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WST(P

Przedstawiamy kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemys!o-
wego, publikowany z okazji osiemnastej rocznicy jego powsta-
nia.

Zamieszczone w nim zosta!y ekspertyzy, stanowiska 
i opinie, które Polskie Lobby Przemys!owe opracowa!o w 2010 
i na pocz(tku 2011 roku. Przekazali#my je  najwy$szym w!a-
dzom w Polsce, zarówno parlamentarnym, jak i rz(dowym.

Niniejszy rocznik zawiera m.in. uwagi Polskiego Lobby Prze-
mys!owego do projektu ustawy o zasadach wykonywania nie-
których uprawnie' Skarbu Pa'stwa oraz do projektu za!o$e' 
ustawy o lobbingu. W najnowszym roczniku du$o miejsca  zaj-
muj( materia!y i stanowiska po#wiecone polskiemu przemys!o-
wi obronnemu i jego zapleczu badawczo-rozwojowemu, w tym  
jego konsolidacji. Za istotny nale$y uzna% materia! zawieraj(-
cy propozycje PLP dotycz(ce programu przemys!owego zwi(za-
nego z pozyskaniem dla Si! Powietrznych samolotu szkolenia 
zaawansowanego. Ponadto w niniejszej publikacji znalaz!y si" 
stanowiska po#wiecone Stoczni Szczeci'skiej, sytuacji polskich 
kolei samorz(dowych i przysz!o#ci polskiej elektroenergetyki.

Publikacja zawiera ponadto informacj' o zako%czeniu 
prac Konwersatorium „O lepsz# Polsk'” nad raportem po-
$wi'conym globalnemu kryzysowi fi nansowo-gospodarcze-
mu. Raport ten zawiera diagnoz' i okre$lenie przyczyn 
oraz mechanizmów tego kryzysu, a ponadto propozycje 
dzia"a% pozwalaj#cych na jego przezwyci')enie. Konwer-
satorium wspó"pracowa"o w tej sprawie z Polskim Lobby 
Przemys"owym.



10

Z okazji osiemnastej rocznicy powstania Polskiego Lobby 
Przemys!owego wszystkim jego cz!onkom i uczestnikom: pre-
zesom i dyrektorom przedsi"biorstw i instytutów, dzia!aczom 
naszego partnera strategicznego SIMP oraz naszym ekspertom 
i wspó!dzia!aj(cym z nami dzia!aczom zwi(zkowym, dzi"ku-
jemy za pomoc, owocn( wspó!prac" i wielkie zaanga$owanie 
w dzia!ania, których celem jest obrona interesów polskiego 
przemys!u, szerzej – polskiej gospodarki.

Koordynator
Polskiego Lobby Przemys!owego

Prof. dr hab. Pawe! Soroka
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GENEZA, TO*SAMO+, I DOROBEK
Polskiego Lobby Przemys"owego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

I. Pocz(tki Polskiego Lobby Przemys!owego si"gaj( 1992 
roku, kiedy to przedstawiciele polskiego przemys!u zorganizowa-
li w )widniku i w Warszawie trzy konferencje po#wi"cone sytu-
acji polskiego przemys!u obronnego i lotniczego, polskiego prze-
mys!u elektronicznego oraz polityce przemys!owej.

W ich trakcie  narodzi! si" pomys! powo!ania organizacji 
wyst"puj(cej w obronie polskiego przemys!u, artyku!uj(cej jego 
interesy. Wtedy bowiem nasz przemys! – w warunkach „szoko-
wej” transformacji realizowanej przez wicepremiera Leszka Bal-
cerowicza i kiedy obowi(zywa!a zasada g!oszona przez ministra 
przemys!u i handlu Tadeusza Syryjczyka, $e „najlepsz( polity-
k( przemys!ow( jest brak polityki przemys!owej”– zagro$ony 
by! upad!o#ci( wielu bran$ oraz przedsi"biorstw i zwi(zanych 
z nimi jednostek badawczo-rozwojowych.

13 marca 1993 roku, w Warszawskiej Szkole Zarz(dzania 
– Szkole Wy$szej, odby!o si" zebranie za!o$ycielskie Polskiego 
Lobby Przemys!owego. Jego za!o$ycielami byli dyrektorzy nie-
których przedsi"biorstw, dzia!acze zwi(zków zawodowych oraz 
naukowcy i eksperci dzia!aj(cy w sferze naukowo-badawczej 
przemys!u, którzy brali udzia! w wy$ej wymienionych trzech  
konferencjach.

Polskie Lobby Przemys!owe przyj"!o formu!" poziomego 
porozumienia o wspó!dzia!aniu i wspó!pracy stowarzysze', 
zw!aszcza naukowo-technicznych i organizacji zwi(zanych 
z polskim przemys!em, w tym zwi(zków zawodowych ró$nych 
nurtów, g!ównie ze strategicznych bran$.
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Deklaracje uczestnictwa w pracach Polskiego Lobby Prze-
mys!owego podpisali równie$ prezesi i dyrektorzy niektórych 
przedsi"biorstw, instytutów  i jednostek badawczo-rozwojo-
wych oraz eksperci i pracownicy nauki. Naszym partnerem 
strategicznym jest Stowarzyszenie In$ynierów i Techników Me-
chaników Polskich ( SIMP ), w lokalu którego odbywamy nasze 
spotkania. Mamy tak$e podpisane porozumienia o wspó!pracy 
z innymi organizacjami spo!ecznymi.

Polskie Lobby Przemys!owe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
jest organizacj( pozarz(dow( non-profi t, dzia!aj(c( w oparciu 
o prac" spo!eczn(, nie zwi(zan( z jak(kolwiek opcj( politycz-
n(. W swojej dzia!alno#ci kieruje si" polsk( racj( stanu w go-
spodarce, czyni(c wysi!ki na rzecz umocnienia suwerenno#ci 
gospodarczej Polski. B"d(c wy!(cznie organizacj( opiniotwór-
cz( i opiniodawcz(, nie prowadz(c( dzia!alno#ci gospodarczej, 
koncentrujemy si" na wypracowaniu stanowisk, ekspertyz 
i opinii w wa$nych sprawach polskiego przemys!u i jego za-
plecza badawczo- rozwojowego, szczególnie sektorów i bran$ 
strategicznych. Swoje opracowania, opinie i stanowiska PLP 
adresuje do najwy$szych w!adz w Polsce i do opinii publicznej , 
m.in. za po#rednictwem Internetu i konferencji prasowych.

