
sukcesów było więcej niż porażek. Wydaje mi się, że udało nam się stwo-
rzyć coś trwałego, zbudować coś, co pozostanie, nawet kiedy my już bę-
dziemy emerytami. Myślę, że od samego początku przyjęliśmy prawidłowe 
założenia w stosunku do polityki realizowanej w fi rmie. Nie interesowały 
nas jednorazowe kontrakty, każdy realizowaliśmy tak, aby nasz klient chciał 
do nas wrócić. Nigdy nie unikaliśmy odpowiedzialności za wyroby, które 
sprzedaliśmy, zawsze staraliśmy się jak najszybciej i jak najskuteczniej reago-
wać na wszelkie uwagi i reklamacje klientów. Nas interesowało rozwiąza-
nie problemu, jaki się pojawił, a w dalszej kolejności tzw. szukanie winnych 
zaistniałej sytuacji. To chyba jedne z podstawowych przyczyn tego, że udało 
nam się stworzyć fi rmę liczącą się na rynku energetycznym, nie tylko krajo-
wym. Jesteśmy spółką, której kapitał jest tylko polski, prywatny. Polska myśl 
techniczna i głównie polskie komponenty w naszych wyrobach to coś, co 
uważamy za naszą siłę i przewagę konkurencyjną.

Oferta firmy skierowana jest głównie do przedsiębiorstw 
energetycznych. Proszę scharakteryzować tę ofertę.
W naszej ofercie znajdują się wyroby wykorzystywane głównie przez ener-
getykę zawodową. Produkujemy aparaty rozdzielcze stosowane w sieciach 
przesyłowych i dystrybucyjnych polskiego systemu elektroenergetyczne-
go. Są to urządzenia zapewniające bezpieczne i skuteczne dokonywanie 
przełączeń zasilania – w ostatecznym rozrachunku odbiorców indywidual-
nych i przemysłowych. Nasze aparaty przyczyniają się do poprawy jakości 
zasilania w energię elektryczną, pewności zasilania, pozwalają na skrócenie 
czasu wyłączeń, szybsze lokalizowanie i usuwanie awarii. Elastyczne zarzą-
dzanie przepływem energii, możliwość zasilania obszarów, na których wy-
stąpiła awaria, nie byłoby możliwe bez zastosowania odłączników, rozłącz-
ników i wyłączników, które produkujemy.

Przemysł energetyczny w Polsce, można powiedzieć, ma się 
całkiem dobrze. Jak to się przekłada na działalność ZWAE?
Oczywiście, to, że energetyka ma się w miarę dobrze, ma wpływ na na-
szą sytuację jako producenta. Wieloletnie zaniechania inwestycji i remon-
tów w energetyce generują potrzeby szybkiego i niezbędnego poprawie-
nia infrastruktury sieciowej i stacyjnej w Polsce. Taka sytuacja wymusza in-
westycje, do których używane są nasze aparaty, generuje popyt na naszą 
produkcję. Rzecz jasna, także na produkcję konkurencji. Obecnie jesteśmy 
w Polsce na granicy bezpieczeństwa energetycznego. Niebezpiecznie bli-
sko tej granicy, a więc dalsze inwestycje to kwestia czasu. Pozwala to na 
optymistyczne patrzenie w przyszłość, bo przez najbliższe kilkanaście lat 
pracy dla dostawców aparatury nie powinno brakować. Plany ogłaszane 
np. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozwalają z dużą dozą praw-
dopodobieństwa planować dalsze inwestycje i rozwój.

Sprostanie wymaganiom stawianym przez waszych klien-
tów zmusza was do nie lada wysiłku i kreatywności. Jak sobie 
z tym radzicie?
Spotkania z naszymi klientami są dla nas źródłem inspiracji, dają pomysł 
do tworzenia nowych wyrobów lub doskonalenia już posiadanych. Wsłu-
chujemy się w oczekiwania rynku, bardzo często razem z naszymi klien-
tami przygotowujemy wyrób adekwatny do konkretnych potrzeb. Najle-

OBUDOWY ENERGETYCZNE
Przeznaczone do montażu urządzeń energetycznych wymagających 
ochrony przed dostępem, zapyleniem i wilgocią.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE I PULPITY STEROWNICZE
Stosowane i sprawdzone w urządzeniach okrętowych. 

