nagród i wyróżnień. W roku 
2010 minister gospodarki przyznał jej nagrodę Dobry Wzór dla przełącz-
nika ciśnienia PSD-30, dwa lata później polski oddział WIKA został jednym 
z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw spośród 2 tys. polskich firm 
według badania przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą”, otrzymując 
tym samym tytuł „Dobra Firma 2012”. W 2013  r. jego rozwój docenił 
„Forbes”, przyznając tytuł „Diament Forbesa”. 

OBSZERNY KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG
WIKA Polska to kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie elek-
tronicznych, mechatronicznych i mechanicznych urządzeń do pomiaru 
ciśnienia i temperatury, separatorów membranowych i osłon termome-
trycznych. Firma posiada szeroki asortyment przyrządów do pomiaru po-
ziomu oraz kalibracji dla fizycznych wartości ciśnienia oraz temperatury 
i dla wartości mierzonych elektrycznie. W jej ofercie znajdują się rów-
nież wszelkie akcesoria konieczne do montażu i eksploatacji oferowanych 
produktów. Ostatnio katalog produktów firmy został poszerzony o urzą-
dzenia do pomiaru poziomu i przepływu. „Firma WIKA Polska kojarzona 
jest głównie z manometrami, ale jako globalny dostawca kompleksowych 
rozwiązań skupiamy się na rozwoju produktów elektronicznych. Inwe-
stujemy w rozwój nowych technologii, tak aby nadążać za zmieniającymi 
się trendami – wyjaśnia Tatiana Perczak-Szanowska. – Obszerna oferta 
naszych produktów powstała w wyniku prowadzonych badań oraz ciągłe-
go rozwoju. Ponadto stale opracowujemy nowe produkty. Wytwarzane 
w Polsce urządzenia spełniają najwyższe standardy jakościowe, produku-
jemy szybko i efektywnie. Dziś żaden klient nie ma najmniejszych wątpli-
wości co do faktu, że produkcja w Polsce to synonim najwyższej jakości”. 
Te słowa potwierdza fakt, że w ostatnich latach sukcesywnie przenosi się 
linie produkcyjne z Niemiec do Polski. Włocławek stał się wręcz świato-
wą stolicą manometrów. „W niedalekiej przyszłości co drugi manometr 
używany w Europie będzie pochodził właśnie z Włocławka” – zapewnia 
Tatiana Perczak-Szanowska.

Produkty firmy znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne są po-
miary ciśnienia, temperatury, poziomu czy przepływu, czyli praktycznie 

Anna Strożek

Włocławek  
– światowa stolica manometrów
Manometry firmy WIKA Polska docierają do najdalszych zakątków świata.  
Bogata oferta urządzeń pomiarowych jest doceniana w kraju i za granicą,  
a tradycja przedsiębiorstwa sięga już prawie 100 lat. Początkowo niewielka 
firma z Włocławka stała się dużym graczem na świecie i liderem w rozbudowanej 
międzynarodowej Grupie WIKA.

Liczba pracowników na całym świecie: 8500 
Filie: w ponad 40 krajach 
Sprzedaż o wartości: 800 mln euro 
Produkcja roczna: 50 mln sztuk na cały świat 
Produkcja dzienna: 200 tys. sztuk 
Wielkość partii: 1 do 10 tys. sztuk i więcej 
Około 600 mln urządzeń pomiarowych WIKA w użyciu na całym świecie