W swojej 18-letniej historii Polskie Lobby Przemys!owe im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego zorganizowa!o kilkadziesi(t kon-
ferencji, forów i seminariów dotycz(cych przekszta!ce' w pol-
skiej gospodarce, restrukturyzacji w poszczególnych sektorach 
i bran$ach polskiego przemys!u, zw!aszcza w przemy#le obron-
nym. Niektóre z nich organizowane by!y wspólnie z ró$nymi 
zwi(zkami zawodowymi, z którymi PLP w 1996 roku podpisa!o 
porozumienie o wspó!dzia!aniu w sprawie strategicznych bran$ 
polskiego przemys!u. W tym samym roku Polskie Lobby 
Przemys"owe opracowa"o dokument okre$laj#cy kryteria 
wyboru samolotu wielozadaniowego dla Wojsk Lotniczych. 
W 2000 roku eksperci Polskiego Lobby Przemys"owego 
sporz#dzili opracowanie pt. „Polska racja stanu. Elemen-
ty alternatywnego programu gospodarczego”, które zosta"o 
wydane w postaci ksi#)kowej. Wa)n# inicjatyw# Polskie-
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go Lobby Przemys"owego by"o powo"anie12 listopada 2003 
roku Konwersatorium pn. „O lepsz# Polsk'. Ko%cowym re-
zultatem tych prac by" wydany w czerwcu 2005 roku „Ra-
port o stanie pa%stwa i sposobach jego naprawy”. W roku 
ubieg"ym Konwersatorium opracowa"o Raport o globalnym 
kryzysie fi nansowo-gospodarczym i jego wp"ywie na sytua-
cj' polskiej gospodarki.

II. Bie$(c( dzia!alno#ci( Polskiego Lobby Przemys!owego 
kieruje Gremium Koordynacyjne w sk!adzie: doc. dr Tadeusz 
Ga!(zka, mgr in$. Jerzy Horodecki, prof. dr hab. Andrzej Jani-
cki, prof. dr hab. Jerzy Klamka, mgr Kazimierz *asiewicki, p!k 
mgr in$. Edmund Misterski, prof. dr hab. Stanis!aw Piasecki, 
dr in$. Henryk Potrzebowski, dr hab. Pawe! Soroka i dr in$. 
Ryszard Wieczorkowski. 

Koordynatorem PLP jest prof. dr hab. Pawe! Soroka, a se-
kretarzem dr in$. Henryk Potrzebowski. Komisj" Rewizyjn( PLP 
tworz(: Jerzy Czeszko, Jerzy Panek i Zygmunt Szczepkowski.

Adres Polskiego Lobby Przemys"owego: 
00-050 Warszawa, ul. +wi'tokrzyska 14 „a” pok. 540 

(ZG SIMP), tel. 827-17-68, fax: 826-03-54
Telefon kom. koordynatora prof. dr. hab. Paw"a Soroki: 

0603-425-568.
Strony internetowe PLP: www.plp.info.pl

e-mail: pawel@plp.info.pl
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Posiedzenie Porozumienia Obywatelskiego Organizacji Spo!ecznych 
i Zwi(zków Zawodowych „Dla polskiej nauki, rozwoju ponad podzia!ami”. 
Wyst(pienie przewodnicz(cego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarno#%” 

dr Janusza Sobieszcza'skiego (18 stycznia 2007 r.)

Rozszerzone posiedzenie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Loby Prze-
mys!owego w dniu 24 stycznia 2011 r. Od lewej: Jerzy Panek, Wies!aw 

Klimek, p!k Edmund Misterski, p!k mgr in$. Jerzy Czeszko, prof. dr hab. 
Andrzej Janicki, prof. dr hab. Pawe! Soroka i mgr in$. Jerzy Horodecki



15

DOKUMENT ZA!O"YCIELSKI

Za#o$enia programowo-organizacyjne
Polskiego Lobby Przemys#owego,

przyj%te w trakcie zebrania za#o$ycielskiego
w dniu 13 marca 1993 roku

 

Polski przemys! znalaz! si" w bardzo trudnej sytuacji. Brak 
prorozwojowej polityki przemys!owej, restrykcyjne obci#$enia 
podatkowe i niekorzystna polityka importowa doprowadzi!y 
wiele przedsi"biorstw na skraj upadku. W takiej sytuacji zna-
laz!y si" równie$ przedsi"biorstwa nowoczesne, maj#ce stra-
tegiczne znaczenie dla naszej gospodarki, w tym produkuj#ce 
na potrzeby obronno%ci. Szybko post"puje degradacja polskiej 
nauki i ro%nie bezrobocie w%ród inteligencji technicznej.

Dokonuj#ca si" w Polsce przebudowa gospodarki by!a do-
t#d procesem odgórnym, sterowanym przez urz"dników i do-
radców zagranicznych. W przekszta!ceniach nie uwzgl"dniane 
s# opinie i umiej"tno%ci praktyków – %rodowisk mened$erskich 
i in$ynierskich, a tak$e aspiracje i podmiotowe d#$enia pra-
cowników. Do przezwyci"$enia recesji i wyprowadzenia kraju 
z kryzysu mo$e przyczyni& si" wykorzystanie wielkiego poten-
cja!u tych %rodowisk. Szans# na powodzenie reform jest wy-
kreowanie szerokiego ruchu, spe!niaj#cego funkcj" lobby prze-
mys!owego, skupiaj#cego najlepszych fachowców. Niezb"dne 
jest tak$e wypracowanie d!ugofalowej strategii zmian struktu-
ralnych i w!asno%ciowych, wyznaczonej przez polsk# racj" sta-
nu i spe!niaj#cej aspiracje i oczekiwania spo!eczne. Dla reali-
zacji tych celów powsta!o Polskie Lobby Przemys!owe.
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1. Polskie Lobby Przemys!owe jest dobrowolnym porozu-
mieniem o wspó!dzia!aniu równoprawnych i samodzielnych 
organizacji, zwi#zków zawodowych i stowarzysze' zwi#za-
nych z przemys!em, dzia!aj#cych na rzecz zahamowania re-
gresu oraz pobudzenia i stymulowania procesów rozwojowych 
w przemy%le i poprawienia kondycji polskich przedsi"biorstw 
przemys!owych. Porozumienie b"dzie d#$y& do przekszta!cenia 
si" w przysz!o%ci w ogólnopolsk# struktur" posiadaj#c# osobo-
wo%& prawn#. 

2. Lobby stanowi forum uzgadniania stanowisk i opinii oraz 
wspólnych dzia!a' w istotnych sprawach naszego przemys!u, 
zw!aszcza bran$ strategicznych i nowoczesnych, uwzgl"dniaj#-
cych ró$ne aspekty, charakterystyczne dla tworz#cych je orga-
nizacji i stowarzysze'. Jednocze%nie lobby reprezentuje uzgod-
nione interesy polskiego przemys!u i przedsi"biorstw wobec 
parlamentu i jego komisji, rz#du, samorz#dów terytorialnych 
i organizacji oddzia!ywuj#cych na sytuacj" w przemy%le. 

3. Lobby jest ruchem niezale$nym od ugrupowa' politycz-
nych i dzia!a na rzecz popierania fachowców i oddzielenia ideo-
logii od gospodarki. 

4. Porozumienie b"dzie wp!ywa& na polityk" przemys!o-
w# pa'stwa i uczestniczy& w jej realizacji, oraz oddzia!ywa& 
na kierunki przekszta!ce' w!asno%ciowych. 

