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Semicon Sp. z o.o. założyliśmy w 1987 roku przed wejściem w życie  
„Ustawy Wilczka” legalizującej prywatną działalność gospodarczą. 
Były to czasy ostatniego rządy PRL premiera M. Rakowskiego… 
Na początku działalności ubiegaliśmy się i otrzymaliśmy…(!) licencję 
na handel zagraniczny.

Na jubileusz 
głos oddajemy firmom

25 lat minęło...

Jacek Tomaszewski
Semicon Sp. z o.o.

Fotografia z lat 80-tych

Wyszło jednak na nasze, co z dzisiejszej 
perspektywy wydaje się oczywiste. Z per-
spektywy czasu widzimy, że obrany przez 
nas kierunek był właściwy, a  ten model 
biznesu jest obecnie powszechnie obowią-
zujący… tylko dobrych i znanych marek 
jakby ubyło.

Krótka refleksja, bez zarozumialstwa. 
Proszę zwrócić uwagę, jak dużą część rynku 
dystrybucji w porównaniu z  innymi kra-
jami naszego regionu obroniły polskie małe 
i średnie firmy, tak w obszarze aparatury 
pomiarowej, jak i podzespołów elektronicz-
nych, materiałów dla elektroniki.

W  1993  roku podpisaliśmy pierwszą 
ważną umowę dystrybucyjną z austriacką 
firmą Norma (następnie LEM Norma, 
Fluke), producentem aparatury pomiarowej. 
Efektem była sprzedaż w latach 90. kilku-
set sztuk mierników wyłączników różni-
cowo-prądowych Unilap, nie wspominając 
o miernikach izolacji, analizatorach mocy. 
Następne umowy dystrybucyjne podpisali-
śmy z firmą HCK (następnie Multi-Contact, 
Staübli), producentem akcesoriów pomia-
rowych i złączy dla medycyny i elektro-
energetyki, jak też z firmą Kontakt Chemie 
(obecnie CRC Ind.), Schurter, LEMO.

Kilka słów o złożoności handlu między-
narodowego w tym czasie.

Koniec lat 80. to  jeszcze epoka teleksu. 
Dla przykładu, korespondencja z Dalekim 
Wschodem odbywała się za pośrednic-
twem punktu teleksowego na poczcie przy 
ul. Nowogrodzkiej. Pierwsze urządzenie 

okresu. Potężny popyt rynku wewnętrznego 
i eksport na wschód budował kapitał wielu 
firm – w tym również naszej.

Począwszy od wczesnych lat 90, mieli-
śmy swój pawilon na Wolumenie.

Naszą przygodę z handlem detalicznym 
kontynuowaliśmy również w naszym skle-
pie elektronicznym na Warszawskiej Gieł-
dzie Elektronicznej w podziemiach przy 
GUS-ie.

Swego czasu posiadanie dwóch skle-
pów detalicznych było interesującym 
sposobem tak na reklamowanie firmy, po-
mnożenie kapitału, jak i dostępu do szyb-
kiej gotówki. Z początkiem dwudziestego 
pierwszego wieku rosnąca konkurencja 
oraz dostępność towaru czy wreszcie roz-
wój handlu internetowego spowodowały 
spadek popularności rynku bazarowego 
jako miejsca zaopatrzenie firm produkcyj-
nych. Działalność naszych sklepów, które 
zamknęliśmy ostatecznie około 10 lat temu, 
była uzupełnieniem działalności naszego 
biura handlowego.

Zaczynaliśmy od  mieszkania 28  m2  

na Solcu, następnie od lokalu ok. 120 m2  
przy ul. Pięknej 3a w Warszawie. Już wtedy 
parkowanie w tym rejonie było problemem.

W 1996/97 osiedliliśmy się w Między-
lesiu w naszej obecnej siedzibie przy ul. 
Zwoleńskiej 43. Około 600 m2 powierzchni 
to był gigantyczny skok jakościowy!

Doświadczenia wyniesione z pracy w In-
stytucie, kontakty z dostawcami urządzeń 
i  materiałów technologicznych wskazy-
wały wyraźnie na konieczność przyjęcia 
strategii rozwoju firmy opartej na wiodą-
cych markach i  technologiach. Nie było 
to  w  tym czasie takie oczywiste. Tanie 
produkty, elementy, narzędzia z Dalekiego 
Wschodu miały bardzo liczne grono swo-
ich zwolenników.

Podzespoły firm światowej klasy, jak 
LEMO, Schurter, Multi-Contact, czy też na-
rzędzia niemieckiej ERSY były doceniane 
ale drogie.

Od początku naszych działań łączyliśmy 
działalność handlową z produkcyjną. Pro-
dukowaliśmy neutralizatory gazów pore-
akcyjnych, chemoodporne dygestoria dla 
Tewy oraz instytutów naukowych. Sprowa-
dzaliśmy zabawki – chińskie „matchboxy”, 
modele samolotów z Czech. Pusty rynek 
chłonął wszystko.