Grupa WIKA w liczbach

FIRMA WIKA POLSKA KOJARZONA JEST 
GŁÓWNIE Z MANOMETRAMI, ALE JAKO 

GLOBALNY DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH 
ROZWIĄZAŃ SKUPIAMY SIĘ NA ROZWOJU 

PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH
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w każdej gałęzi przemysłu. Dlatego właśnie urządzenia firmy WIKA Polska 
są wykorzystywane w branżach: chemicznej, petrochemicznej, spożyw-
czej, farmaceutycznej, energetyce, Oil&Gas, ciepłownictwie, budownic-
twie maszyn i wielu innych. „Jesteśmy partnerem zarówno dla firm OEM, 
projektowo-wykonawczych, jak i produkcyjnych” – dowiedzieliśmy się 
w firmie. Oferta WIKA Polska wychodzi poza produkcję, gdyż obejmuje 
również doradztwo, serwis, rozwiązania indywidualne, kalibrację urządzeń 
z zakresu pomiaru ciśnienia i temperatury, montaż separatorów membra-
nowych oraz czujników temperatury. Produkty firmy WIKA Polska są in-
tegralnymi elementami procesów biznesowych klientów. Właśnie dlatego 
firma uważa się nie tylko za dostawcę urządzeń pomiarowych, ale przede 
wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy z klien-
tem projektuje rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Oferta WIKA Polska rozwija się również dzięki temu, że grupa w ostat-
nich latach kupiła kilka firm, poszerzając tym samym swoje portfolio, co 
dało zarówno całej grupie, jak i polskiemu oddziałowi możliwość obsłu-
giwania klientów w szerszym zakresie. Przede wszystkim wzbogacono 
ofertę z zakresu technologii kalibracji. W Grupie WIKA pojawiły się takie 
firmy jak Mensor, DH-Budenberg, Scandura, ASL. Pozwoliło na udostęp-
nienie kompleksowej oferty w zakresie kalibracji ciśnienia i temperatury 
oraz wartości mierzonych elektrycznie. Grupa na tym jednak nie po-
przestała, poszerzając ofertę z zakresu pomiaru poziomu i kupując firmę 
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG. Z kolei produkty z zakresu po-

miaru przepływu pojawiły się w ofercie grupy dzięki firmie Euromisure. 
Bardzo ciekawym projektem jest również ostatni zakup – amerykańska 
firma Gayesco, która specjalizuje się w produkcji rozwiązań do pomiaru 
temperatury w reaktorach oraz piecach stosowanych w rafineriach. Jak 
dowiedzieliśmy się od przedstawicieli firmy WIKA Polska, te kroki poczy-
nione przez grupę znacząco wzmocniły pozycję także polskiego oddziału 
na rynku i z pewnością nie są ostatnimi działaniami tego typu.

CORAZ WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Ciągły rozwój firmy i dążenie do zwiększania udziałów w rynku spowodo-
wało, że konieczne okazało się wybudowanie drugiej fabryki we Włocław-
ku. Jest to największa inwestycja w grupie w ostatnich latach, a jej wartość 
przekracza 20 mln euro. Na terenie o powierzchni 12 ha, zlokalizowanym 
we Włocławskiej Strefie Ekonomicznej będącej częścią Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, zostały wybudowane dwie hale produkcyjne 
(w których powstają manometry kwasoodporne oraz króćce manome-
tryczne i sprężyny), budynek administracyjny, w którym mieszczą się biu-
ra działu personalnego, jakości, logistyki, księgowości, oraz pomieszczenia 
socjalne wydziałów produkcyjnych, a także budynek techniczny, z którego 
tunelem doprowadzane są do hal media niezbędne w procesie produkcji, 
na przykład argon, azot, tlen, gliceryna. W obiektach zastosowano naj-
nowocześniejsze techniki inteligentnego sterowania budynkami. W nowej 
fabryce SGF (Super Gauge Factory) już pracuje 180 osób, a docelowo 
zatrudnienie znajdzie w niej ponad 300 pracowników. 

