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Poniżej sprawozdanie z tegorocznej edycji

„  Wizyty-Inspiracje Biznes w Szczecinie się Opłaca”. Udział  uczniów w  Wizytach-Inspiracjach to 
możliwość  bezpośredniego spotkania z właścicielami szczecińskich  firm odnoszących sukcesy , którzy 
prezentują pozytywne wzorce i zachęcają młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw na terenie 
Szczecina. 

Wizyty-Inspiracje 2016r.
 Odwiedzając Copernicus Sp. z o.o., mieliśmy możliwość poznać Pana Prezesa Alberto Lozano Platonoff 
oraz Pana Dyrektora Bartosza Świderskiego. Poznaliśmy historię firmy od samego pomysłu, przez 
poszukiwanie kapitału i kadry aż po plany dalszej działalności. Dowiedzieliśmy się, że Copernicus 
projektuje i produkuje wstrzykiwacze m.in. do insuliny czy hormonu wzrostu oraz że taki wstrzykiwacz 
składa się z ponad 30 części, a wielkości niektórych z nich są podawane w mikrometrach. Usłyszeliśmy o 
współpracy z takimi koncernami farmaceutycznymi jak Bioton,  Bayer. 



Wizyty-Inspiracje 2016r. 
W Chłodni Szczecińskiej Sp. z o.o. przyjęła nas Pani Prezes Mariola Dybus oraz Pani Dyrektor Hanna 
Sadowczyk i Pani Agnieszka Kruszyńska-Pyzio - Specjalista ds. kadr i administracji. Panie opowiedziały o 
historii powstania Chłodni i jej początkach, gdy składowane były produkty typu mleko, jaja, masło oraz 
magazynowane rezerwy np. półtusz. Dowiedzieliśmy się, że najlepszym, również pod względem 
ekonomicznym, czynnikiem chłodzącym jest amoniak, którego do schłodzenia magazynów Chłodni 
Szczecińskiej potrzeba aż 20 ton. Pan Andrzej oprowadził nas po komorach chłodzących i pokazał, jak się 
glazuruje tuszkę nototenii.



Wizyty-Inspiracje 2016. 

Spotkanie z p.Elżbietą Burzyńską z Bardins Sp. z o.o., która pokazała przykładowe realizacje przy 
wykorzystaniu drukarek 3D. Mogliśmy zobaczyć, czym się różni i jakie programy są wykorzystywane do 
projektowania 3D, grafiki 3D, skanowania laserowego, fotogramterii oraz wizualizacji. Widzieliśmy jak z 
projektu 3D z pomocą nakładania kolorów i faktur powstaje końcowy model 3D. 

Wizyty-Inspiracje 2016.

 Spotkanie z p.Magdaleną Krawczak z Technoparku Pomerania, która opowiedziała o możliwościach, jakie 
daje Technopark młodym przedsiębiorcom, o wsparciu dla całego MSP, współpracy z instytucjami otoczenia 
biznesu oraz uczelniami. Wyjaśniła również zasady działania coworkingu, writulanych biur i crowdfundingu. 
Pan Paweł Muszyński oprowadził nas po największej w regionie serwerowni i zdradził, że aż dwie cysterny 
glikolu pilnują odpowiedniej temperatury 
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Spotkanie z p.Marcinem Pleszko z Sagra Technology Sp. z o.o., który na przykładzie osiedlowego sklepiku 
wyjaśnił zasady działania kanałów dystrybucji oraz wskazał, jak ważne w tej dziedzinie są systemy 
wspomagające sprzedaż, a w szczególności zamówienia. Jako przykład podał system EMIGO, który pomaga 
zarządzać zespołem, dystrybucją oraz umożliwia zbieranie i analizę danych. Podkreślił, jak bardzo istotna 
jest możliwość integrowania systemów, co pozwala nawet w 7 sekund złożyć zamówienie u samego źródła 
bez względu na udział pośredników/przedstawicieli. Pani Karolina Szałek-Woźniak przypomniała 
wszystkim, że biznes biznesem, ale i tak najważniejszy jest człowiek.

Wizyty-Inspiracje 2016. 
Kończąc wizyty w szczecińskich firmach, zajechaliśmy do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, gdzie 
panowie Jacek Madej oraz Grzegorz Świszcz opowiedzieli o dostępnym wsparciu finansowym oraz 
pozafinansowym dla planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej i dla MSP. 


