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Jak ocenia Pan, jako producent rozwiązań dla 
energetyki, infrastrukturę energetyczną w Polsce?  
Czy sprosta wyzwaniom XXI wieku? 

Mariusz Maślany: Inwestycje są niezbędne – infra-
struktura wymaga rozwoju, a my wychodzimy naprzeciw 
tym potrzebom. Wykonaliśmy analizę rynku i obserwuje-
my takie miejsca, gdzie infrastruktura ma ponad kilka-
dziesiąt lat i jest ryzyko, że nie wytrzyma nawet bieżącego 
zapotrzebowania na energię, a przecież się rozwijamy. 
My, jako producenci, organizacyjnie i technicznie jeste-
śmy gotowi przygotować całą infrastrukturę do tego, żeby 
mogła pracować przez najbliższe kilkadziesiąt lat i była 
gotowa na kolejne wyzwania – smart grid czy zieloną 
rewolucję, która już się zaczęła. Nie możemy z wymia-
ną rozdzielnic czy modernizacją przestarzałych obiektów 
czekać kolejne 40 lat, trzeba to robić sukcesywnie. Sta-
ramy się przekonywać klientów, że warto poprawić wła-
sną infrastrukturę, bo na tym, patrząc długofalowo, też 
się oszczędza. Oprócz infrastruktury strategicznej, gdzie 
głównym inwestorem jest państwo, jest jeszcze przemysł 
czy mnóstwo mniejszych firm i zakładów, które stale 
uświadamiają sobie, że poprawienie infrastruktury ener-
getycznej da im realne oszczędności i bezpieczeństwo. 

W jaki sposób Elektrometal Energetyka odpowia-
da na zapotrzebowanie na sieci inteligentne? 

M.M.: Wszystkie nasze urządzenia są projektowane 
do użycia w sieciach inteligentnych. Mają możliwość nie 
tylko konfiguracji czy odczytu danych w sposób bezpo-
średni, lecz posiadają również interfejsy cyfrowe do ko-
munikacji sieciowej, dzięki którym mogą współpracować 
z systemami nadrzędnymi np. SCADA. Krótko mówiąc, 
łatwo je zastosować i ewentualnie sukcesywnie rozwijać 
w celu wykorzystania nowych możliwości, jak smart grid 
czy zarządzanie całymi obszarami. W ramach projektów 
badawczo-rozwojowych pracujemy nad zastosowaniem 
w tych urządzeniach algorytmów big data czy sztucznej 
inteligencji po to, żeby optymalnie wykorzystać zasoby 
i dać klientowi informacje i możliwości, które pozwolą 
poprawić bezpieczeństwo albo ograniczyć koszty. 

Oferujecie nie tylko produkty, lecz także usługi...
M.M.: To co robimy, to tak naprawdę usługa uzu-

pełniona o produkty pozwalające zrealizować określone 
potrzeby. Oczekuje się od nas, jako profesjonalistów 
w tej branży, żebyśmy doradzili klientowi, zaproponowali 
najlepsze dla niego rozwiązanie. Zaczynamy od przedys-
kutowania z klientem, jak dostosować projekt, żeby efekt 
był taki, jak oczekuje, a nawet lepszy. Współpraca może 
obejmować zarządzanie projektem, pomoc w zaprojek-
towaniu nowego elementu, dokładnie takiego, jakiego 
klient potrzebuje. Możemy także zrealizować kontrakt 
w formule GRI (Generalna Realizacja Inwestycji). Mamy 
doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych. 
Na końcu jest obsługa posprzedażowa czy serwisowa, 
a często także przygotowanie do kolejnych inwestycji. 

W rozwijaniu nowych 
technologii kluczowa jest 
innowacyjność...

M.M.: Głównym na-
szym celem było stworzenie 
innowacyjnych produktów. 
Od początku zatrudniamy 
grono doświadczonych inży-
nierów, z czasem kadra po-
szerzyła się też o profesorów. 
W naszej branży działalność 
badawczo-rozwojowa jest 
niezbędna. Z jednej strony 
wsłuchujemy się w potrze-
by klientów, korzystających 
z naszych urządzeń, z dru-
giej korzystamy z ogromne-
go potencjału rodzimych in-
stytucji naukowych. Wiedza 
i doświadczenie praktyczne 
to nie wszystko, stąd kontakty z instytucjami naukowy-
mi, jak chociażby wieloletnia współpraca z Instytutem 
Elektrotechniki, począwszy od analizy rynków i projek-
towania nowych produktów, na zaawansowanych ba-
daniach, weryfikacji parametrów i certyfikacji kończąc. 
Już kilkukrotnie jako partnerzy realizowaliśmy ambitne 
badawczo-rozwojowe projekty unijne, z funduszy Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych czy 
NCBR. To wymaga dostępu do naukowej wiedzy i apa-
ratury badawczej. Jesteśmy sprawną firmą inżynierską 
i wykonawczą, potrafimy realizować projekty, a korzysta-
jąc z wiedzy instytutu możemy wdrażać nowe pomysły 
jako produkty rynkowe. Nasze kontakty z uczelniami 
i ośrodkami naukowymi są bardzo szerokie, a efekty 
widoczne w branży, co niesie wielostronne korzyści dla 
krajowej elektroenergetyki. 

Elektrometal Energetyka przeszła audyt Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania. Jakie strategiczne 
znaczenie dla spółki ma wdrożenie sytemu?

M.M.: Audyt certyfikujący to kamień milowy, który 
poprzedziły złożone, ponad roczne przygotowania. Od 
początku działaliśmy w oparciu o zintegrowany system 
zarządzania, ale ze względu na szybki rozwój firmy 
w wielu wymiarach zdecydowaliśmy się na nawiązanie 
współpracy z nową jednostką certyfikującą, wiodącą na 
zagranicznych rynkach szwajcarską spółką SGS. W ten 
sposób zyskaliśmy nową perspektywę na własne dzia-
łania. Staramy się sami sobie podnosić poprzeczkę, by 
zapewnić naszym klientom taki poziom usług, aby wra-
cali do nas z kolejnymi tematami. Droga do osiągnięcia 
tego celu wymaga regularnego analizowania i wyciąga-
nia wniosków, i właśnie w tym wspiera nas ZSZ. Wpro-
wadzamy skomplikowane, zaawansowane technicznie 
urządzenia, więc ważne jest, żeby procesy realizować 
w ustandaryzowany i przemyślany ■

Wywiad z Mariuszem Maślanym  
– prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA
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