FALOWNIKI
Obudowy służące do wektorowych przemienników częstotliwości (0,15-315kW)

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE ORAZ STOLARKA OTWOROWA
Trafi a do producentów stacji transformatorowych, stacji telefonii 
komórkowej, oraz szerokiej gamy kontenerów energetycznych i ogólnobudowlanych.
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piej świadczy o tym różnorodność wykonań rozłączników i odłączników 
wnętrzowych przygotowywanych do konkretnej konstrukcji rozdzielni-
cy. Jest to wyzwanie niełatwe z uwagi na duże i czasochłonne zaanga-
żowanie konstruktorów w przygotowywanie dokumentacji, tworzenie 
prototypów. Ukoronowaniem wysiłku jest wspólne przygotowanie wy-
robu, pozytywne przejście badań typu w akredytowanej jednostce ba-
dawczej i, oczywiście, zadowolenie klienta, który wraca do nas z kolejny-
mi wyzwaniami. Od początku istnienia zainwestowaliśmy w oprogramo-
wanie 3D do modelowania przestrzennego, które w znacznym stopniu 
ułatwia i przyśpiesza proces projektowania. Musimy jednak pamiętać, że 
to tylko narzędzie, a bez wiedzy doświadczonych inżynierów niczego nie 
stworzymy. Kiedy patrzę na naszych konstruktorów, to widzę ludzi z pa-
sją, którzy nie idą na skróty, lecz chcą, by ich praca przełożyła się na wy-
rób dobrej jakości.

Niestety, obecnie kryteria oceny aparatów w przetargach sprowadzają się 
często tylko do porównania cen, technika spychana jest na dalszy plan. 
Na etapie założeń do nowego projektu musimy o tym pamiętać i starać 
się godzić wykluczające się kryteria: dobrą jakość z niską ceną. W naszej 
branży nie możemy pozwolić sobie na zbytnie uproszczenia, bezkrytycz-
ny dobór materiałów czy przypadkowych poddostawców. Takie postępo-
wanie mogłoby skończyć się problemami dla nas i sieci elektroenergetycz-
nych, w której nasze urządzenia pracują. Można śmiało powiedzieć, że ry-
zyko rośnie proporcjonalnie do napięcia znamionowego. Uszkodzenie roz-
łącznika SN spowoduje odcięcie zasilania dla osiedla, natomiast odłączni-
ka wysokiego napięcia – już sporej części miasta lub województwa. Two-
rząc nowe aparaty gwarantujemy wysoką jakość i wieloletnią bezawaryj-
ną pracę, a tym samym zadowolenie klienta. Jesteśmy zainteresowani stałą 
współpracą, a nie pojedynczą sprzedażą.

Produkujecie tylko na rynek polski?
Podstawowym rynkiem dla naszych wyrobów jest rynek polski. Jednak 
produkcja na eksport to dla nas ważny kierunek rozwoju. Od 2006 r. za-
częliśmy uczestniczyć w targach zagranicznych i efekty tych działań już są 
widoczne. Nasz eksport z roku na rok jest coraz większy. Możemy się po-
chwalić prawie 14-procentowym udziałem eksportu w naszej sprzedaży 

SŁUCHAMY 
POTRZEB
RYNKU
ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O. W LĘBOR-
KU TO PRZYKŁAD FIRMY ŚCIŚLE POWIĄZANEJ Z PRZEMYSŁEM, KTÓRA – 
WBREW POZOROM – MA ZNACZĄCY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE PAŃ-
STWA. BEZ ODPOWIEDNIEJ APARATURY ELEKTRYCZNEJ PRZEMYSŁ ENER-
GETYCZNY NIE SPEŁNIAŁBY STAWIANYCH MU WYMAGAŃ. OBECNY RYNEK 
JEST NIEUGIĘTY I STAWIA WIELE WYMAGAŃ. MA BYĆ SOLIDNIE I TANIO. 
ZWAE TEMU ZADANIU SPROSTAŁ, DLATEGO FIRMA JEST CZOŁOWYM PRO-
DUCENTEM APARATÓW ELEKTRYCZNYCH W POLSCE, A JEJ PRODUKTY 
CENIONE SĄ NA CAŁYM ŚWIECIE. O FIRMIE, JEJ DZIAŁALNOŚCI I PRODUK-
TACH ROZMAWIAMY Z PREZESEM WACŁAWEM MARKOWIAKIEM. 