5. Istotnym celem porozumienia jest wywieranie wp!ywu 
na kszta!t decyzji parlamentarnych, rz#dowych i samorz#do-
wych dotycz#cych polskiego przemys!u i przedsi"biorstw oraz 
w!#czenie si" w ich urzeczywistnienie – przy wykorzystaniu 
potencja!u i mo$liwo%ci organizacji i zwi#zków zawodowych 
wspó!dzia!aj#cych w ramach lobby. 

 
§ 1

Swoje cele lobby realizuje poprzez: 
1)  Inicjowanie, opiniowanie i uzupe!nianie projektów wa$nych 

aktów prawnych odnosz#cych si" do przemys!u i przedsi"-
biorstw. 
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2)  Po%redniczenie w nawi#zywaniu wspó!pracy mi"dzy przed-
si"biorstwami ró$nych bran$. 

3)  Organizowanie i podejmowanie wspólnych przedsi"wzi"& 
– w tym akcji i dzia!a' w terenie. 

4)  Inspirowanie i organizowanie bada', prac projektowych 
i ekspertyz – we wspó!pracy z profesjonalnymi placówka-
mi naukowymi – dotycz#cych przemys!u i przedsi"biorstw, 
oraz upowszechnianie ich wyników. 

5)  Organizowanie seminariów, konferencji i spotka' o charak-
terze programowym. 

6)  Popieranie edukacji menad$erskiej, s!u$#cej podnoszeniu 
sprawno%ci zarz#dzania przedsi"biorstwami w gospodarce 
rynkowej. 

7)  Nawi#zywanie kontaktów i podejmowanie wspó!pracy z or-
ganizacjami i instytucjami posiadaj#cymi wp!yw na sytua-
cj" w przemy%le i funkcjonowanie przedsi"biorstw, oraz or-
ganizacjami polonijnymi i wybitnymi polskimi specjalistami 
$yj#cymi za granic#. 

8)  Reprezentowanie interesów skupionych w lobby organizacji 
w sporach z administracj# pa'stwow# – z ich upowa$nienia.

§ 2

Poszczególne organizacje i stowarzyszenia tworz#ce lobby re-
prezentowane s# przez swoich przewodnicz#cych lub sekreta-
rzy albo przez upowa$nionych przedstawicieli, co powinno za-
pewni& %cis!y zwi#zek porozumienia ze %rodowiskami, których 
wyrazicielami s# te organizacje i stowarzyszenia. 

 
§ 3

Oprócz organizacji i stowarzysze' tworz#cych lobby, w jego ra-
mach dzia!aj#: 
1)  Rada Dyrektorów przedsi"biorstw ró$nych bran$ i insty-

tutów badawczo-rozwojowych, reprezentuj#ca racje praco-
dawców. 
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2)  Rada Zwi#zkowa z!o$ona z przedstawicieli ró$nych zwi#z-
ków zawodowych, reprezentuj#ca racje pracobiorców. 

3)  Rada Naukowo-Doradcza, skupiaj#ca pracowników nauko-
wo-badawczych z uczelni i instytutów zwi#zanych z prze-
mys!em i przedsi"biorstwami.

§ 4

Bie$#ca dzia!alno%& lobby – w uzgodnieniu z tworz#cymi je pod-
miotami – prowadzi Gremium Koordynacyjne, z!o$one z osób 
deklaruj#cych ch"& aktywnego dzia!ania na rzecz ca!ego lobby. 
Gremium wybiera koordynatora organizuj#cego jego prace.

§ 5

Decyzje i stanowiska lobby przyjmuje metod# uzgodnie'.

§ 6

W ramach porozumienia istniej# sta!e komisje problemowe. 
Powo!ywane s# tak$e komisje zadaniowe.

§ 7

W ramach Polskiego Lobby Przemys!owego mog# tworzy& si" 
ogniwa terenowe o zasi"gu wojewódzkim lub mi"dzywojewódz-
kim, które realizuj# cele programowe okre%lone w niniejszych 
za!o$eniach. Ogniwa terenowe mog# skupia& przedstawicie-
li tych %rodowisk z danego terenu, które zosta!y wymienione 
w pkt. 1 i § 3.

§ 8

Szczegó!owe zasady funkcjonowania ogniwa terenowego Pol-
skiego Lobby Przemys!owego okre%la regulamin przyj"ty przez 
jego za!o$ycieli i uzgodniony z Gremium Koordynacyjnym PLP, 
które wspiera dzia!alno%& ogniw terenowych. 



19



20



21





PARTNERZY
POLSKIEGO LOBBY PRZEMYS!OWEGO





25

POROZUMIENIE  O  WSPÓ!PRACY
pomi"dzy Stowarzyszeniem In#ynierów

i Techników Mechaników Polskich
a Polskim Lobby Przemys$owym

Nawi!zuj!c do wieloletniej wspó"pracy Polskiego Lobby Prze-
mys"owego ze Stowarzyszeniem In#ynierów i Techników Mecha-
ników Polskich, maj!c na celu dzia"ania na rzecz dobra polskiej 
gospodarki i jej rozwoju, a tak#e d!#!c do zacie$nienia wi%zi 
mi%dzy $rodowiskami – in#ynierskimi i przemys"owymi, zawarto 
porozumienie pomi%dzy:
Stowarzyszeniem In#ynierów i Techników Mechaników Pol-
skich, reprezentowanym przez prezesa SIMP – Andrzeja Ci-
szewskiego i wiceprezesa SIMP – Jana Salamo&czyka
i Polskim Lobby Przemys"owym, reprezentowanym przez koor-
dynatora PLP – Paw"a Sorok%.

§ 1

Strony niniejszego porozumienia, kieruj!c si% postanowienia-
mi zawartymi w § 9 pkt 3 statutu SIMP i za"o#eniami progra-
mowo-organizacyjnymi PLP ustalaj! wspó"prac% w zakresie 
formu"owania opinii i ekspertyz dotycz!cych stanu polskiej 
gospodarki, a zw"aszcza przemys"u, i docierania z nimi do gre-
miów decydenckich i opinii publicznej.

§ 2

Wspó"praca pomi%dzy SIMP i PLP realizowana b%dzie przez:
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1.  Organizowanie dyskusji i debat z udzia"em ekspertów SIMP 
i PLP, po$wi%conych wybranym problemom ogólnym i bran-
#owym.

2.  Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o cha-
rakterze programowym.

3.  Organizowanie wspólnych konferencji prasowych.
4.  Wydawanie publikacji, prezentuj!cych wspólne opinie i sta-

nowiska.

