
Region to za mało 

Białostocka rzetelność, 
podlaska solidność

Firma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA na 
rynku usług automatyki przemysłowej istnieje od 
ponad 15 lat. Utworzona została na początku lat 90. 
XX wieku. Polska rzeczywistość tamtego okresu to 
intensywne przekształcenia własnościowe, które 
nie ominęły też przemysłu energetycznego. Firma po-
wstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłow-
ni Białystok SA w oparciu o zespół doświadczonych 
pracowników Wydziału Automatyki. Firma skutecz-
nie działa do dziś, a jej prezesem, nieprzerwanie od 
początku istnienia firmy, jest mgr inż. Bogusław Ka-
jetan Łącki. Z nim rozmawiamy o przeszłości, chwili 
obecnej i tym co czeka firmę APS Automatyka-Pomia-
ry-Sterowanie SA w przyszłości.

Można powiedzieć, że białostocka firma APS prowadzi działalność 
na bardzo szerokim polu w sensie adresatów Waszych usług. Pro-
szę scharakteryzować więc zakres działalności APS Automatyka-
Pomiary-Sterowanie SA.

Początkowo nasze usługi skierowane były do różnych dziedzin 
przemysłu jak elektryka zawodowa, elektrownie, elektrociepłownie, 
energetyka cieplna, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, przemysł 
spożywczy, drzewny i sektor materiałów budowlanych. Dzisiaj, gdy 
proponujemy kompleksową usługę, nie wskazywałbym konkretnej 
branży czy rodzaju przemysłu. Pracujemy wszędzie tam, gdzie inwe-
stor realizuje plany modernizacyjne lub rozwojowe.

Ponad 15 lat na rynku to już spory kawałek czasu. Jak Pan widzi przez 
te lata firmę? Co udało się Wam osiągnąć, a co jeszcze przed Wami?

Udało się stworzyć mocne fundamenty spółki. Jednym z naszych 
osiągnięć jest fakt, że posiadamy kompetentnych pracowników, 
wspaniałe referencje, dobrą organizację pracy oraz warunki jej 
wykonywania. Przed nami jeszcze wiele. Walczymy o uznanie jako 
„Niezawodny Partner w Automatyce”. Ta dziedzina pozostaje w nie-
ustannym rozwoju, nasi klienci walczą o przewagę konkurencyjną, 
a my staramy się ich mocno wspierać.

Proszę opisać poszczególne działy produkcyjne firmy.

Za realizację zleceń odpowiada Pion Techniczny. Do jego zadań na-
leżą projektowanie, programowanie, prefabrykacja, uruchomienie 
i eksploatacja. Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań w struk-
turze pionu wyodrębnione zostały: Biuro Projektowe, Oddział Mi-
kroprocesorowych Systemów Sterowania oraz Kierownicy Produktu 

wraz z podległymi im Elektromechanikami i Inżynierami Serwisu. 
Pion Techniczny zorientowany jest na realizację zleconych przedsię-
wzięć i dlatego prowadzący daną umowę Kierownik Produktu do-
biera sobie kadrę odpowiednią do wykonania danego zlecenia. 

Staramy się utrzymać ciągłość kompetencji wykonawców i dlatego 
projektant po wykonaniu projektu nadzoruje jego wykonanie, pro-
gramista po wykonaniu projektu i wizualizacji uczestniczy w rozru-
chu systemu na obiekcie, także elektromechanik po zmontowaniu 
i sprawdzeniu wykonanej rozdzielni, szafy sterującej, krosowej uczest-
niczy w jej posadowieniu na obiekcie i łączy swoje dzieło z układa-
mi obiektowymi. Jak w dobrym zakładzie rzemieślniczym, bardziej 
doświadczeni pracownicy uczą młodszych stażem, a ci, wraz z uzy-
skaniem kompetencji, podnoszą kwalifikacje nowo rekrutowanym 
pracownikom.

Zajmujecie się produkcją rozdzielnic i szaf sterowniczych. To bar-
dzo skomplikowana produkcja. 

