
 

 

KUKA Roboter CEE GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce   ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice  Tel: +48 32 730 32 14 

BiuroPL@kuka.com   www.kukarobotics.pl   Zarząd: Erich Schober (CEO), Tomasz Nowak (Dyrektor)   NIP: PL 2050001333   Regon: 240822443 

KRS: 0000296997  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202 
 
 

Temat: Współudział w projekcie Digital Innovation Hubs 
 
 
Firma KUKA od klilku lat obserwując rynek polski zauważa brak szerokich inicjatyw na 
rzecz promowania nowoczesnych systemów produkcyjnych. Dynamiczne zmiany jakie 
zachodzą w najnowszych technologiach wytwarzania związanych z czwartą rewolucją 
przemysłową (tzw. Industry 4.0 czy Smart Factory) mają wpływ na charakterystykę 
działania również polskich firm. Brak dostępu do specjalistycznej wiedzy jest szczególnie 
widoczny wśród małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które będa musiały sprostać 
nowym wymaganiom, aby móc konkurować również z dostawcami globalnymi, 
odpowiednio przygotowanymi technologicznie do nowych wyzwań.  
Zaproponowana przez PIAP inicjatywa stworzenia HUBa innowacyjnych rozwiązań jest od 
lat oczekiwaną odpowiedzią na powyższe potrzeby. Szczególnie interesująca jest wizja 
stworzenia pokazowych aplikacji testowych, na których będzie można bezpośrednio 
dokonywać analiz własnych procesów produkcyjnych. 
 
Firma KUKA jako prekursor i aktywny uczestnik ideii Przemysłu 4.0 popiera powyższą 
inicjatywę i wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w budowaniu rozwiązań na rzecz 
promowania nowych technologii na rynku polskim. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
Tomasz Nowak 
 
Dyrektor KUKA Polska 
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Topic: Cooperation in Digital Innovation Hubs project

Having been watching the Polish market for several years, KUKA has noticed lack 
of large scale initiatives aimed at promoting innovative production systems.
Latest manufacturing technologies have been changing dynamically due to the 
introduction of  so called Industry 4.0 or Smart Technology. That affects the way 
companies operate, also in Poland. Companies, especially small and medium-sized 
ones, are lacking access to specialized know-how, which is crucial for them
in order to compete with global providers, already well prepared for the new 
technological challenges. PIAP's inititiative of establishing a HUB for innovative 
solutions has been a long awaited response to the needs mentioned above.
An idea of creating demo test applications which enable to analyse one's 
production processes seems particularly interesting.

Being a precursor and an active participant of Industry 4.0 concept itself,
KUKA supports PIAP's initiative and declares the will to actively participate
in creating solutions which promote new technologies on the Polish market.

Kind regards,

Tomasz Nowak

Director of KUKA Polska