§ 3

W konsekwencji postanowie& okre$lonych w § 1 i § 2 strony 
przyjmuj! nast%puj!ce zakresy obowi!zków:
1.  Stowarzyszenie In#ynierów i Techników Mechaników Pol-

skich:
 a)  wspólne wyst%powanie z PLP na wewn!trz, w przypad-

kach gdy od wyst%puj!cego wymagane jest posiadanie 
osobowo$ci prawnej,

 b)  udost%pnianie nieodp"atne pomieszcze& na zebrania PLP 
i udzielanie mu swego adresu,

 c)  przechowywanie dokumentacji PLP.
2.  Polskie Lobby Przemys"owe:
 a)  udzia" ekspertów PLP w opracowywaniu stanowisk, opinii 

i ekspertyz inicjowanych przez poszczególne sekcje i towa-
rzystwa naukowo-techniczne SIMP,

 b)  udzia" w konferencjach i seminariach organizowanych 
przez SIMP,

 c)  pomoc w redagowaniu wspólnych wydawnictw,
 d)  promocj% w $rodowiskach przemys"owych dorobku SIMP 

w zakresie post%pu naukowo-technicznego.

§ 4

Strony uznaj! za celowe dokonywanie wymiany ofi cjalnych do-
kumentów, stanowisk, materia"ów konferencyjnych wydanych 
przez ka#d! ze stron.



27

§ 5

Strony postanawiaj!, #e pe"nomocnikami do spraw kontaktów 
roboczych b%d!:
– ze strony SIMP – Kazimierz 'asiewicki,
– ze strony PLP – Pawe" Soroka.

§ 6

Strony postanawiaj!, #e co roku dokonywana b%dzie ocena re-
alizacji niniejszego porozumienia.

§ 7

Porozumienie zawiera si% na czas nieokre$lony z mo#liwo$ci! 
jego wypowiedzenia przez ka#d! ze stron z terminem 3-mie-
si%cznym.

§ 8

Porozumienie zosta"o sporz!dzone w dwóch jednobrzmi!cych 
egzemplarzach, po jednym dla ka#dej ze stron.

§ 9

Porozumienie wchodzi w #ycie z dniem podpisania.
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POROZUMIENIE  O  WSPÓ!PRACY
pomi"dzy Polskim Lobby Przemys$owym

a Towarzystwem Wiedzy Obronnej

Pozytywne efekty dotychczasowej dora(nej wspó"pracy na rzecz 
promowania obronno$ci i bezpiecze&stwa kraju, motywuj! Pol-
skie Lobby Przemys"owe i Towarzystwo Wiedzy Obronnej do na-
dania jej instytucjonalnej, bardziej $cis"ej i dynamicznej formy. 
Dlatego te# uk"adaj!ce si% strony:
Polskie Lobby Przemys"owe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
(PLP), reprezentowane przez koordynatora PLP – Paw"a Sorok% 
i Towarzystwo Wiedzy Obronnej, reprezentowane przez prezesa 
Zarz!du G"ównego TWO – Wies"awa Jó(wika zawieraj! porozu-
mienie.

§ 1

Strony niniejszego porozumienia, kieruj!c si% postanowienia-
mi zawartymi w za"o#eniach programowo-organizacyjnych PLP 
i w statucie TWO (§ 6 pkt 3 i § 7 pkt 5), ustalaj! nast%puj!ce 
p"aszczyzny wspó"pracy:
1)  zapoznawanie i upowszechnianie dokumentów prawnych 

w dziedzinie obronno$ci i gospodarki narodowej pracuj!cej 
na rzecz obronno$ci i bezpiecze&stwa pa&stwa;

2)  popularyzowanie osi!gni%) naukowych i technicznych, kra-
jowych i zagranicznych zwi!zanych z obronno$ci!;

3)  formu"owanie opinii i ekspertyz dotycz!cych obronno$ci 
i bezpiecze&stwa pa&stwa;

4) wspó"dzia"anie w przedsi%wzi%ciach promocyjnych PLP i TWO, 
m.in. na forum targów zbrojeniowych.
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§ 2

Wspó"praca pomi%dzy PLP i TWO realizowana b%dzie przez:
1)  organizowanie wspólnych konferencji, sympozjów i warszta-

tów edukacyjnych o charakterze programowym;
2) wydawanie publikacji, prezentuj!cych dorobek naukowy 

oraz opinie i stanowiska wypracowane przez oba stowarzy-
szenia;

3) wymian% informacji o najistotniejszych przedsi%wzi%ciach 
PLP i TWO.

§ 3

Realizuj!c postanowienia § 1 i § 2 niniejszego porozumienia, 
uk"adaj!ce si% strony przyjmuj! nast%puj!ce zobowi!zania:
1. Polskie Lobby Przemys"owe
 a) udzia" w konferencjach i warsztatach edukacyjnych orga-

nizowanych przez TWO;
 b) pomoc w redagowaniu wspólnych wydawnictw;
 c) promowanie w $rodowiskach przemys"owych TWO oraz 

jego mo#liwo$ci marketingowych za po$rednictwem wy-
dawnictw („Wiedza Obronna”, „Zeszyt Problemowy”, „Biu- 
letyn Informacyjny”) i p"yt DVD, CD;

 d) udzia" ekspertów PLP w opracowywaniu stanowisk, opinii 
i ekspertyz inicjowanych przez TWO.

2. Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 a) udzia" przedstawicieli TWO w przedsi%wzi%ciach realizo-

wanych przez PLP, dotycz!cych spraw obronnych i bez-
piecze&stwa pa&stwa;

 b) udzia" ekspertów TWO w opracowaniu stanowisk, opinii 
i ekspertyz inicjowanych przez PLP;

 c)  promowanie dokona& PLP w $rodowiskach, w których 
dzia"a TWO;

 d) udost%pnienie wydawnictw TWO dla autorów publikuj!-
cych materia"y na temat przemys"u a przemys"u zbroje-
niowego w szczególno$ci;
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 e) wspó"udzia" w realizowaniu fi lmów promuj!cych polski 
przemys" (zak"ady, grupy zak"adów przemys"owych).

§ 4

Strony uznaj! za celowe dokonywanie wymiany materia"ów 
konferencyjnych wydawanych przez ka#d! ze stron.

§ 5

Porozumienie zawiera si% na czas nieokre$lony z mo#liwo$ci! 
jego wypowiedzenia przez ka#d! ze stron w terminie 3-mie-
si%cznym.

§ 6

Porozumienie nie powoduje dla #adnej ze stron zobowi!za& fi -
nansowych.

§ 7

Porozumienie zosta"o sporz!dzone w dwóch jednobrzmi!cych 
egzemplarzach, po jednym dla ka#dej strony.

§ 8

Porozumienie wchodzi w #ycie z dniem podpisania.
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Warszawa, dnia 19.06.1996 r.