Firma stale inwestuje w unowocześnianie procesu produkcyjnego. Posiada 
bogato wyposażony park maszynowy dopasowany do profilu produkcji. Na 
potrzeby masowej produkcji przyłączy manometrycznych z prętów mo-
siężnych WIKA Polska zainwestowała w 2009 r. w dziewięć nowoczesnych 
centrów obróbczych firmy Pfiffner®, wyposażonych w stoły indeksacyjne. 
Atutami tego typu centrów obróbczych są: krótki czas cyklu obróbki, wy-
soka wartość wskaźnika OEE oraz wysoki stopień zautomatyzowania pro-
cesu obróbki. Ponadto centra są podłączone do informatycznego systemu 
zarządzania maszynami w czasie rzeczywistym Wonderware®, który po-

zwala monitorować parametry procesów obróbczych oraz prawidłowość 
ich przebiegu.  Uzupełnienie centrów obróbczych stanowi mniej więcej 
20 frezarek i tokarek ze sterowaniem CNC, na których są wykonywane 
złącza o skomplikowanej geometrii oraz zlecenia o mniejszej liczbie detali. 
Sercem każdego manometru lub termometru jest element pomiarowy 
– tzw. rurka Bourdona. Do produkcji rurek ze stopów miedzi używanych 
jest około 15 zwijarek – urządzeń wykonanych całkowicie na terenie fir-
my bądź w kooperacji z dostawcami. WIKA Polska może się poszczycić 
również bardzo bogato wyposażonym i w pełni profesjonalnym działem 
narzędziowni z 30 specjalistycznymi urządzeniami takimi jak: tokarki fir-
my Weiler®, frezarki, centra obróbcze DMG Mori Seiki®, elektro-drą-
żarki Charmilles®, szlifierki Omicron®, szlifierki płaszczyznowe, wiertarki 
koordynacyjne oraz szlifierka obwiedniowa Deckel Maho®. Na terenie 
narzędziowni znajduje się również hartownia z piecami dwusystemowy-
mi. Centra obróbcze wyposażone są w system Edgecam® komunikujący 
z programami CAD. Dzięki temu firma ma możliwość przesyłania projek-
tów 3D skomplikowanych części bezpośrednio do centrów obróbczych. 
Jak mówi Tatiana Perczak-Szanowska: „dzięki tak rozwiniętej narzędziowni 
jesteśmy w stanie zarówno utrzymać stan techniczny urządzeń produkcyj-
nych firmy na prawidłowym poziomie, jak i systematycznie modernizować 
je w celu zwiększenia kontroli nad parametrami krytycznych procesów 
produkcyjnych, takich jak lutowanie, kalibracja czy połączenia śrubowe”. 
Manometry i termometry w WIKA Polska są wytwarzane obecnie na 55 
różnych liniach produkcyjno-montażowych zorganizowanych według za-

sad Kaizen i Lean Management oraz przez 25 maszyn produkcji własnej 
wyposażonych w stoły indeksacyjne. Urządzenia te ze względu na duże 
przebiegi i wiek są modernizowane w ramach ustalonego planu remonto-
wego. Zastosowanie mają tu nowoczesne i innowacyjne rozwiązania tech-
niczne z zakresu pneumatyki, techniki lutowania indukcyjnego, napędów 
obrotowych, robotyki czy przemysłowych systemów wizyjnych. Dzięki 
remontom zwiększana jest dostępność urządzeń, a zmniejszane są kosz-
ty serwisu i eksploatacji. Stale podnosi się jest stopień zautomatyzowania 
procesów produkcyjnych. 