Przełom lat 80./90. to zapaść polskiego 
przemysłu elektronicznego w  jego PRL-
-owskiej odsłonie. Wspomnianych urzą-
dzeń technologicznych nie było już dla 
kogo produkować…

W  końcu 1989  roku zrezygnowałem 
z pracy w Instytucie Technologii Materia-
łów Elektronicznych (ITME), gdzie pełniłem 
funkcję kierownika pracowni technologicz-
nej w Zakładzie Epitaksji Krzemu.

Przełom lat 80./90. to rozwój prywatnego 
handlu międzynarodowego. W myśl „Polak 
potrafi” tłumy naszych rodaków ruszyły 
na wycieczki handlowe do ZSRR, Turcji, 
Węgier, Niemiec… ale również do  Indii, 
a elektronicy na Tajwan…

Koniec lat 80 to, hiperinflacja.
Początek 1990 to wprowadzenie reformy 

Balcerowicza. Jedną z punktów tej reformy 
było uwolnienie kursów walut.

4 czerwca 1989 padły słowa: skończył się 
komunizm w Polsce. Było ciekawie. Two-
rzyła się nowa rzeczywistość. Zbliżała się 
data zmiany systemu nadawania sygnału 
TV z SECAM na PAL, nastąpiło to osta-
tecznie w  1993 roku. Wymianę dekode-
rów SECAM  PAL przeprowadziły głównie 
polskie firmy prywatne. Bazar elektro-
niczny Wolumen przeżywał szczyty swo-
jej popularności.

Prywatny import układów scalonych, 
w tym „kości” do dekoderów, w tym czasie 
przyczynił się istotnie do powstania wielu 
znanych dziś firm. Aktywne anteny siat-
kowe UHF to kolejny hit i motor napędzający 
prywatny rynek elektroniczny. Tranzystory 
w.cz. BFR96 firmy Philips, rosyjskie stabi-
lizatory 12 V. to przeboje handlowe tego 
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faksowe pojawiło się u nas w 1989 roku, 
pierwsze e-maile to druga połowa lat 90. 
Nie działały jeszcze agencje celne. Wszyst-
kie odprawy celne organizowaliśmy sami 
w Urzędzie Celnym.

W 1994 roku przyszedł do nas pierwszy 
klient z telefonem Motorola sieci Centertel.

Import towarów odbywał się na  po-
czątku za pośrednictwem licznych po-
dróży do Tajpej (Tajwan); wielu pamięta 
słynny SLIM LIM Tower – wielopiętrowy 
budynek z  dziesiątkami eksportowych 
firm elektronicznych.

Wyprawy po towar do Niemiec, Szwajca-
rii były stałą praktyką. Załatwianie wizy 
niemieckiej na ul. Katowickiej. Przedzie-
ranie się przez kolejne granice to się może 
dzisiaj tylko przyśnić. 

Nasza aktywność lat 90. walnie przyczy-
niła się do  dzisiejszej pozycji Semiconu 
i przyniosła:

• Umowy dystrybucyjne z podstawo-
wymi do dzisiaj partnerami handlo-
wymi: LEMO, Schurter, CRC, QA 
Technology, Staübli (Multi-Contact).

• 1996/1997 założenie i  spłacenie 
wspólników w  firmie Proformer 
zajmującej się montażem PCB (linie 
SMT na bazie Mechatroniki M10)
stało się podstawą dzisiejszych dzia-
łań produkcyjnych.

• Utworzenie w 1998 firmy PB Tech-
nik East, a po śmierci w 2002 roku 
współwłaściciela Hansa Andersa ob-
jęcie wraz z Pawłem Szumnym cało-
ści udziałów w naszej obecnie firmie 
PB Technik Sp. z o.o. oferującej urzą-
dzenia, materiały i  technologie 
związane z montażem elektroniki.

Utworzenie PB Technik Sp. z o.o. spo-
wodowało przeniesienie części aktywno-
ści Semicon Sp. z o.o. do nowo powstałej 
spółki – w tym przedstawicielstwo KOKI 
(Japonia) – pasty lutownicze oraz Dr O.K. 
Wack – płyny Vigon i Zestron do mycia PCB, 
ERSA

Kolejne lata działania to budowanie in-
frastruktury firmy. W chwili obecnej to ok. 
2500 m2 powierzchni firmowej i produk-
cyjnej w dwóch lokalizacjach na ul. Zwo-
leńskiej oraz ul. Ezopa. W bliskich planach 
mamy budowę hali produkcyjnej w okoli-
cach Zakrętu oraz rozbudowę budynku 
na ul. Ezopa.

Obecnie firma liczy 85 osób i prowadzi 
działalność w następujących obszarach:

• Dystrybucji elementów i materiałów 
dla elektroniki i przemysłu.

• Produkcji modułów laserowych 
i urządzeń dla medycyny.

• Usług dla elektroniki i przemysłu: 
montaż płytek elektronicznych, sza-
blony laserowe SMT, konwerting 
specjalistycznych taśm przemysło-
wych, biuro konstrukcyjne projek-
towania elektroniki.