POROZUMIENIE  O  WSPÓ!DZIA!ANIU
w sprawie strategicznych bran# polskiego przemys$u 

W okresie najbli#szych dwóch lat zapadn! zasadnicze decy-
zje dotycz!ce restrukturyzacji i przekszta"ce& w"asno$ciowych 
wiod!cych strategicznych bran# polskiego przemys"u i skupio-
nych w nich wielkich przedsi%biorstw oraz zwi!zanego z nimi 
zaplecza badawczego i rozwojowego. Koncepcje tych przekszta"-
ce& powstaj! pod naciskiem wysoko rozwini%tych krajów $wia-
ta i wielkich korporacji mi%dzynarodowych, a w ich tworze-
niu przewa#nie uczestnicz! zagraniczne fi rmy konsultingowe. 
Wdra#anie za$ tych koncepcji odbywa si% cz%sto z zastosowa-
niem nieuczciwej konkurencji i monopolizacji $rodków pomo-
cowych. Ni#ej podpisani uwa#aj!, #e ze wzgl%du na znaczenie 
strategicznych bran# przemys"u dla ca"ej gospodarki i potrze-
b% zachowania suwerenno$ci ekonomicznej Polski, decyzje do-
tycz!ce ich przysz"o$ci powinny zapada) w parlamencie i pod 
kontrol! niezale#nych si" spo"ecznych, zw"aszcza Zwi!zków Za-
wodowych. W szczególno$ci niezb%dne s! niezale#ne – alterna-
tywne wobec rz!dowych – opracowania dotycz!ce kierunków 
przekszta"ce& w bran#ach strategicznych.

Zwi!zki Zawodowe, których przedstawiciele podpisali ni-
niejsze porozumienie, b%d! wspó"dzia"a) z ekspertami Polskie-
go Lobby Przemys"owego w tworzeniu tego rodzaju opracowa& 
oraz na rzecz ich uwzgl%dnienia przez organy pa&stwowe odpo-
wiedzialne za polityk% gospodarcz! i przemys"ow!. Jednocze$-
nie b%d! wspólnie monitorowa) procesy decyzyjne dotycz!ce 
przysz"o$ci tych bran# i przeciwstawia) si% rozwi!zaniom nie-
korzystnym dla Polski. Sygnatariusze porozumienia w swym 
post%powaniu kierowa) si% b%d! polsk! racj! stanu w gospo-
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darce i kryteriami efektywno$ci ekonomicznej, przy uwzgl%d-
nieniu racji spo"ecznych i interesów pracowniczych.
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* W 1999 r. Sekcja Krajowa Górnictwa W%gla Brunatnego NSZZ „Soli-
darno$)” odst!pi"a od ww. porozumienia.
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POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
organizacji spo$ecznych i zwi%zków zawodowych
„Dla polskiej nauki, rozwoju ponad podzia$ami”

z dnia 7 wrze&nia 2004 roku

Wobec wyzwa& przed jakimi stan%"a dzisiaj polska nauka, go-
spodarka, spo"ecze&stwo, a tak#e w zwi!zku z ogólnie znanym 
stanem organizacyjnym, bud#etowym i zad"u#eniowym Pa&-
stwa, strony – sygnatariusze niniejszego porozumienia: 
1. Polskie Lobby Przemys"owe – reprezentowane przez dr Paw"a 

Sorok% – Koordynatora PLP i prof. Andrzeja Janickiego – Prze-
wodnicz!cego Komisji Nauki i Post%pu Technicznego PLP. 

2. Zwi!zek Zawodowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk 
– reprezentowany przez mgr Janin% Owczarek – Przewodni-
cz!c! Zwi!zku i prof. Andrzeja Straszaka – Wiceprzewodni-
cz!cego Zwi!zku. 

3. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarno$)” – reprezentowa-
na przez dr Janusza Sobieszcza&skiego – Przewodnicz!cego 
Krajowej Sekcji i dr Piotra Lewandowskiego – Wiceprzewod-
nicz!cego Krajowej Sekcji o$wiadczaj! wol%: 

§ l

Podpisania z dniem dzisiejszym porozumienia, którego celem 
jest wspó"dzia"anie w wykorzystywaniu pojawiaj!cych si% szans 
rozwojowych i w skutecznym rozwi!zywaniu kluczowych prob-
lemów w obszarze wspólnym nauki, gospodarki i spo"ecze&-
stwa i ich relacjach wzajemnych – z wykorzystaniem inicjatyw 
i potencja"u strony obywatelskiej w kraju i sieciach mi%dzyna-
rodowych. 
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§ 2

W szczególno$ci chodzi o: 
– stworzenie i systematyczne funkcjonowanie obywatelskiej 

platformy wymiany my$li i twórczego formu"owania proble-
mów i propozycji inicjuj!cych dzia"ania w"asne i odwo"uj!-
cych si% do wspó"dzia"ania strony rz!dowej i strony samo-
rz!dowej; 

–  zapewnienie systematycznego funkcjonowania owej platfor-
my dla dobra nauki, gospodarki i spo"ecze&stwa polskiego 
w kontek$cie strategii rozwojowych Unii Europejskiej i part-
nerów z poza niej; 

– wykorzystywanie szans i mo#liwo$ci powstaj!cych w ra-
mach wspó"pracy europejskiej i globalnej z uwzgl%dnieniem 
metod i sposobów tworzenia efektu synergii; 

– opracowywanie strategii i przed"o#e& w sferze nauki i roz-
woju, kierowanych do organizacji i instytucji pozarz!do-
wych, a zw"aszcza przedk"adanych stronie rz!dowej i samo-
rz!dowej na mocy posiadanego autorytetu i wypracowanego 
uznania owych stron dla dzia"alno$ci Porozumienia. 

§ 3

Porozumienie tworzy swój organ zwany „Rad! Porozumienia”. 
W sk"ad Rady Porozumienia wchodz! sygnatariusze, których 
podpis zosta" z"o#ony pod tekstem Porozumienia, zwani tak#e 
za"o#ycielami, i naukowe gremium z"o#one z utytu"owanych 
pracowników naukowych. 

§ 4

Przewodnicz!cych samego Porozumienia, a tak#e Rady Porozu-
mienia wybieraj! ich uczestnicy. 
Regulaminy Porozumienia i Rady Porozumienia zostan! opra-
cowane w terminie 2 miesi%cy i zostan! zatwierdzone solidar-
nie przez sygnatariuszy tj. osoby podpisuj!ce niniejsze Porozu-
mienie. 
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§ 5

Porozumienie ma charakter otwarty, a przyst!pienie do niego 
kolejnych uczestników wymaga uzgodnienia z jego sygnatariu-
szami. 
Porozumienie niniejsze zosta"o podpisane w trzech jedno-
brzmi!cych egzemplarzach po jednym dla ka#dej uczestnicz!-
cej strony.
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Reprodukcja ok"adki publikacji PLP pt. „Polska racja stanu”
(wydanie z marca 2000 r.), zawieraj!cej elementy alternatywnego programu

gospodarczego, opracowanego przez ekspertów
Polskiego Lobby Przemys"owego
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Ogólnopolska Konferencja pt. „Spó"dzielczo$) i akcjonariat pracowniczy 
jako elementy bezpiecze&stwa spo"ecznego i trwa"ego rozwoju”, zorganizo-
wanej w dniu 12 pa(dziernika 2009 r. przez Polskie Lobby Przemys"owe 

i Krajow! Rad% Spó"dzielcz!. Prezydium Konferencji. 
Od prawej: Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spó"dzielczej, 

Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i koordynator PLP 
Prof. dr hab. Pawe" Soroka

Uroczysto$) siedemnastej rocznicy Polskiego Lobby Przemys"owego 
w sali konferencyjnej KOARA EXPO w dniu 20 marca 2010 r. 
Wyst!pienie Stanis"awa Janasa – przewodnicz!cego Zwi!zku 

Zawodowego Przemys"u Elektromaszynowego
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Uroczysto$) siedemnastej rocznicy Polskiego Lobby Przemys"owego 
w sali konferencyjnej KOARA EXPO w dniu 20 marca 2010 r. 