W procesie produkcji manometrów i termometrów ważną rolę odgrywa 
dział poligrafii, na którego wyposażeniu znajduje się około 20 maszyn typu: 
offset, tamponiarki, termotransfer oraz nowoczesne drukarki atramentowe 
UV. Utrzymanie tak rozbudowanego parku maszynowego oraz wysokiej ja-
kości produkcji wymaga wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jak wyjaśnia 
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży: „firma realizuje ten cel, zatrudniając 
głównie pracowników z wykształceniem technicznym (mechanika, mechatro-
nika, automatyka, inżynieria procesu, inżynieria jakości). W ramach podnie-
sienia kwalifikacji personelu pracowniczego prowadzimy w WIKA Polska cykl 
szkoleń wewnętrznych pod nazwą «Akademia Wika Polska». Tematy prowa-
dzonych szkoleń dostosowane są do bieżących potrzeb. Obecnie to: szkolenia 
Kaizen, szkolenia z zakresu jakości, procesów produkcyjnych, szkolenia Excel. 
Na terenie firmy został również utworzony «Warsztat szkoleniowy» – jest 
to 18-miesięczny kompleksowy program szkoleniowy dla absolwentów szkół 
technicznych i zawodowych. W warsztacie młodzi ludzie uczą się zawodu 
w ramach zajęć teoretycznych oraz praktycznych pod okiem trenera zawodu. 
Po zakończeniu programu szkoleniowego uczniowie otrzymują propozycję 
pracy w WIKA Polska na stanowiskach mechanika, mechatronika lub usta-
wiacza, stając się realnym wsparciem dla działów technicznych i montażowych 
zarówno w ich codziennej pracy, jak i przy realizacji projektów”. 

UZNANIE W KRAJU I ZA GRANICĄ
Pozycja polskiego oddziału Grupy WIKA na świecie jest bardzo mocna. 
Produkowane we Włocławku manometry są dostarczane do krajów na 
niemal wszystkich kontynentach. Najwięcej tych urządzeń jest sprzeda-
wanych do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Polski. Lata 
doświadczeń pozwoliły firmie na objęcie pozycji lidera rynku w zakresie 
pomiarów mechanicznych. „W Polsce – z uwagi na 100-letnią tradycję 
– jesteśmy największym dostawcą manometrów i termometrów. Klienci 
w kraju doskonale znają jakość i niezawodność naszych produktów. Naj-
większa konkurencja jest na rynku elektrycznego pomiaru temperatury. 
Tu spotykamy się nie tylko z konkurencją globalną, ale również lokalną. 
W tym obszarze naszą przewagą konkurencyjną są: technologia, możli-
wość oferowania niestandardowych, zaawansowanych rozwiązań, a także 
kompleksowość oferty – mówi Tatiana Perczak-Szanowska i dodaje: – 
Oczywiście, konkurujemy z wieloma lokalnymi i globalnymi producentami, 
ale siatka konkurencji jest inna w zależności od grupy produktowej czy 
segmentu, w którym działamy. Na sukces, jak wiemy, ma wpływ konku-
rencyjność, a my zapewniamy ją m.in. przez: uczciwość, profesjonalizm, 
osobiste zaangażowanie i jakość, bo konkurencyjność to nie tylko cena. 
Nie ma na świecie firmy, której oferta w 100% pokrywałaby się z ofertą 
firmy WIKA Polska”. ■

Początek firmie dała w roku 1916 prywatna Fabryka Manome-
trów i Termometrów, która po ponad 30 latach stała się przed-
siębiorstwem państwowym i przyjęła nazwę Kujawska Fabryka 
Manometrów. Firma coraz prężniej się rozwijała, zwiększała swoje 
zdolności produkcyjne oraz sprzedaż, aż stała się czołowym eks-
porterem Włocławka. Stopniowo, między innymi dzięki wzrostowi 
popytu na wysokiej jakości przyrządy pomiarowe, przedsiębior-
stwo zdobyło dominującą pozycję na polskim rynku. W 1994 r. fir-
ma została sprywatyzowana i zmieniła nazwę na Kujawska Fabryka 
Manometrów KFM SA, a w roku 2000 weszła w struktury Grupy 
WIKA. Kilka lat później oficjalnie przyjęła nazwę WIKA Polska SA.

Historia firmy WIKA Polska w skrócie

W POLSCE – Z UWAGI NA 100-LETNIĄ 
TRADYCJĘ – JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM 

DOSTAWCĄ MANOMETRÓW 
I TERMOMETRÓW. KLIENCI 

W KRAJU DOSKONALE ZNAJĄ JAKOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ NASZYCH 

PRODUKTÓW