WOJCIECH STEPANIUK

Dobra jakość urządzeń do przesy-
łu prądu to podstawa niezawodno-
ści w tej dziedzinie działalności. Na co 
zwracać uwagę przy zakupie takich 
urządzeń?
Przede wszystkim urządzenia, aparaty, któ-
re produkujemy, podlegają dość rygorystycz-
nym obostrzeniom. Muszą spełniać wymaga-
nia norm energetycznych przewidzianych dla 
tego typu urządzeń i posiadać certyfi katy na 
zgodność oferowanych parametrów technicz-
nych niezależnych, akredytowanych instytucji. 
W Polsce są to Instytuty Energetyki i Elektro-
techniki w Warszawie. Na to nakładają się dość 
mocno wyśrubowane wymagania klientów, do 
których należą praktycznie wszystkie oddzia-
ły koncernów energetycznych, między innymi 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Grupa 
ENERGA, TAURON Dystrybucja SA, ENEA 
SA, PGE SA itp. Uważam, że należy zwra-
cać także uwagę na rozwiązania konstrukcyj-
ne najistotniejszych węzłów aparatów, a także 
na solidność wykonania. Ważną sprawą są tak-
że materiały, z jakich wyprodukowany jest apa-
rat. W dzisiejszych czasach, w pogoni za obni-
żaniem kosztów, decyzją  czasem zupełnie bez-
myślną – za co, moim zdaniem, winę ponoszą 
inwestorzy – jest wybieranie tanich wykonaw-
ców. W momencie, gdy najważniejszym kryte-
rium przy zakupie aparatów jest cena, odby-
wa się to kosztem ich jakości. Często są to ma-
teriały powodujące pogorszenie parametrów 
technicznych wyrobów. Oczywiście, jako fi rma 
wciąż szukamy nowych rozwiązań, które wpły-
nęłyby na konkurencyjność cenową na rynku, 
ale nie za wszelką cenę. Jest granica, której nie 
należy przekraczać. Swoją pozycję na rynku bu-
dowaliśmy długo, ale wiemy, że nieprzemyślaną 
decyzją możemy ją szybko stracić.

Trzynaście lat doświadczenia ZWAE w Lę-
borku pozwoliło wypracować sposób na 
solidną,sprawdzona produkcję. W jakiej 
konkretnej produkcji się specjalizujecie?
Nasza fi rma została utworzona przez ludzi pra-
cujących wcześniej w branży energetycznej. 
Produkcja wyrobów, jakie powstawały w na-
szej fi rmie, nie była nowością dla współwłaści-
cieli i pracowników fi rmy. Od samego początku 
działalności specjalizujemy się w produkcji apa-
ratów rozdzielczych średniego i wysokiego na-
pięcia. To jest – i myślę, że jeszcze długo będzie 
– podstawowa produkcja naszego zakładu. Na 
tym się znamy, to potrafi my robić. Nasza kadra, 
zarówno techniczna, jak i handlowa, ma pełne 
kompetencje w tej dziedzinie działalności.

Zakres naszej oferty dla średniego napięcia obej-
muje: rozłączniki (typu OM, OMB) i odłączniki 
(typu OW) wnętrzowe, wyłączniki próżniowe 
SN (typu 3AH5 i SION) produkowane na licen-
cji Siemensa oraz napędy ręczne i elektryczne do 
wszystkich aparatów. Dla wysokiego napięcia zaś: 
odłączniki napowietrzne od 72,5 kV do 420 kV, 
uziemniki, a także napędy elektryczne i ręczne. 
Jesteśmy znanym i doświadczonym dostawcą naj-
różniejszych nietypowych rozwiązań dla potrzeb 
energetyki zawodowej oraz dla przemysłu.

Wiedza techniczna naszych konstruktorów oraz 
ich wieloletnie doświadczenie pozwalają na po-
dejmowanie zadań, których większość fi rm, cza-
sem o światowym zasięgu, woli unikać.

