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Naszym podstawowym sukcesem jest to, że wystartowaliśmy z trudną tematyką i nie 
daliśmy się żadnym zawirowaniom koniunktury ekonomicznej czy politycznej, stopniowo
dochodząc do dzisiejszej pozycji, a po drodze zdobywając wiele cennych nagród

Nie(d)oceniona moc 
światła laserowego

Co skłoniło Pana do zało-
żenia zarządzanej firmy i co do-
kładnie stanowi podstawę jej
działalności?

– Firma powstała w 1991
roku z mojej inicjatywy, za któ-
rą stało przekonanie, że lasery
są potrzebne zarówno leka-
rzom, jak i inżynierom w fa-
brykach. Przy takiej motywacji
zdecydowałem się zorganizo-
wać Centrum Techniki Lase-
rowej.

Zajmujemy się trzema seg-
mentami zastosowań laserów:
od prac badawczych nad wy-
korzystaniem możliwości świa-
tła laserowego, poprzez prace
konstrukcyjne, produkcję, kon-
trolę jakości wyrobów, certyfi-
kację, aż po sprzedaż krajową
i zagraniczną. Dominującym
sektorem naszej działalności
jest szeroko rozumiana medy-
cyna, ze stomatologią i wete-
rynarią włącznie. Drugim w ko-
lejności obszarem naszej ak-
tywności są urządzenia lasero-
we dla nowoczesnych techno-
logii przemysłowych. Trzeci
segment to zastosowanie świa-
tła laserowego w badaniach
naukowych, pomiarach i edu-
kacji.

Zapewne mają Państwo
własne patenty?

– Tak, mamy 36 własnych
świadectw autorskich w randze
patentu lub wzoru użytkowego
czy zdobniczego. W najbliż-
szym czasie chcemy ze świa-
dectw krajowych przejść na
ochronę zagraniczną, która jest
bardzo kosztowna, ale i ko-
rzystna, a szansą są środki unij-
ne na wspomaganie innowacji.
W ten sposób chcielibyśmy
wspomóc się w finansowaniu
bardzo drogich procedur pro-
wadzących do wejścia z ochro-
ną patentową na obszar Euro-
py, Stanów Zjednoczonych
i Azji, w tym Japonii.

Reprezentowana przez
Pana branża wymaga wciąż
nowych pomysłów, rozwiązań.
Zespół własnych specjalistów
wystarcza, czy korzystają Pań-
stwo również z wiedzy i do-
świadczenia kadr naukowych
uczelni i placówek badawczo-
-rozwojowych?

– Oszacowałbym, że ponad
50 proc. to wyniki naszych
własnych prac badawczych.
W pozostałej części mieszczą się
wspomagający nas partnerzy
z państw zachodnich: Szwajca-
rii, Francji, Szwecji, Włoch,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ka-
nady, Stanów Zjednoczonych.
W mniejszej części odpłatną
pomoc uzyskujemy z placó-
wek badawczych w Polsce,
zwłaszcza uniwersytetów me-
dycznych i politechnik.

Jaki jest zasięg terytorialny
działalności Centrum?

– Miarą sukcesu naszych
dokonań jest stale rosnący
udział rynków obcych, na któ-
re kierujemy swoją ofertę.
W 2009 roku eksportowaliś-
my nasze wyroby do ponad

18 krajów, a w bieżącym roku
chcemy ten zakres rozszerzyć,
m.in. poprzez powołanie 2 za-
kładów filialnych w Niemczech
i w Indiach. W przyszłym roku
chcielibyśmy także zorganizo-
wać własną firmę w USA, gdzie
dynamicznie rośnie nam eks-
port i jest ogromne zapotrze-
bowanie na nasze lasery me-
dyczne. Do Indii chcemy prze-
nieść blisko 30 proc. produkcji
realizowanej dziś w drogich, jak
się okazało, warunkach War-
szawy. Mamy nadzieję, że za-
kład w Indiach pomoże w eks-
pansji na inne rynki daleko-
wschodnie i kraje arabskie.

Nasze wszystkie wyroby
dadzą się zakwalifikować do in-
nowacji, a te, jak wiadomo, wy-
kraczają poza standardy, a tym
samym wymagają stałego mo-
dyfikowania i doskonalenia.
Każdy nowy produkt poprze-
dza szereg wysokospecjali-
stycznych badań prowadzo-
nych często metodą prób i błę-
dów. Zwieńczeniem prac jest
wyrób finalny, który musi być
w 100 proc. zgodny z norma-
mi i standardami. Szczególnie
wyrób laserowy dla medycyny
nie daje żadnego marginesu na
błąd.