Wyst!pienie eksperta PLP dr Ryszarda Grabowieckiego

Uroczysto$) siedemnastej rocznicy PLP. Referat na temat globalnego 
kryzysu gospodarczego wyg"asza Les"aw Michnowski
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Wyró#nienie Dyplomami Polskiego Lobby Przemys"owego w czasie 
uroczysto$ci siedemnastej rocznicy powstania PLP. Od lewej: dr Ryszard 
Grabowiecki, dr Krzysztof Lachowski, Bogus"aw Sady – wiceprezydent 

Zwi!zku Zawodowego Maszynistów kolejowych, Stanis"aw Janas – prze-
wodnicz!cy Zwi!zku Zawodowego Przemysowego Elektromaszynowego, 
Ma"gorzata Kucab – przewodnicz!ca Zarz!du Okr%gu Przedsi%biorstw 

Wojskowych i Sfery Pozabud#etowej NSZZ Pracowników Wojska

Uczestnicy i go$cie uroczysto$ci siedemnastej rocznicy powstania 
Polskiego Lobby Przemys"owego w dniu 20 marca 2010 r.





ZASADY WYKONYWANIA UPRAWNIE! 
SKARBU PA!STWA 

I PROBLEMY LOBBINGU
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Warszawa 25 stycznia 2011 r.

Uwagi Polskiego Lobby Przemys"owego
do projektu ustawy z dn. 30.10.2009 r. 

o zasadach wykonywania niektórych uprawnie# 
Skarbu Pa#stwa

Uwagi ogólne

Przedmiotem projektu ustawy s! regulacje prawne odnosz!-
ce si" do uprawnie# Skarbu Pa#stwa. Regulacje te obejmuj! 
g$ównie tematyk":

– reprezentacji w$asno%ci Skarbu Pa#stwa,
– dzia$a# odnosz!cych si" do ustanowienia zarz!dów i rad 

nadzorczych spó$ek z wi"kszo%ciowym udzia$em Skarbu 
Pa#stwa lub pa#stwowych osób prawnych,

– procedur komercjalizacji i prywatyzacji mienia przedsi"-
biorstw pa#stwowych,

– przeznaczenia %rodków uzyskiwanych z prywatyzacji 
przedsi"biorstw.

Projekt omawianej ustawy odnosi si" wi"c do prawnych 
aspektów zarz!dzania mieniem, oraz do trybu dokonywania 
zmian prywatyzacyjnych w tym mieniu. Nie jest to wi"c projekt 
ustawy Sejmu RP traktuj!cy mienie pa#stwowe jako ogólnona-
rodowy zasób maj!tkowo-kapita$owy maj!cy s$u&y' i wspiera' 
gospodark" narodow!, uczestniczy' w jej rozwoju; wykorzysty-
wany tak&e jako narz"dzie pobudzaj!ce i koordynuj!ce dzia$a-
nia przedsi"biorstw sektora prywatnego, (szczególnie kapita$u 
zagranicznego w Polsce) np. w formie „joint venture” – w inte-
resie rozwoju gospodarki narodowej, jej odd$u&ania i konkuren-
cyjno%ci.
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Proponowane uzupe$nienia i korekty do projektu ustawy 
sformu$owane zosta$y g$ównie w za$o&eniu, &e mienie pa#stwo-
we powinno by' w niej wyra(nie zaakcentowane jako aktyw-
ny, trwa$y sektor uczestnicz!cy w rozwoju gospodarki narodo-
wej. Konsekwentnie ujmuje si" w nich, &e minister w$a%ciwy 
do spraw Skarbu Pa#stwa ma nie tylko reprezentowa' Skarb 
Pa#stwa w aktach prawnych odnosz!cych si" do ustanawia-
nia w$adz zarz!dzaj!cych przedsi"biorstwami Skarbu Pa#stwa 
oraz do obrotu rynkowego mieniem prywatyzowanych przedsi"-
biorstw pa#stwowych. Nie wystarczaj!ce jest te& reprezentowa-
nie Skarbu Pa#stwa poprzez uzyskiwanie sprawozda# o stanie 
przedsi"biorstw. Bowiem minister Skarbu Pa#stwa powinien 
d!&y' w swoich dzia$aniach do zwi"kszenia dochodów w$a%ci-
cielskich Skarbu Pa#stwa, tworzenia warunków dogodnych dla 
rozwoju przedsi"biorstw pa#stwowych, eliminowania defi cytów 
w obrotach towarowych z zagranic! oraz dla odd$u&ania bud&e-
tu pa#stwa i kraju.

Zrozumia$e, &e projekt ustawy odnosz!cy si" do uprawnie# 
Skarbu Pa#stwa nie mo&e by' projektem ustawy obejmuj!cym 
pe$en zakres potrzebnego gospodarce polskiej interwencjona-
lizmu pa#stwowego, a interwencjonalizm taki jest niezb"d-
ny aby gospodarka polska sta$a si" zrównowa&ona w obrotach 
z zagranic!, konkurencyjna i zapewniaj!ca potrzebn! ilo%' i ja-
ko%' miejsc pracy, a w konsekwencji odd$u&ona. Tym niemniej 
projekt powinien wspomaga' i uczestniczy' w procesie odnowy 
i umacniania gospodarki polskiej.

Z tych wzgl"dów nie nacisk na dalsz! prywatyzacj" przedsi"-
biorstw pa#stwowych, a nacisk na umocnienie i rozwój sektora 
przedsi"biorstw pa#stwowych – równolegle z rozwojem sektora 
polskiego przedsi"biorstw prywatnych – powinien by' wiod!c! 
tre%ci! w omawianym projekcie ustawy o uprawnieniach Skar-
bu Pa#stwa. Twierdzenie takie uzasadnia kryzysowy stan go-
spodarki polskiej.

Stan ten prezentuj! nast"puj!ce dane:
1. W grudniu 2009 r. pa#stwowy d$ug publiczny wzrós$ 

do 669,9 mld z$, obs$uga tego d$ugu poch$on"$a 10,8% 
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bud&etu pa#stwa, defi cyt bud&etu pa#stwa wyniós$ 
23,8 mld z$;

2. Defi cyty w obrotach towarowych z zagranic! pog$"biaj! si" 
od 1991 r.: defi cyt w 2008 r. wyniós$ 26,2 mld EUR, a w kry-
zysowym roku 2009 – 8,7 mld EUR; trwa$e defi cyty w ob-
rotach towarowych z zagranic! wyst"puj! w przemy%le che-
micznym, maszyn budowlanych, drogowych i rolniczych oraz 
przemy%le „wysokiej techniki”;

3. Zad$u&enie zagraniczne Polski wynios$o w grudniu 2009 r. 
267,4 mld USD.

4. Bezrobocie ogarnia w Polsce ponad 1,8 mln osób, g$ównie 
m$odych z wykszta$ceniem %rednim b!d( wy&szym (tj. 11-
12% ludno%ci w wieku produkcyjnym), pomimo, &e w poszu-
kiwaniu pracy wyemigrowa$o z kraju po 1989 r. ok. 2 mln 
osób; jedynie 56,3% ludno%ci w wieku produkcyjnym by$o 
w 2009 r. aktywne zawodowo.

