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Synektik zrealizuje dla Centrum Onkologii w Warszawie kontrakty o wartości 11,3 mln zł 

Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej 

w Polsce podpisał z warszawskim Centrum Onkologii umowy, na podstawie których Synektik 

dostarczy do placówki rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Ich łączna wartość 

wyniosła ponad 11,3 mln zł.   

Umowy z Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) zostały zawarte w wyniku 

postępowań przetargowych. Zdecydowana większość środków zostanie zaliczona do wyniku 

w 2015 r. 

– Umowy podpisane z Centrum Onkologii to sukces Synektik nie tylko z finansowego, ale również 

wizerunkowego punktu widzenia. Tak samo jak sama wielkość wartych prawie 11,5 mln zł 

kontraktów, cieszy nas współpraca z tak uznanym ośrodkiem medycznym ─ podkreśla Cezary 

Kozanecki, Prezes Zarządu i znaczący akcjonariusz Synektik S.A. 

To kolejna w ostatnich miesiącach duża umowa Spółki na dostarczenie sprzętu do placówek 

medycznych. W październiku Synektik zawarł wart 7,6 mln zł kontrakt na dostawę, montaż 

i uruchomienie dwóch rezonansów magnetycznych i innych urządzeń w trzech szpitalach na terenie 

Wielkopolski. W sierpniu natomiast Spółka wygrała dwa przetargi o łącznej wartości 9,1 mln zł 

na dostarczenie rezonansów magnetycznych dla szpitali w Zambrowie i Białymstoku. 

 – Zauważamy wyraźny napływ finansowania unijnego. Placówki medyczne mają środki na zakup 

sprzętu, co przekłada się na nasze wyniki. Oczekujemy, że dobra koniunktura utrzyma się w kolejnych 

latach – mówi Cezary Kozanecki. – Jednocześnie cieszy nas rosnące zainteresowanie naszą ofertą 

ze strony dużych, renomowanych ośrodków. Dzięki realizacji złożonych, kompleksowych projektów,  

Synektik nie jest już postrzegany jako zwykły dostawca sprzętu. Stajemy się wartościowym partnerem, 

posiadającym kompetencje zarówno w zakresie przygotowania, jak i całościowego wykonania 

projektu – dodaje. 

W czwartym kwartale Zarząd Spółki rozpoczął prace nad aktualizacją planów rozwoju.  

- Na początku przyszłego roku planujemy wskazać nowe kierunki rozwoju Synektik. W kolejnych 

miesiącach będziemy mogli więcej powiedzieć o potencjale naszego kardioznacznika i wówczas 

przedstawimy kompletną strategię rozwoju Grupy – zapowiada Cezary Kozanecki. 

 

 

 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 
obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz informatycznych 
stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej i serwis 
sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

Spółka posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje 
własnym Centrum Badawczo- Rozwojowym, które pracuje nad rozwojem nowych, oryginalnych 



 

radioznaczników kardiologicznych i onkologicznych. 

Firma powstała w 2001 roku. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. 
W październiku 2014 roku Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.  

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę „Gazele 
Biznesu 2011” oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą „Diamenty Forbesa 2012”. W 2013 roku Spółka 
została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, uzyskując tytuł 
spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik został laureatem 
nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 

Więcej informacji: www.synektik.pl 
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