Jak każda praca wymaga profesjonalnego podejścia. Nasi klienci 
nie mają ochoty na prowizorki – wszystkie produkty są testowane 
fabrycznie, badamy funkcjonalnie nasze wyroby. Pewność i nieza-
wodność wdrażanych przez nas rozwiązań podnosi wizerunek na-
szej spółki w oczach odbiorców. W ekstremalnych warunkach – na 
przykład na Syberii – dobra organizacja pracy jest niezbędna do 
terminowej realizacji zleceń, a sukces staje się źródłem dodatkowej 
satysfakcji. 

Wasz klient może liczyć na szerszy zakres usług niż produkcja urzą-
dzeń. Zajmujecie się też projektowaniem, montażem, rozruchem 
i nadzorem nad oferowanymi przez Was produktami.

Kompetencje i doświadczenie projektantów APS wspiera-
ne najnowocześniejszymi narzędziami programistycznymi 
zaowocowały realizacjami na światowym poziomie. Do 
takich należy np. nowy system sterowania i nadzoru klasy 
DCS firmy Honeywell, jaki APS zaprojektowała i wykonała 
dla Elektrociepłowni Białystok. Ten i inne projekty, zreali-
zowane na lokalnym rynku, to najlepsze referencje spółki. 
Dlatego firma postanowiła zainteresować swoimi usługa-
mi projektowymi także inwestorów krajowych. To sposób 
spółki na zdobycie nowych rynków i silnej pozycji w zakre-
sie projektowania automatyki przemysłowej, sieci i instala-
cji elektrycznych oraz systemów sterowania i nadzoru.

APS oferuje kompleksowe usługi projektowe, poczynając 
od identyfikacji problemu, poprzez analizę możliwych roz-
wiązań, po złożenie klientowi oferty najbardziej optymalnej 
pod względem możliwości technicznych i ceny. Projektując 
automatykę przemysłową i układy elektryki, spółka bierze 
pod uwagę dobro klienta i fakt, że jest to inwestycja trwała, 
mająca przynieść jak najwięcej korzyści ekonomicznych, 
energooszczędnych, ekologicznych i kosztowych w dłuż-
szym okresie. 

Wykonując projekty, APS proponuje optymalny dobór 
aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń, gwarantując 
długą i ciągłą pracę obiektu bez przestojów oraz bardziej 
wydajne działanie. 

Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
wymaga zastosowania najnowocześniejszego oprogra-
mowania. APS w swoim biurze projektowym od dawna 
wykorzystuje oprogramowanie EPLAN, jednak zakończe-
nie w 2010 r. rozbudowy firmy pozwoliło na wdrożenie 
dodatkowej innowacyjnej funkcji tego programu – wspól-
nej i jednoczesnej pracy kilku projektantów nad jednym 
projektem. Okazało się, że jest to wręcz kluczowy element 
sprawnej realizacji dużych projektów. Projektowanie gru-
powe zapewnia skrócenie czasu wykonywania usługi, ale 
przede wszystkim pozwala wyeliminować błędy, wpływa-
jąc na jakość i wykonanie projektu. 

Inne programy wykorzystywane w APS do projektowania 
to MegaCAD, AutoCAD i SEE4000 Expert. Projektanci spółki 
posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Usługa projektowania skierowana jest do firm z branży 
przemysłowej i elektrycznej, a przede wszystkim do zakła-
dów produkcyjnych, chemicznych, mleczarskich, oczysz-
czalni ścieków, browarów i przedsiębiorstw spirytusowych.

Wojciech Stepaniuk



Kompleksowa oferta zwiększa wiarygodność naszej spółki. Dość 
ważne jest, by klient miał do dyspozycji szeroki wachlarz usług i to 
on decyduje za co chce zapłacić. Staramy się dobrze zrozumieć po-
trzeby klienta, aby projekt był odpowiedzią na te potrzeby. Solidny 
projekt jest podstawą efektywnej realizacji zlecenia, a także wielo-
letniej bezawaryjnej eksploatacji linii technologicznych. 

Trudno jest prowadzić działalność w takiej specjalności jak Wasza?