5. Gospodarka polska zdominowana zosta$a przez kapita$ za-
graniczny, który obecnie jest si$! decyduj!c! o kierunkach 
rozwoju gospodarczego kraju; nast!pi$o wi"c istotne ograni-
czenie suwerenno%ci gospodarczej Polski. Jak wynika z prze-
prowadzonej jeszcze w 1997 r. analizy przez grup" profe-
sorów PAN fi rmy zagraniczne staraj! si" zwi"kszy' eksport 
towarów na segmenty krajowego rynku zaawansowanej tech-
niki, skutecznie wypieraj!c produkcj" krajow!,
– tendencyjnie d!&! do likwidacji polskiego zaplecza badaw-

czo-rozwojowego,
– d!&! do maksymalnie mo&liwego zast"powania dóbr inwe-

stycyjnych wytwarzanych dotychczas w Polsce dostawami 
z zagranicy (maszyn, urz!dze#),

– wycofuj! si" z podejmowanego uprzednio w Polsce ekspor-
tu maszyn i urz!dze# (z eksportu elektrowni i urz!dze# 
energetycznych, z eksportu maszyn rolniczych i urz!dze# 
cukrowniczych, eksportu maszyn budowlanych i d(wigów, 
fabryk kwasu siarkowego i innych),
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– dyskontuj! i eksportuj! zyski z podejmowanych w kraju 
programów inwestycyjnych m.in. w budowie dróg i rozbu-
dowie energetyki krajowej,

– przejmuj! przemys$y krajowe, które produkuj! wyroby 
najbardziej op$acalne, które maj! sta$y zbyt (jak przemys$ 
samochodowy, cukrowniczy, chemii gospodarczej, farma-
ceutyczny, %rodków spo&ywczy); – super i hipermarkety 
zagraniczne zape$niaj! pó$ki swoich sklepów z dominacj! 
towarów importowanych, maksymalizuj! odprowadzanie 
zysków za granic", eliminuj! z rynku ma$e i %rednie krajo-
we przedsi"biorstwa handlowe.

 Kapita$ zagraniczny nie ma wi"c zainteresowania w ogra-
niczeniu importu i nie mo&na liczy' na to, aby by$ wiod!-
c! si$! rozwijaj!c! potencja$ i konkurencyjno%' gospodar-
ki polskiej, a tak&e rozwija$ eksport w skali eliminuj!cej 
zad$u&enie kraju, jak równie& nadmiern! obecnie pene-
tracj" importu. Wska(nik penetracji importu w 2009 r. 
wynosi$ ok. 58% (liczony jako udzia$ warto%ci importu 
w warto%ci przetwórstwa przemys$owego pomniejszonego 
o warto%' eksportu i powi"kszonego o warto%' importu); 
jest on znacznie wy&szy ni& w rozwini"tych krajach Unii 
Europejskiej, gdzie kszta$tuje si" na poziomie ok. 20%. 
Udzia$ kapita$u zagranicznego powinien wi"c by' pomniej-
szony min. polityk! promocyjn! Skarbu Pa#stwa, rozsze-
rzaj!c! w gospodarce polskiej udzia$ kapita$u polskiego. 
Kapita$ zagraniczny dysponuje obecnie ok. 80% kapita$u 
w bankach, ok. 50% kapita$u w przemy%le przetwórczym, 
handlu i naprawach i ok. 20% kapita$u w budownictwie 
– g$ównie kluczowym.

6. Dominacja kapita$u zagranicznego oraz narastaj!ce zad$u-
&enie kraju jest przyczyn! transferów waluty zagranic" wy&-
szych ni& nap$yw transferów z zagranicy. W konsekwencji 
Produkt Narodowy Brutto (PNB) jest w Polsce ni&szy ni& Pro-
dukt Krajowy Brutto (PKB). W 2008 r. z tej przyczyny ujem-
ne saldo w tworzeniu PNB wynios$o 28,9 mld z$.
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Przedstawiony kryzysowy, zw$aszcza z uwagi na rosn!ce za-
d$u&enie, stan gospodarki polskiej uzasadnia aby projekt usta-
wy Sejmu porz!dkuj!cy uprawnienia Skarbu Pa#stwa by$ rów-
nocze%nie projektem ustawy tworz!cym warunki aby Skarbu 
Pa#stwa skuteczniej uczestniczy$ w równowa&eniu gospodarki 
polskiej.

Zdaniem Polskiego Lobby Przemys$owego w zakresie repre-
zentacji w$asno%ci Skarbu Pa#stwa, powinien on zachowa' swój 
udzia$ w wysoko%ci 51 % w spó$kach nast"puj!cych bran&:

– wydobywania surowców;
– grupach energetycznych;
– ruroci!gach gazowych, ropy naftowej i paliw p$ynnych oraz 

w magazynach paliw o pojemno%ci powy&ej 20.000 m3
– w rafi neriach „Orlen” i i „Lotos”;
– w spó$kach przewozowych PKP.
Je%li chodzi o ustanowienie Zarz!dów i Rad Nadzorczych 

spó$ek Skarbu Pa#stwa, to
– do Rad Nadzorczych nale&y powo$ywa' do%wiadczonych 

specjalistów z tytu$em magistra ( nie dotyczy to przedsta-
wicieli za$ogi ), z praktyk! m.in. 10 lat, w tym 5 lat na sta-
nowisku kierowniczym;

– nie powo$ywa' w sk$ad Rad Nadzorczych dzia$aczy partii 
politycznych, parlamentarzystów, pracowników na kierow-
niczych stanowiskach w Kancelarii Prezydenta, Premiera 
i innych na kierowniczych stanowiskach we w$adzach cen-
tralnych.

)rodki z prywatyzacji w pierwszym rz"dzie nale&y przezna-
czy' na rozwój bran& daj!cych szanse na popraw" efektywno-
%ci i mo&liwo%ci zwi"kszenia zatrudnienia, zw$aszcza w rejonach 
du&ego bezrobocia.

