
N
a rynku wygrywa ta firma, która wy-
przedza o krok obecne rozwiązania. 
Ale nad zmianami trzeba nieustannie 

pracować – nie ma wątpliwości Bogusław 
Łącki, prezes APS S.A. – Nasi inżynierowie, pro-
gramiści i projektanci „nafaszerowani” wie-
dzą o nowych rozwiązaniach technicznych 
uczą się rozmawiać z klientem, technologiem, 
bo zrozumienie wymagań zleceniodawcy jest 
podstawą wyboru możliwych do zastosowania 
rozwiązań. 

Białostocka spółka Automatyka Pomiary 
Sterowanie od kilku lat umacnia swoją po-
zycję wśród firm najbardziej innowacyjnych 
i dynamicznie zdobywających rynek. Nie tyl-
ko w regionie. Nie bez przyczyny znalazła się 
wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu 
Krajowi Liderzy Innowacji 2009 (w kategorii 
usług). Nie bez powodu zajęła ósme miej-
sce w  rankingu na innowacyjność spółek 
notowanych na alternatywnym rynku war-
szawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – 
NewConnect. 

Specjalizując się w kompleksowych usługach 
w zakresie automatyki przemysłowej, APS ba-
zuje na elementach renomowanych świato-
wych marek, takich jak Siemens czy ABB, ale 
produkt zasadniczy jest efektem pracy projek-
tantów i inżynierów spółki. Jej oferta trafia prze-
de wszystkim do elektrociepłowni i elektrow-
ni, których udział w obrocie APS wynosi ponad 
60 procent. Białostocka spółka jest przykłado-

wo w trakcie modernizacji warszawskich Sie-
kierek i razem z firmą Energomontaż-Północ 
Bełchatów współpracuje przy budowie aku-
mulatora ciepła dla Elektrociepłowni Białystok. 

Firma jest silnie nastawiona na rozwój. 
Na przełomie roku 2009/2010 zrealizowała in-
westycję współfinansowaną z funduszy unij-
nych, która pozwoliła wdrożyć innowację or-
ganizacyjną (nowe działy w firmie: montownia 
i laboratoria, poszerzenie działu projektowe-
go); innowację produktową (badania funkcjo-
nalne systemów i rozdzielnia elektryczna du-
żej mocy); innowację procesową (zmiana inte-
gracji systemów automatyki przemysłowej). 

Warto zwrócić uwagę, że w ocenie eksper-
tów Ambasadora Biznesu – Podlasie 2010 fir-
ma ma też świetnie rozwinięte procedury re-
krutacji pracowników (ściśle współpracuje 
z Politechniką Białostocką) oraz prowadzi ba-
dania nastrojów pracowniczych. W APS sto-
sowane są też wysoko rozwinięte metody mo-
tywowania pracowników. 

 (PEŻ) 

Pozostali laureaci konkursu Am-

basador Biznesu – Podlasie 2010 
� Kombinat Budowlany Białystok – 
Ambasador Biznesu II miejsce; 
� Naftan Orla – Ambasador Biznesu III 
miejsce; 
� OSM Hajnówka – Nagroda wojewody 
podlaskiego za największy udział ek-
sportu w sprzedaży; 
� AL BA Podlaskie Centrum Mięsne 
Żuraw i Gryko – Nagroda marszałka 
wojewodztwa podlaskiego za najwięk-
szy przyrost zatrudnienia.

Spółka APS S.A.  
– Ambasador Biznesu 2010
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