Trudność polega na tym, że wyznaczamy sobie poziom jakości. 
Poniżej tego poziomu nie podejmujemy się prac. Wielokrotnie 
przygotowując ofertę, gdzie cena jest jedynym kryterium, musimy 
pokonywać pokusę stosowania bylejakości. Zbyt szanujemy inwe-
storów, by proponować im problemy eksploatacyjne. Aby osiągnąć 
na tym polu sukces, proponujemy przemyślane rozwiązania tech-
niczne w korzystnej dla inwestora cenie. Trudność polega na tym, 
że inwestorów zbyt często nie interesuje zawartość oferty, a jedy-
nie cena. 

W ostatnich latach firma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie 
SA zautomatyzowała wiele różnych procesów technologicznych 
w różnych gałęziach przemysłu, w oparciu o światowej klasy urzą-
dzenia, technologie informatyczne i innowacyjne narzędzia progra-
mistyczne. Do takich przedsięwzięć należała modernizacja układu 
nawęglania największej w kraju i drugiej co do wielkości w Europie 
Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Inwestycja realizowana była 
dwuetapowo, a umowy z koncernem Vattenfall Heat Poland SA 
(obecnie PGNiG Termika SA) jako właścicielem ECS należą do naj-
większych kontraktów w historii APS SA. 

Pierwszy etap inwestycji, mającej na celu kompleksową moderniza-
cję i automatyzację instalacji podawania węgla z placów węglowych, 
polegał na modernizacji instalacji placu węglowego nr 2 w EC Sie-
kierki i realizowany był od sierpnia 2010 r. do marca 2011 r. 

PGNiG Termika SA na tyle zaufało APS SA, że powierzyło jej realizację 
także drugiego etapu modernizacji układów nawęglania. 

W ramach realizowanych zadań APS musiała wykonać m.in. układy 
elektryczne oraz układy aparatury kontrolno-pomiarowej i automa-
tyki na modernizowanych urządzeniach nawęglania.

Urządzenia nawęglania obejmują ładowarko-zwałowarki oraz ta-
śmociągi transportowe, do których zamontowano układy zasilania, 
sterowania, zabezpieczeń elektrycznych, a także czujniki poprawno-
ści pracy. Całością pracy urządzeń zarządza mikroprocesorowy sys-
tem sterowania i nadzoru.

Realizację drugiego etapu APS zakończyła w lutym 2012 r.

modeRnizacja ec SieKieRKi 

Białystok – bo tam firma ma swoją siedzibę – uważany jest za miasto 
z tak zwanej ściany wschodniej. Czy patrząc na działalność Waszej 
firmy, podziela Pan stwierdzenie, że wschodnie oznacza gorsze? Czy 
też firma APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA jest przykładem 
firmy, która zupełnie odrzuca stereotyp Polski wschodniej?

Stereotypy, które powstawały przez wiele dziesiątków lat, to już hi-
storia. Czas pędzi nieubłaganie i z tego, co jest ciągle aktualne, mogę 
wymienić fakt, że słońce wschodzi u nas nieco wcześniej niż w pozo-
stałej części kraju. Stworzyliśmy spółkę pracującą według światowych 
standardów, dysponujemy nowoczesną bazą, doskonałymi warunkami 
pracy, najnowocześniejszymi narzędziami projektowymi, programi-
stycznymi i technicznymi. Ambicje i możliwości naszych pracowników 
stanowią naszą chlubę, nie mamy żadnych wątpliwości, że inwestycje 
w tych młodych ludzi są doskonałą decyzją, co potwierdzają otrzy-
mywane przez nas referencje z wykonanych na światowym poziomie 
wdrożeń. Mamy wszyscy przekonanie, że nasz region mieści wiele przy-
kładów dobrej pracy firm, samorządów, że pośród tych przepięknych, 
pozbawionych inwestycji industrialnych terenów żyje się zdrowiej i peł-
niej. My mamy to na co dzień, ale jesteśmy gościnni – sami sprawdźcie 
jak nam idzie.

Ostatnimi czasy mówi się o kryzysie. Jak to się przełożyło na działal-
ność Waszej firmy? Macie dużo zleceń?

Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA jest średnią, elastyczną spółką. Od 
kilku już lat przychody z działalności gospodarczej rosną. Jeśli mogę 
mówić o oznakach problemów rynku, to pojawiają się one w mniej-
szym niż kiedyś zysku. Co do zleceń, to nie ma ich nigdy za dużo – je-
steśmy przygotowani do ciągłego zwiększania udziału w rynku.

Działalność firmy skierowana jest tylko na polski rynek, czy z ofer-
tą trafiacie dalej w świat? Proszę wymienić kilka ważniejszych firm 
z Polski i z zagranicy, z którymi współpracujecie.

Innowacja i doświadczenie gwarancją
Twojego sukcesu 
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Naszym podstawowym rynkiem jest Pol-
ska i w wielu przypadkach współpracujemy 
z zagranicznymi koncernami przy realizacji 
zleceń w naszym kraju. Zabiegamy również 
o kontrakty zagraniczne. Są to jeszcze nie-
liczne sukcesy, ale najważniejsza jest chęć 
ich pozyskania. Z Białorusią osiągamy naj-
większe obroty, ale nie ograniczamy naszych 
starań do wschodnich sąsiadów, generalnie 
poszukujemy zleceń z obszaru Europy. Lista 
naszych referencji znajduje się na naszej 
stronie: www.aps.pl.

Czy w historii firmy zdarzyło się wyzwanie, 
z którym mieliście spore problemy?

W 2010 r. firma APS SA zrealizowała swoją 
najnowszą inwestycję, współfinansowaną 
z unijnych środków – rozbudowę hali pro-
dukcyjno-montażowej. Powstały nowe 
działy – montownia rozdzielni elektrycz-
nych średniego i niskiego napięcia, labora-
torium oraz biuro projektowe. Umożliwiło 
to firmie wejście w kolejne, innowacyjne 
sektory działalności. Dzięki rozbudowie 
APS zwiększyła zakres usług wobec firm, 
które potrzebują modernizacji swoich 
wewnętrznych sieci zasilających w opar-
ciu o aparaturę łączeniową, zapewniającą 
niezawodność i bezpieczeństwo. Gwaran-
tują to, między innymi stosowanymi roz-
wiązaniami, rozdzielnice typu SIVACON 
i SIKUS, montowane w oparciu o techno-
logię partnera APS – firmy Siemens.

Rozdzielnice te – w zależności od konfigu-
racji i wyposażenia – nadają się do zasto-
sowania na wszystkich poziomach mocy 
wewnętrznych sieci zasilania, we wszel-
kich budynkach przemysłowych i miesz-
kalnych. 

Inwestycja rozszerzyła też zakres usług 
APS. We własnym laboratorium, za po-
mocą zestawu innowacyjnych urządzeń 
pomiarowych, firma prowadzi badania 
funkcjonalne systemów. Testy obejmują 
poszczególne urządzenia przeznaczone 
do użycia w systemie, większe elementy 
systemu oraz cały system przed wdro-
żeniem, a także testy w obiekcie, czyli 
w miejscu pracy systemu. 

Zasadniczej zmianie jakościowej i ilościo-
wej uległ proces świadczonej przez APS 
usługi integracji systemów automatyki 
przemysłowej. Spółka zakupiła specja-
listyczny, najwyższej jakości program 
informatyczny EPLAN, który umożliwił 
wspólną i jednoczesną pracę kilku pro-
jektantów nad jednym projektem. Projek-
towanie grupowe nie tylko skróciło czas 
wykonywania usługi, ale przede wszyst-
kim wyeliminowało najczęstsze błędy, 
które wpływały na jakość projektu i nastę-
pującego po nim wykonania.

inWeStYcja W aPS

Rozwiązywanie problemów to nasza spe-
cjalność. Pokonać problemy z korzyścią dla 
inwestora to jeden ze sposobów pozyskania 
klienta. Nie mogę wskazać takiej umowy, 
którą realizowaliśmy bez pokonywania trud-
ności. Identyfikacja i pokonywanie trudności 
jest naszą pracą, z którą radzimy sobie z roku 
na rok coraz lepiej.