A jak pan ocenia działalność firmy 
przez te wszystkie lata? Więcej jest 
sukcesów czy porażek?
To, że fi rma istnieje i praktycznie wciąż się roz-
wija, to chyba najlepszy dowód na to, że jednak 

OD POCZĄTKU ISTNIENIA 
ZAINWESTOWALIŚMY W OPROGRAMOWANIE 

3D DO MODELOWANIA PRZESTRZENNEGO, 
KTÓRE W ZNACZNYM STOPNIU UŁATWIA 
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w ubiegłym roku. Swoje wyroby sprzedajemy do Egiptu, Rosji, Białorusi, 
Norwegii, Szwecji i Chorwacji.

Produkcja aparatów elektrycznych to wąska specjalizacja. 
Trudno było się odnaleźć w tej dziedzinie rynku?
Firma ZWAE została założona przez ludzi, którzy pracowali w tej branży, 
którzy mieli doświadczenie w energetyce. Znaliśmy potrzeby potencjal-
nych klientów, wymagania, jakie są stawiane takim aparatom. Dlatego było 
nam stosunkowo łatwo przyjąć podstawy do tworzenia firmy, natomiast 
sama realizacja wymagała bardzo dużego wysiłku i zaangażowania pracow-
ników. My zaczynaliśmy od zera, niemal jak w „Ziemi obiecanej”. Fundusze, 
które mieliśmy na założenie spółki, były prywatnymi pieniędzmi wyłożony-
mi przez jej udziałowców. Tworzenie miejsc pracy, aparatów, które chcie-
liśmy sprzedawać, wykonanie badań i uzyskanie certyfikatów – to trudno-
ści, które należało pokonać, aby powstał taki zakład. Wiedzieliśmy, co i jak 
chcemy robić. Problem polegał na wykonaniu olbrzymiej pracy. Rzeczywi-
stość stawiała nam twarde wyzwania – trzeba było wejść na rynek, na któ-
rym konkurowało wielu graczy, w tym koncerny międzynarodowe. Z dzi-
siejszej perspektywy mogę stwierdzić, że wykonaliśmy kawał dobrej robo-
ty, że się nam udało – to duża satysfakcja.

Sami również projektujecie aparaty. Czym powinna się wy-
różniać dobra aparatura elektryczna?
Jest kilka kluczowych elementów składających się na dobry aparat łączenio-
wy: wyłącznik, rozłącznik czy odłącznik. Każdy z nich ma do spełnienia inną 
ważną funkcję w sieci elektroenergetycznej. Jeśli chodzi o cechy wspólne, 
to według mnie pierwszym elementem jest sama konstrukcja, która musi 
być przemyślana, poprzedzona dyskusjami z klientami, wstępnymi bada-
niami konstruktorskimi. W naszej firmie staramy się, aby nowy wyrób był 
kompatybilny montażowo z wcześniej produkowaną wersją. Pozwala to 
na łatwiejszą i szybszą wymianę wyeksploatowanych już aparatów, bez ko-
nieczności dokonywania zmian w istniejącej infrastrukturze. Kolejnym nie 
mniej ważnym czynnikiem jest dobór materiałów i technologii, co w kon-

sekwencji przekłada się na wykonanie wysokiej jakości podzespołów i de-
tali. I na koniec pozostaje już tylko wykonanie badań typu i potwierdzenie 
zakładanych parametrów znamionowych. Obiektywna ocena niezależnego 
akredytowanego laboratorium badawczego jest wspólnym mianownikiem 
do porównania różnych konkurencyjnych aparatów. Dobry aparat to rów-
nież ten, który wymaga możliwie jak najmniejszej liczby zabiegów konser-
wacyjnych w całym czasie swego technicznego życia. Coraz trudniej o wy-
łączenia obiektów elektroenergetycznych na potrzeby przeglądów czy wy-
mian, liczy się również czas i użycie wyspecjalizowanej grupy serwisowej. 
Krótko mówiąc – za dobry aparat uważam ten, o którym zapominam na 
minimum 20 lat.

