
K
iedy pod koniec 2007 roku Ma-
rek Siergiej przyszedł  na sta-
nowisko prezesa  do Promo -

techu, firma świętowała 20-lecie istnie-
nia. Była w znakomitej kondycji, a ry-
nek chłonął jej wyroby. Współwłaści-
ciele firmy – dotychczasowy prezes 
Zbigniew Gołąbiewski i Bohdan Zaleski 
– podkreślali, że ich marzeniem jest, 
by firma wyrosła na jednego ze świa-
towych liderów w produkcji narzędzi. 

– Potrzebne były konkretne zmiany organi-
zacyjne, nowe spojrzenie, innowacyjne pro-
dukty. Słowem „świeża krew”– opowiada dziś 
Zbigniew Gołąbiewski. Nowy prezes przyszedł 
z całkiem innej branży – z Biazetu, który zaj-
mował się masową produkcją, wielkoseryjną. 
Wyroby Promotechu to była produkcja 
niszowa, oparta na krótkich seriach. Mimo to, 
dzięki zdecydowanym działaniom udało mu 
się osiągnąć cel wtedy najważniejszy: skrócić 
terminy dostaw dla kontrahentów. 
I wtedy przyszedł rok 2009, a z nim krach go-
spodarczy. Promotech, jako ogromny ekspor-
ter, musiał zmierzyć się z gwałtownym spadkiem 

zamówień i sprzedaży. W planie an-
tykryzysowym było przede wszyst-
kim postawienie na innowacyjne 
produkty. Wyjątkową skutecznoś-
cią wykazał się zespół ds. obniże-
nia kosztów, złożony z konstrukto-
rów, technologów i organizatorów 
produkcji, którego zadaniem była 
m.in. optymalizacja kosztowa wy-
robów, w całym procesie produk-

cji.  Promotech robił też wszystko, by pozyskać 
nowe zlecenia i niedotknięte kryzysem rynki 
zbytu, np. na  Bliskim Wschodzie. 

– Liczyła się też zasada solidarności spo-
łecznej. Uważaliśmy, że tak, jak razem praco-
waliśmy wtedy, kiedy było dobrze, tak razem 
powinniśmy przejść przez trudne czasy – opo-
wiada Marek Siergiej. – Nie udało się to z całą 
załogą, ale udało się z jej większością. I to uwa-
żam za jeden z moich największych sukcesów. 
Dziś Promotech wraca do normalności – cała za-
łoga znów pracuje na pełnych etatach, a port-
fel zamówień systematycznie rośnie.  (PEŻ)

Marek Siergiej  
– Menedżer Roku

B iałostocka spółka AC S.A. to jedna z naj-
bardziej znanych, na stosunkowo krót-

kiej liście, superinnowacyjnych firm regionu. 
Jest producentem zaawansowanych techno-
logicznie podzespołów elektronicznych dla 
przemysłu motoryzacyjnego i m.in. laureatem 
konkursu Ambasador Biznesu Podlasie 2008. 

Kryzys 2009 roku, a szczególnie zachwianie 
na rynkach eksportowych AC okresowo za-
chwiały firmą, która jednak szybko znowu sta-
nęła na nogi. 

– To wiedza decyduje o naszej pozycji – mó-
wiła wielokrotnie Katarzyna Rutkowska, prezes 
firmy. – Wydatki związane z prowadzeniem no-
wych projektów badawczo-rozwojowych to 
ponad 2 proc. naszego obrotu. Innowacyjność 
wyrobów AC to rezultat talentu, zdolności oraz 
doświadczeń naszych inżynierów z dziedziny 
elektroniki, mechaniki i informatyki. 

Załamanie rynku postawiło pod znakiem za-
pytania wart 20 mln zł program inwestycyjny 
AC. Ale spółka się nie wycofała – rozpoczęła 
budowę unikatowego na skalę kraju Centrum 
Badawczo-Rozwojowego.  (PEŻ) 

Czytaj więcej 

 na www.podlaskie.strefabiznesu.pl

AC S.A.  
– Najlepsza Firma  

2009 roku

Więcej na www.podlaskie.strefabiznesu.pl

� o rg a z a t o r z y, p a t ro n i , s p o n s o r z y

8 LISTOPADA 2010 � Kurier Poranny

1
0

 /
 