Proszę powiedzieć coś więcej na temat za-
trudnianej przez Was kadry.

Wspaniali młodzi ludzie, po wyższej uczelni 
lub z aspiracjami do jej ukończenia. Staramy 
się ustalać naszym pracownikom indywi-
dualne ścieżki kariery zawodowej. Wszyscy 
nieustannie się uczą, zdobywają doświad-
czenie. Potem przychodzi czas na egzamin, 
potwierdzający kompetencje na przykład 
kierownika budowy lub projektanta, i dalszą 
samodzielną pracę.

Kiedy stajecie przed wyzwaniem zaprojek-
towania, wytworzenia, montażu i rozruchu 
danego projektu, jak ten proces wygląda 
w praktyce? Proszę go opisać.

To codzienna praktyka i aby uzyskać pozy-
tywny efekt końcowy, od początku realizacji 
zlecenia dużo czasu poświęcamy na uzgod-
nienia z inwestorem. Zrozumienie techno-

logii, wymogów dokładności prowadzenia 
procesu, zagrożeń, ustanowienie standar-
dów sterowania, algorytmów regulacji jest 
podstawą projektu (elektryki, automatyki, 
wizualizacji i systemu sterowania i nadzoru). 
Projektant przez cały czas realizacji zlece-
nia nadzoruje jego wykonanie, uczestniczy 
w pracach rozruchowych. Takie podejście 
powoduje, że mamy pełen przegląd sytuacji 
w momencie pojawienia się „problemów”. 
Łatwo je pokonać, jeśli dysponuje się cało-
ścią wiedzy o dokonanych uzgodnieniach, 
podjętych wcześniej decyzjach. Są jasne wy-
tyczne do dokonania korekt prowadzących 
do sukcesu.

Pomówmy teraz o technologiach wyko-
rzystywanych przez Waszą firmę. Czym 
możecie się pochwalić? Jakie innowacje 
stosujecie podczas instalacji Waszych sys-
temów?

Jesteśmy firmą inżynierską, mamy do dyspo-
zycji sprawdzonych dostawców materiałów 
i oprogramowania z całego świata. Według 
naszego doświadczenia i pomysłu projektu-
jemy układy automatyki, sterowania i nad-
zoru procesów technologicznych. W swojej 
pracy wykorzystujemy innowacje technicz-
ne, procesowe, organizacyjne niezbędne dla 
właściwego i efektywnego wykonania zle-

cenia powierzonego nam przez klienta. Róż-
norodność wymagań i potrzeb inwestorów, 
szybki postęp techniczny sprawiają, że w prak-
tyce realizujemy niepowtarzalne projekty.

Jakie plany na przyszłość ma APS Automa-
tyka-Pomiary-Sterowanie SA?

Jesteśmy na etapie uzyskiwania założo-
nych zdolności produkcyjnych, wynika-
jących z zakończenia inwestycji w naszej 
spółce. Rozbudowa biura projektowego 
na bazie oprogramowania „EPLAN”, roz-
budowa montowni szaf rozdzielczych, 
krosowych i sterowniczych z wdrożeniem 
procesu badań funkcjonalnych daje nam 
ogromne możliwości zwiększenia udzia-
łu w rynku. Dążymy do pełnego wyko-
rzystania naszych kompetencji – przede 
wszystkim jako generalnego wykonawcy 
skomplikowanych technicznie i branżowo 
przedsięwzięć.

Czy obecna oferta firmy zostanie rozsze-
rzona w przyszłości o jakąś nową usługę?

Nieustannie pracujemy w spółce, także 
przy wsparciu naukowców z Politechniki 
Białostockiej, nad nowymi rozwiązaniami 
technicznymi. Mamy wspólne plany, ale do 
ich realizacji potrzeba czasu i finansowania. 
Z niecierpliwością oczekujemy sukcesów 
w kompleksowej realizacji układów elektryki 
i automatyki w nowych obiektach energe-
tycznych. Jestem dobrej myśli. 