Jak szybko zmieniają się
technologie w Państwa branży?
Tempo zmian można przyrów-
nać do branży motoryzacyj-
nej?

– Tempo jest porównywal-
ne, ale my jesteśmy w o wiele
trudniejszej sytuacji, gdyż w mo-
toryzacji tradycje procedur pro-
dukcyjnych, łańcuchów logi-
stycznych, sprzedaży i serwisu
są opanowane od kilku poko-
leń. Technika laserowa ma rap-
tem 40 lat, a my w roli pionie-
rów przecieramy nieznane szla-

Rozmowa z Ludwikiem
Pokorą, prezesem
zarządu CTL – Centrum
Techniki Laserowej
– LASERINSTRUMENTS
Sp. z o.o.

Opracowywane 
na najbliższe lata 
biznesplany 
wskazują, że
wkrótce 
będziemy nie 
tylko bardziej 
innowacyjni,
lecz także 
awansujemy 
z rangi krajowego 
do rangi 
światowego lidera 
laserowego.

Lasery są przyszłością medycyny

Laserowe spawanie

Technologie laserowe jutra
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ki, opanowując wszystkie za-
kamarki technologii, logisty-
ki, homologacji, certyfikacji
i wszystkich innych niezbęd-
nych w tej dziedzinie procedur
– trudnych i chwilami znacznie
bardziej wymagających niż
przemysł motoryzacyjny. Me-
dycyna laserowa i precyzyjne,
laserowe technologie produk-
cji należą do wyższej półki wy-
magań, norm, reguł i praw.

Czy były próby wykupienia
Pańskiej firmy?

– Mieliśmy kilkanaście pro-
pozycji zakupu firmy, pocho-
dzących z Izraela, Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych,
Niemiec, a ostatnio 2 ze strony
włoskich konsorcjów. Wciąż
nie chcemy się sprzedać – może
należałoby, ale wciąż drzemie
w nas jakieś tradycyjne przy-
wiązanie do polskości, toteż
chcemy zachować własność.
Może przez to jest nam trud-
niej, niż gdybyśmy dali się wy-
kupić przez jakiegoś giganta, ale
wówczas z pewnością zatra-
cilibyśmy polską tożsamość
i możliwość rozwoju według
własnych koncepcji i wyobra-
żeń opracowywanych wyro-
bów, którymi się szczycimy.

Jak duża jest konkurencja
wśród firm specjalizujących się
w podobnym obszarze działań? 

– Naszą konkurencją jest
kilkanaście firm zachodnich,
które oferują przez swoich
przedstawicieli i dystrybuto-
rów gamę produktów o po-
dobnych możliwościach zasto-
sowań.

Czym Państwo z nimi wal-
czą?

– Staramy się konkurować
przede wszystkim jakością
i wiedzą. Po drugie – szybkością
reakcji na ewentualne usterki.
Cenowo akurat słabo udaje
nam się konkurować, ponieważ
uważamy, że laser wykonany
z podzespołów i komponentów
wysokiej jakości, a co za tym
idzie drogich, nie może być
tani. Co ważne, sprzedajemy
nie tylko wyrób, ale wyrób
z wiedzą. Dostarczamy klien-
towi cały zestaw procedur, in-
formując, co może uzyskać
dzięki zakupionemu laserowi
w przypadku konkretnych za-
stosowań technologicznych czy

też konkretnych zabiegów me-
dycznych. Uczestnicząc w roz-
woju technologii opartych na
wiedzy, sami nie tylko posiłku-
jemy się książkami i czasopi-
smami, lecz także wydajemy
książki własnego autorstwa,
dzieląc się z innymi doświad-
czeniem, wiedzą i wynikami
prac badawczych. Prowadzi-
my też kursy szkoleniowe za-
równo dla klientów krajowych,
jak i odbiorców zagranicznych.

Żeby wiedzę przekazać,
trzeba ją samemu przyswoić,
zwłaszcza, że wiedza to pod-
stawowa wartość firmy. Jak
udaje się pozyskiwać i utrzy-
mywać dobrych pracowników?

– Nieskromnie powiem,
że podstawową wiedzę, z któ-
rej powstaje nowy produkt
laserowy dla medycyny, tech-
nologii czy nauki, czerpię
z mojej wieloletniej praktyki
i gruntownej wiedzy akade-
mickiej. Sam piszę też wyda-
wane książki, artykuły, proce-
dury zastosowań, ale jedno-
cześnie staram się uczyć pra-
cowników i współpracowni-
ków. Sam też – ze względu
na unikalność tej dziedziny
– wspomagam się wiedzą spe-
cjalistów spoza firmy.

