
Transkrypcja 

 [Widać na ekranie] Film prezentuje poznańską firmę IC Solutions, która rozwija się 

dzięki Dotacjom Unijnym. W materiale wypowiada się Rafał Witkowski, prezes zarządu 

IC Solutions, jest to brunet około trzydziestki, ubrany w ciemną marynarkę i błękitną 

koszulę.  

 Radosna muzyka. 

 [Widać na ekranie] Poznański Park Naukowo Technologiczny, kobieta wypełnia 

dokumenty długopisem cyfrowym IC Pen, dokumenty na ekranie monitora.  

 [Lektor] To jest kamerka, która sczytuje ruch ręki, który wykonujemy na kartce i ten 

ruch ręki zapamiętuje, a później odtwarza go niejako w komputerze. I w ten sposób 

wiem, w jaki sposób ruchem ręki ktoś rysował czy pisał po papierze. I dzięki temu 

widzimy to, co on napisał. A później są kolejne algorytmy, które potrafią to odczytać, 

przetworzyć, zrobić z tego podpis geometryczny. 

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Cyfrowy długopis IC Pen, Rafał Witkowski wypełnia dokumenty 

przy jego użyciu, wnętrze siedziby firmy IC Solutions.  

 [Lektor] Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy nasza gospodarka stawia na 

innowacyjne rozwiązania, co jest bardzo korzystne, żeby Polska rzeczywiście robiła 

rzeczy nowe, świeże, nowoczesne, a niekoniecznie tylko odtwórcze z technologii, które 

są u nas przywiezione z Zachodu i ja jestem przekonany, taki jest nasz cel na najbliższy 

czas, aby z tym, co robimy, wyjść bardzo mocno za granice i rzeczywiście podbijać nie 

tylko Polskę, i nie tylko Europę, ale cały Świat.  

 Podniosła muzyka.  

 [Widać na ekranie] Pracownicy firmy IC Solutions przy pracy. 

 [Lektor] Większość startup'ów w naszym kraju marzy o tym, że przyjedzie tutaj z 

zachodu, postawi worek pieniędzy i powie - kupuję. I wtedy można do końca życia z 

tych pieniędzy żyć. 

 [Rafał Witkowski] Ja bym wolał zupełnie inaczej. Wolę zbudować firmę, która będzie na 

tyle fajna i duża, że będzie mogła realnie już konkurować z innymi firmami. Że nie 

będziemy się obawiać, że są to firmy większe i potężniejsze, i właśnie mogą nas kupić, 

bo będą chciały nas kupić. Tylko żeby realnie z nimi konkurować, żeby polska marka 

była tą marką, której te inne firmy się boją. 

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Pracownicy przy pracy, budynek Poznańskiego Parku Naukowo 

Technologicznego, widok z góry. 

 [Rafał Witkowski] Nie jestem z bogatej rodziny, więc miałem na starcie zero, tak 

naprawdę. No i musieliśmy w jakiś sposób, realizując nasze plany, które były ambitne. 

Ambitne plany są zawsze kosztochłonne, więc potrzebowaliśmy tych pieniędzy, żeby to 

wytworzyć. I to był pierwszy moment, kiedy skorzystaliśmy w pieniędzy unijnych. 

Później był taki drugi moment, kiedy skorzystaliśmy z programu 3.1., kiedy tą 

technologię już wytworzyliśmy i ona działała. Tylko, bardzo fajnie, mieliśmy 

satysfakcję, że to działała, tylko trzeba było to jeszcze zacząć sprzedawać. 

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widok na ekranie] Pracownice firmy IC Solutions wypełniają dokumenty przy użyciu 

cyfrowego długopisu, tabele na ekranie komputera. 

 [Rafał Witkowski] Naszym największym klientem w tej chwili jest OBWR, czyli 

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, gdzie wszystkie misje 

obserwacyjne wyborów, na całym świecie, są przeprowadzone przy użyciu naszej 

technologii. To był taki bardzo duży przetarg, w którym konkurowaliśmy z wieloma, 

wieloma i technologiami, i takimi bardziej konkurentami, którzy robią zbliżone rzeczy 

do nas. Konkurowaliśmy z nimi wprost. Wygraliśmy ten przetarg, co ważne, wygraliśmy 



go nie ceną, tylko technologią.  

 Dynamiczna muzyka.  

 [Widać na ekranie] Cyfrowy długopis IC Pen, strona internetowa 

funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 [Widać na ekranie] Logotypy: IC Pen, IC Solutions, Fundusze Europejskie.  
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