Firma zdobyła wiele atrakcyjnych nagród 
i wyróżnień. Proszę się nimi pochwalić.

Naszym podstawowym celem jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej, wszak 
niespodziewane nagrody niezależnych gre-
miów dają wiele satysfakcji całej załodze, jak 
również naszym klientom – przecież dzięki 
nim istniejemy. Wyróżnienie tytułem „Amba-

sador Biznesu – Podlasie 2010” traktujemy 
prestiżowo. Na przełomie roku spółka APS SA 
zdobyła dwa tytuły: „Geparda Biznesu 2010” 
i „Efektywnej Firmy 2010” w konkursach pro-
mujących i wspierających najbardziej dyna-
miczne i efektywne polskie przedsiębiorstwa. 
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA uzyskała 
tytuły: „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 
– 2011” w kategorii „Innowacyjna Firma” i „In-
nowacyjny Projekt Unijny”, a w ślad za tym 
sukcesem zostaliśmy laureatem ogólnopol-
skiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowa-
cji i Rozwoju w kategorii „Innowacyjny Projekt 
Unijny” pt. „Rozwój potencjału innowacji firmy 
APS SA  poprzez inwestycje” w podkategorii 
średnich firm. Z niecierpliwością oczekujemy 
na kolejną – „Gazelę Biznesu 2011”. 

Największą satysfakcję mamy z zadowolenia 
okazywanego, po latach od zrealizowania 
zleconych nam inwestycji, przez naszych 
klientów. ■

Bogusław Kajetan Łącki
prezes APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA

Rozdzielnice SIEMENS-a w APS S.A. 

Jako wieloletni partner  technologicz-
ny, cieszącej się światowym uznaniem 
firmy SIEMENS, APS S.A. oparło się na 
doświadczeniu tej spółki w konstrukcji 
najnowocześniejszych rozdzielnic niskie-
go napięcia, przeznaczonych do rozdziału 
energii w obiektach przemysłowych i han-
dlowych, obiektach użyteczności publicz-
nej oraz w budownictwie mieszkaniowym.

Bogata paleta oferowanych Klientom roz-
dzielnic niskiego napięcia, oparta jest na 
dwóch typach, przeznaczonych dla róż-
nych zakresów maksymalnego prądu, któ-
rym można je obciążyć.

Rozdzielnice Nn typu: SIKUS 1600

Rozdzielnice nN - typu SIKUS 1600, w zależ-
ności od konfiguracji i wyposażenia, są prze-
znaczone do  szybkiego i łatwego rozdziału 
energii w obiektach o różnym zapotrzebowa-
niu mocy, poprzez małej mocy rozdzielnice 
główne (630A, 800A, 1000A, 1250A,1600 A), 
oraz podrozdzielnice  lub rozdzielnice wydzia-
łowe o mniejszej mocy ( 160A, 250A, 400A, 
630A) z różnymi opcjami instalacji w nich apa-
ratury łączeniowej: istnieje możliwość wyko-
nań w technice zabudowy stałej (najtańsza), 
wtykowej lub wysuwnej. W rozdzielnicach 
tych zastosowano najnowszej konstrukcji wy-
łączniki: powietrzne typu Sentron 3WL i kom-
paktowe typu Sentron 3VL/3VT. 

Rozdzielnice Nn typu: SIVACON S4

Rozdzielnice nN – typu SIVACON S4 , w za-
leżności od konfiguracji i wyposażenia, są 
przeznaczone do  szybkiego i łatwego roz-
działu energii w obiektach o różnym zapo-
trzebowaniu mocy, poprzez rozdzielnice 
główne (do 4000 A lub do 3200 A), oraz 
podrozdzielnice lub rozdzielnice wydzia-
łowe z różnymi opcjami instalacji w nich 
aparatury łączeniowej: istnieje możliwość 
wykonań w technice zabudowy stałej 
(najtańsza), wtykowej lub wysuwnej. 
W rozdzielnicach tych zastosowano naj-
nowszej konstrukcji wyłączniki: powietrz-
ne typu Sentron 3WL i kompaktowe typu 
Sentron 3VL. 
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