Warsztat: Konkurencja czy współpraca – doświadczenia firmy AREX dotyczące rynku
kolejowego
Prowadzący: Tomasz Buda (Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o., Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju)
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. to firma projektowo – produkcyjna
działająca w branży kolejowej oraz wojskowej. Na rynku kolejowym specjalizuje się we wdrażaniu
systemów energetyki nietrakcyjnej (systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia
terenów kolejowych oraz systemów nadzorczych). Na rynku wojskowym specjalizuje się w opracowaniu
i wdrażaniu rozwiązań z zakresu sterowania napędami w sprzęcie wojskowym (bezzałogowe systemy
wieżowe, automatyka w sprzęcie wojskowym, trenażery uzbrojenia).
Firma zatrudnia ok. 70 osób z czego ponad 40 inżynierów różnych branż (informatycy, elektronicy,
mechanicy, elektrycy). Firma posiada warsztat mechaniczny, elektryczny, pracownię montażu
podzespołów elektronicznych. Firma specjalizuje się w produkcji krótkich i średnich serii produktów
dedykowanych na rynek kolejowy i specjalny.
Od roku 2011 firma jest członkiem GRUPY WB w skład której poza AREX wchodzi jeszcze: WB
Electronics, Radmor, FlyTronic, MindMade.
Krótka informacja o prelegencie:
Absolwent wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, kierunek Automatyka. Od 1999 roku pracownik
firmy AREX. Specjalizuje się w rynku kolejowym, głównie systemy energetyki nietrakcyjnej (oświetlenie,
ogrzewanie rozjazdów, systemy zdalnego monitorowania i nadzoru). Ponadto posiada doświadczenie
we wdrażaniu systemów automatyki w zakładach przemysłowych, systemów pomiarowo sterujących w
zakładach górnictwa otworowego. Posiada także dużą wiedzę dotyczącą przemysłu zbrojeniowego w
Polsce.
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Od 2006 roku Członek Zarządu firmy AREX. Odpowiedzialny za rozwój firmy. Nadzoruje proces
przekształcania i rozwój firmy od roku 2006. Dobra znajomość zagadnień związanych z branżą kolejową
w Polsce oraz na Litwie i Estonii.
Ukończył kurs menadżerski na Harvard Business Review Polska.
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