Firma ciągle inwestuje w infrastrukturę i rozbudowę. Co się 
udało zrobić do tej pory, a co jest w planach?
Inwestowanie i ciągły rozwój to jedyna droga, która pozwala utrzymać się 
na rynku. Mamy dużą konkurencję i to także firm sporych, międzynarodo-
wych koncernów. Bez ciągłego rozwoju, bez wprowadzania nowych i udo-
skonalanych produktów nie mielibyśmy szans utrzymać się na wymagają-
cym rynku energetycznym. Udało nam się w ostatnim czasie wprowadzić 
do produkcji odłączniki na 420 kV. Taki rozwój oferty, wprowadzanie no-
wych wyrobów spowodowało konieczność rozbudowy zakładu. W obec-
nej siedzibie w ciągu tych 13 lat dokonaliśmy rozbudowy powierzchni pro-
dukcyjnej ze 112 m2 w 2000 r., do prawie 1000 m2 obecnie. Zmieniło się 
diametralnie otoczenie zakładu. Nadal unowocześniamy stanowiska mon-
tażowe. Aktualnie kończymy budowę nowego zakładu o powierzchni pro-
dukcyjnej 2000 m2. To było zamierzenie, które absorbowało nas w ciągu 
ostatnich 4 lat. Obecnie nasze plany to jak najnowocześniejsze wyposaże-
nie produkcyjne do montażu i prób wyrobu.

Myślę, że warto pochwalić się też kadrą, którą zatrudniacie.
Firma to nie nazwa, ale ludzie, którzy ją tworzą. Tylko dzięki naszym pra-
cownikom ZWAE jest liczącym się i znanym w kraju oraz zagranicą produ-
centem. Mamy bardzo dobrą kadrę – kompetentną, zaangażowaną, utoż-
samiającą się z zakładem, pracującą z pełnym zaangażowaniem. Kadra in-
żynieryjno-techniczna jest, moim zdaniem, jedną z najlepszych w swojej 
branży. Konstruktor zajmujący się odłącznikami wysokiego napięcia jest, 
w ocenie zarządu firmy, najlepszy w Polsce. Zarząd ZWAE i ja osobiście 
jesteśmy dumni z ludzi, którzy tworzą naszą firmę.

Jak wygląda prowadzenie biznesu na Pomorzu?
Wydaje mi się, że na Pomorzu prowadzi się biznes dokładnie tak samo 
jak w całej Polsce, czyli wcale nie tak łatwo ani komfortowo. Zbyt wiele, 
wydawałoby się, prostych spraw jest przeciwko nam. Podstawowa spra-
wa – niestabilność przepisów regulujących funkcjonowanie firm, mała czy-
telność i praktycznie dowolność interpretacji przepisów podatkowych. Ni-
gdy nie wiemy, czy wydatek zakwalifikowany jako koszt, nie zostanie za-
kwestionowany przez urząd skarbowy. My jako spółka staramy się, aby nasi 
pracownicy byli godziwie wynagradzani za swoją pracę. Niestety, państwo 
skutecznie blokuje, poprzez swój posunięty do granic rozsądku fiskalizm, 
dodatkowe profity dla pracowników. Generalnie staramy się robić swo-
je, nie zwracać uwagi na absurdy przepisów regulujących funkcjonowanie 
przedsiębiorstw i nie zajmujemy się polityką. Pracujemy. ■
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ELKOMTECH S.A. z Łodzi jest producentem systemów zdalnego 
nadzoru obiektów energetycznych: od odłączników słupowych po sta-
cje najwyższych napięć. Firma od lat wdraża swoje rozwiązania w pol-
skiej energetyce zawodowej oraz przemysłowej. Ex-SIMON to ze-
spół urządzeń umieszczonych w izolowanej termicznie szafi e stosowa-
ny do zdalnego nadzoru rozłącznika słupowego lub rozdzielni słupo-
wych SN m.in. produkcji fi rmy ZWAE Lębork. Urządzenie komunikuje 
się z systemem nadzoru WindEx za pomocą łączności bezprzewodowej
(GSM, Tranking, TETRA).

PWPT 
ELKOMTECH SA
93-569 Łódź 
ul. Wołowa 2c 
Tel.: tel. (42) 63 87 500 
fax. (42) 63 77 258
info@elkomtech.com.pl
oferty@elkomtech.com.pl
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