Jak docierają Państwo do
klientów, zwłaszcza zagranicz-
nych?

– Oprócz kursów wyjaz-
dowych, jakie organizujemy,
podstawową formą promocji
naszych wyrobów jest udział
w targach, kongresach, konfe-
rencjach i sympozjach nauko-
wych, które stwarzają okazję za-
prezentowania dokonań i pro-
duktów oraz skutecznego do-
tarcia do odbiorców nimi za-
interesowanych. Rzecz jasna,
współcześnie dobrą drogą po-
zyskiwania klientów jest Inter-
net. Nie stosujemy natomiast
marketingu bezpośredniego
„twarzą w twarz”, gdyż nasz
produkt jest zbyt szlachetny,
unikalny i trudny na taką for-
mę sprzedaży.

W minionym roku wiele
firm zmagało się z różnymi
problemami rynkowymi. Jak
Pan podsumowałby kryzyso-
wy rok 2009?

– Dla nas też był trudny.
Może nie tyle ze względu na za-

łamanie gospodarcze, lecz
ogromne inwestycje w nowe
wyroby. Drugi rok kontynu-
owaliśmy 3-letni, własny pro-
gram przeprojektowania 12 la-
serów dla medycyny i 6 dla
przemysłu. Przeszliśmy przez
najtrudniejsze i aktualnie je-
steśmy w 3. roku prac badaw-
czo-konstrukcyjnych. Po tym
etapie rozpoczniemy produkcję
absolutnie nowoczesnych wy-
robów – jednoznacznie identy-
fikowalnych. Ośmielę się po-
wiedzieć, że gdy wdrożymy
cały ten projekt, to przypusz-
czalnie awansujemy do lasero-
wej czołówki w hierarchii świa-
towej – jeśli nie do pierwszej
trójki, to do piątki na pewno.
Będzie to ogromny skok tech-
nologiczny i nobilitacja dla fir-
my, będąca jednocześnie uwień-
czeniem dotychczasowej dzia-
łalności i dobrym podsumo-
waniem na zbliżające się 20-le-
cie. Będzie to też milowy krok
ku wzrostowi sprzedaży o 100
–150 proc. w stosunku do ska-
li obecnej. Opracowywane na
najbliższe lata biznesplany
wskazują, że wkrótce będziemy
nie tylko bardziej innowacyjni,
lecz także awansujemy z rangi
krajowego do rangi światowe-
go lidera laserowego. Nowa
produkcja, będzie modułowa,
jak w przypadku samochodów
czy komputerów, co wpłynie
na jej umasowienie oraz umoż-
liwi serwis przez Internet. Przy-
kładowo, nasz laser pracują-
cy w Japonii czy w Brazylii bę-
dzie mógł być zdiagnozowany
i w razie potrzeby naprawio-
ny, siedząc przy komputerze
w Warszawie. 

Z tego, co Pan mówi, wy-
nika, że laser cały czas się roz-
wija. Jak będzie przebiegał dal-
szy postęp w technologiach
laserowych?

– My nadal będziemy kon-
centrować swoje wysiłki wokół
laserów dla medycyny i tech-
nologii przemysłowych. Przy-
szłościowym obszarem jest dla
nas zastosowanie światła lase-
rowego w walce z nowotwo-
rami. Nie potrafię zrozumieć
tego, że mamy narzędzia do
bezinwazyjnego lub małoin-
wazyjnego niszczenia nowo-
tworów, a ministrowie zdrowia

na nie umierają. Nam, nawet
przy wsparciu autorytetów, bar-
dzo trudno jest docierać do
świadomości decydentów, że
zamiast farmakoterapii często
z lepszym skutkiem można sto-
sować laseroterapię, ale z całą
pewnością jest to przyszłość. Po-
dobnie w przypadku operacji
okulistycznych – mając do wy-
boru klasyczne metody zabiegu
albo mało inwazyjne laserowe
sposoby dotarcia do źródła
schorzenia, każdy, kto choć
trochę się orientuje, wybrałby
metodę laserową. Niestety, po-
wodem ich rzadkiego wyko-
rzystywania jest brak dosta-
tecznej wiedzy i pieniędzy na jej
upowszechnianie. Ktoś musi
to finansować. No i trzeba
mieć pomysł, jak na szeroką
skalę dotrzeć z wiedzą laserową
pod strzechy. Pytał Pan o kon-
kurencję. Jednym z naszych
naturalnych konkurentów są
firmy farmaceutyczne, mające
ogromne środki finansowe na
szerokie propagowanie infor-
macji o nowych lekach. Nasze
laserowe, niechemiczne meto-
dy leczenia są w opozycji do
metod chemicznych i farma-
kologicznych. 