W ostatnich latach obserwujemy rosnące 
wymagania dostawców co do dokumento-
wania certyfikatem poziomu tak obsługi 
handlowej, jak i działań produkcyjnych. 
Powoduje to konieczność certyfikacji dzia-
łań firmy, poczynając od:

• ISO 9001:2008,
• ISO 14001:2004 

– norma środowiskowa,
• ISO13485:2012 – norma medyczna,
• AQAP 2110:2009 

– norma wojskowa.
W  chwili obecnej jesteśmy w  trakcie 

wdrożenia normy lotniczej AS 9120.
Semicon Sp. z o. o. jest autoryzowanym 

dostawcą większości międzynarodowych 
firm przemysłu elektronicznego działają-
cych w Polsce –  to zobowiązuje z  jednej 
strony do  podnoszenia jakości naszych 
działań i warunkuje tak zwiększenie wo-
lumenu naszych obrotów, jak i poszerze-
nie zakresu oferowanych usług i towarów.

Działania inwestycyjne, rozbudowa 
parku maszynowego nie byłyby możliwe 
bez udziału w projektach współfinansowa-
nych przez UE. Do najważniejszych z około 
10 zrealizowanych/realizowanych projek-
tów należą:

• 6 Program Ramowy: Green Rose 
–  2004-2007, wdrożenie dyrek-
tywy RoHS, wdrożenie nowej, 
bezołowiowej technologii lutowa-
nia do  procesów produkcji wyro-
bów elektronicznych.

• POIG 2013-2014: Innowacyjne tech-
nologie zaawansowanego montażu 
powierzchniowego SMT (w  tym 
technologia montażu układów PoP 
oraz technologia montażu flex PCB).

• Horizon 2020, powtórne wykorzy-
stanie elementów urządzeń mobil-
nych – technologie reworku.

Dalsze próby pozyskiwania funduszy UE, 
rozwój naszego biura konstrukcyjnego idą 
w kierunku aplikacji krytycznych, wyma-
gających również kosztownych certyfikacji 
tak firmy jak i formalnego potwierdzenia 
kwalifikacji pracowników (ZPC). Tu wi-
dzimy swą szansę, tak jak i w dalszym roz-
woju usług dla przemysłu elektronicznego.

Znakomitym przykładem jest tu  roz-
wijana przez nas od  2010  roku techno-
logia laserowego cięcia szablonów SMT. 
Zdecydowanie realizujemy tu najnowsze 

rozwiązania, oferując szablony stopnio-
wane, z nanopowłoką, elektropolerowane 
czy też szablony niklowe.

W 2016 roku podpisaliśmy umowę licen-
cyjną z ASM DEK na produkcję szablonów 
w standardzie Vector Frame.

Ciekawą i o dużym tempie wzrostu jest 
usługa konwertingu taśm przemysłowych. 
Pod tym terminem rozumiemy cięcie, wy-
kroje, laminowanie materiałów dla elektro-
niki i przemysłu.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybuto-
rem, konwerterem znanych producentów 
taśm, pianek i błon klejowych 3M, St. Go-
bain, Tesa.

Ze względu na szeroką ofertę materiałów 
i narzędzi do elektroniki jesteśmy kwalifi-
kowanym dostawcą do szeregu firm – pro-
ducentów elektroniki w Polsce 

Nieobce są nam zagadnienia odprowa-
dzenia ciepła, izolacji elektrycznej czy też 
ekranowania EMC. Również w tych obsza-
rach widzimy swoją szansę.

Firmy naszego pokroju skazane są na spe-
cjalizację. Tylko intensywne wsparcie tech-
niczne, kontakt z klientem pozwoli nam 
konkurować z  firmami globalnymi per-
fekcyjnie wykorzystującymi techniki han-
dlu internetowego.

Również w warstwie projektowo-produk-
cyjnej koncentrujemy się na trudnych kry-
tycznych aplikacjach – militarnych, space, 
medycznych czy elektroniki jądrowej.

Ostatnio wygraliśmy przetarg w Szwecji 
na dostawę 250 szt. rejestratorów usterek za 
blisko 0,5 mln euro.

Dalsze nakłady inwestycyjne i  próby 
pozyskiwania funduszy inwestycyjnych 
kierujemy również w  stronę technologii 
wykraczających poza utarty kanon mon-
tażu płytek w technologii SMT/ THT.

Marzyłby się nam alians 
z mikroelektroniką…

Pozostając przy mikroelektronice, Semi-
con od lat dostarcza materiały dla firm mi-
kroelektronicznych: płytki krzemowe, A3B5, 
kwarc optyczny, targety, czyste metale itp…

W  naszej aktywności od  lat towarzy-
szy nam niezmiennie wydawnictwo AVT. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm obec-
nych na łamach „Elektroniki Praktycznej” 
– pierwszego pisma elektronicznego AVT, 
od pierwszego numeru.

Swego czasu powiedzieliśmy: „Semicon 
jest typowym przykładem szerokości zain-
teresowań swoich właścicieli i pracowni-
ków firmy”. Ciekawie jest realizować swoje 
pasje i zainteresowania.