Z której spośród wielu zdo-
bytych nagród jest Pan szcze-
gólnie dumny?

– Są dwa takie wyróżnienia:
1. miejsce w konkursie Polski
Produkt Przyszłości za rok 2000
za zestaw laserów medycznych
nowej generacji oraz blisko 10
zdobytych grand prix targów
i wystaw branżowych. Od 1999
roku, przez kolejne trzy lata,
zdobywaliśmy też laury w kon-
kursach NOT jako mistrz tech-
niki. Od 2001 roku po zdoby-
ciu bardzo wielu wyróżnień, na-
gród i dyplomów za nasze wy-
roby, zaprzestaliśmy uczestni-
czenia w konkursach i akcjach
promocyjnych. Teraz znowu
chcemy rozpocząć drugi etap
promocji naszych nowocze-
snych i innowacyjnych wyro-
bów laserowych. 

Naszym podstawowym
sukcesem jest to, że zaczynając
od zera w 1991 roku – w trud-
niejszych niewątpliwie niż dziś
czasach – wystartowaliśmy
z trudną tematyką i nie daliś-
my się żadnym zawirowaniom �
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koniunktury ekonomicznej czy
politycznej, stopniowo docho-
dząc do dzisiejszej pozycji, a po
drodze zdobywając wiele cen-
nych nagród. Maszerowaliśmy
w dużym tempie, wprowadza-
jąc na rynek minimum 2, a czę-
sto 4 nowe produkty w ciągu
roku.

Czy któryś z Państwa pro-
duktów jest zdecydowaną wi-
zytówką marki?

– Najbardziej prestiżowym
produktem jest laser do zabie-
gów na dnie oka. Pozwala on
leczyć schorzenia przez gałkę
oczną, co jest szalenie skom-
plikowane, a przez to czyni
nasz innowacyjny wyrób pe-
rełką, a może nawet brylantem.
Natomiast rynkowo to chyba
laser mikrochirurgiczny na
dwutlenku węgla (CO2), na
który dajemy nawet 5-letnią
gwarancję. Laser ten robi furorę
w Stanach Zjednoczonych,
w Polsce i w Europie dzięki naj-
wyższej jakości i niezawodno-
ści oraz unikalności konstruk-
cji i wszechstronności procedur
zabiegowych.

Dlaczego tak mało jest na
polskim rynku innowacyjnych
firm produkcyjnych?

– Obserwując otoczenie,
znalazłem na to pytanie taką
odpowiedź: żeby nadążać za
wymogami współczesności,
trzeba czynnie uczestniczyć
w globalnym życiu gospodar-
czym. Trzeba znać procedury
produkcyjne i serwisowe,
umieć je stosować, znać uni-
kalną aparaturę badawczo-
-pomiarową, homologacyjną
i umieć ją zastosować na zgod-
ność z dziesiątkami norm
i standardów krajowych, unij-
nych i międzynarodowych. Ta-
kiej praktycznej wiedzy niestety
u nas w kraju brakuje. Absol-
wenci politechnik – często bar-
dzo zdolni – nie znają norm
technicznych, norm ISO 9000,
nie mają dość praktyki „fa-
brycznej”, aby kojarzyć inter-
dyscyplinarną wiedzę potrzeb-
ną technice laserowej. Jeśli
ktoś jest dobry z mechaniki, to
nie zna elektroniki i na odwrót.
Nam zaś potrzebni są tacy, dla
których nie jest obca wiedza

o obiektywie optycznym, ste-
rowanym silnikiem elektrycz-
nym, programowanym kom-
puterowo, a całość zamonto-
wana w podzespole mikrome-
chanicznym. To już wysoka
szkoła wtajemniczenia, wyma-
gająca talentu, wiedzy, deter-
minacji i chęci stałego pod-
noszenia kwalifikacji. Także
znajomość języków obcych,
zwłaszcza języka angielskiego,
jest poważną barierą w komu-
nikacji z najlepszymi. Mamy
kilkunastu takich wybitnych
pracowników u siebie, ale
większość niestety to nasi
współpracownicy za granicą.

Czy jest następca dzieła
Pańskiego życia?

– Mam syna, który skończył
fizykę i już dźwiga dużą część
obowiązków w firmie, przygo-
towując się pod moim okiem
do przejęcia Centrum. Także
córka, która jest lekarzem z po-
wołania, zamierza stosować na-
rzędzia laserowe w swojej prak-
tyce medycznej.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski

Laseroterapia bez leków i bólu

Laserowe wycinanie

Laseroterapia w rehabilitacji