Uwagi szczegó"owe

Tytu$ II. Organizacja nadzoru w$a%cicielskiego Skarbu Pa#-
stwa
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Doda' nowy artyku$:
1. Prywatyzowane powinny by' w pierwszym rz"dzie przedsi"-

biorstwa pa#stwowe/spó$ki – trwale nierentowne, których 
restrukturyzacja przywracaj!ca ich rentowno%' oraz kon-
kurencyjno%' rynkow! nie ma uzasadnienia czy to popytem 
rynkowym czy to strategi! rozwoju gospodarki narodowej. 
Podstaw! decyzji o prywatyzacji b!d( likwidacji przedsi"bior-
stwa pa#stwowego/spó$ki pa#stwowej powinna by' tak uj"-
ta ekspertyza, opracowana przez Ministra Gospodarki

2. Rentowne przedsi"biorstwa pa#stwowe, spó$ki Skarbu Pa#-
stwa – b!d( z udzia$em Skarbu Pa#stwa powinny stanowi' 
wa&ne (ród$o dochodów w$a%cicielskich Skarbu Pa#stwa, 
równowa&!cych bud&et pa#stwa.
Art. 5.1. 

1) (zamienny) 
 Minister w$a%ciwy do spraw Skarbu Pa#stwa: 1) przygotowu-

je i przedk$ada Radzie Ministrów oraz z jej upowa&nienia Sej-
mowi coroczne sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Pa#-
stwa oraz o zmianach w dochodach w$a%cicielskich Skarbu 
Pa#stwa oraz o ich przyczynach, o udziale kapita$u krajowe-
go i zagranicznego w sprzedanym prywatyzacyjnie maj!tku 
Skarbu Pa#stwa, o wnioskowanych przez ministra Skarbu 
Pa#stwa przedsi"wzi"ciach prywatyzacyjnych w kolejnym 
roku bud&etowym. 

2) (nowy, zamiast obecnego p. 2)
3) przygotowuje i przedk$ada Radzie Ministrów -w porozumie-

niu z Ministrem Gospodarki – projekty anga&owania %rodków 
fi nansowych Skarbu Pa#stwa w kolejnym roku bud&etowym 
w zamierzenia aktywizuj!ce gospodarczy rozwój kraju.

4) (nowy po obecnym p. 3)
 zapewnia zarz!dzanie maj!tkiem Skarbu Pa#stwa odpowied-

nio do warunków gospodarki rynkowej w celu wzrostu ren-
towno%ci i konkurencyjno%ci przedsi"biorstw pa#stwowych 
oraz spó$ek pa#stwowych b!d( z udzia$em Skarbu Pa#stwa 
oraz wzrostu dochodów w$a%cicielskich Skarbu Pa#stwa 
z dzia$alno%ci przedsi"biorstw.
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5) (nowy po obecnym p. 3)
 przygotowuje i przedk$ada Radzie Ministrów projekty rocznych 

programów Skarbu Pa#stwa w zakresie akumulacji kapita$u 
na cele rozwoju kraju, zamierzonych „joint venture”, dokapi-
talizowania, komercjalizacji b!d( prywatyzacji przedsi"biorstw 
Skarbu Pa#stwa b!d( z udzia$em Skarbu Pa#stwa.

6) (nowy po obecnym p. 3)
7) wykonuje nadzór w$a%cicielski Skarbu Pa#stwa, szczególnie 

w zakresie racjonalno%ci i efektywno%ci gospodarowania ma-
j!tkiem pa#stwowym przedsi"biorstw, ich rentowno%ci i kon-
kurencyjno%ci rynkowej.

8) (nowy punkt)
 podejmuje decyzje maj!ce na celu wzrost dochodów w$a%-

cicielskich Skarbu Pa#stwa z dzia$alno%ci przedsi"biorstw 
pa#stwowych b!d( z udzia$em Skarbu Pa#stwa.
Art. 6.3.2. …mienia pozosta$ego w kraju lub zagranic! (do-

da') po likwidacji pa#stwowej jednostki organizacyjnej.
Art. 8.1. Pa#stwowe osoby prawne s! obowi!zane uzyska' 

zgod" ministra w$a%ciwego do spraw Skarbu Pa#stwa na doko-
nanie czynno%ci prawnej w zakresie rozporz!dzania (a nie roz-
porz!dzenia jak jest w tek%cie).

Art. 12.2. zamiennie: „Delegatur! kieruje dyrektor delega-
tury, do którego nale&y wykonywanie w imieniu ministra w$a%-
ciwego do spraw Skarbu Pa#stwa zada# i kompetencji wska-
zanych w Art. 5.1.” Do zada# tych i kompetencji nale&y doda' 
zamienny pkt. 1.
1) Wykonywanie nadzoru w$a%cicielskiego w zakresie oce-

ny prawid$owo%ci rozwoju przedsi"biorstw, ich rentowno%ci 
i konkurencyjno%ci rynkowej. Zg$aszanie wniosków i propo-
zycji do decyzji ministra w$a%ciwego do spraw Skarbu Pa#-
stwa, maj!cych m.in. na celu popraw" kondycji fi nansowo-
gospodarczej nadzorowanych przedsi"biorstw.
Art. 13.1 Kierownicy urz"dów pa#stwowych … reprezentuj! 

Skarb Pa#stwa w odniesieniu do powierzonego im mienia i w za-
kresie zada# ich urz"dów, sprawuj!c nadzór w$a%cicielski nad 
efektywno%ci! i prawid$owo%ci! gospodarowania tym mieniem. 
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Art. 16. Organy administracji publicznej oraz … reprezen-
tuj! Skarb Pa#stwa … oraz sprawuj! nadzór w$a%cicielski nad 
efektywno%ci! gospodarowania powierzonego im mienia Skarbu 
Pa#stwa zgodnie z …

Art. 19. Podmioty … sk$adaj! temu ministrowi sprawozda-
nia w zakresie spraw zwi!zanych z reprezentowaniem Skarbu 
Pa#stwa oraz ze sprawowania nadzoru w$a%cicielskiego Skarbu 
Pa#stwa nad efektywno%ci! gospodarowania jego mieniem.

Art. 20 – doda' jako p. 1)
1) Kryteria oceny efektywno%ci w gospodarowaniu mieniem 

Skarbu Pa#stwa, które powinny by' uwzgl"dniane w spra-
wozdaniach w zakresie reprezentowania oraz nadzoru w$a%-
cicielskiego Skarbu Pa#stwa.
Art. 21.1 – obecny p. 1 poprzedzi' nowym dodatkowym 

punktem:
Cz$onkowie zarz!du spó$ki z wi"kszo%ciowym udzia$em 

Skarbu Pa#stwa lub pa#stwowe osoby prawnej – odpowiedzialni 
s! za stan gospodarki zarz!dzanych przez nich przedsi"biorstw, 
a szczególnie za ich rentowno%' – o ile obowi!zuje je rozrachu-
nek gospodarczy.

Art. 21.7 – nowy
Odwo$ywanie b!d( zawieszanie w czynno%ciach cz$onków za-

rz!du spó$ki z wi"kszo%ciowym udzia$em Skarbu Pa#stwa lub 
pa#stwowej osoby prawnej – wykazuj!cych dobry stan gospo-
darki, rentowno%' oraz poprawnie zarz!dzanych, mo&e mie' 
miejsce jedynie w przypadku ci!&!cego na nich wyroku s!do-
wego w sprawie karnej, stwierdzenia dzia$alno%ci na niekorzy%' 
spó$ki b!d( pa#stwowej osoby prawnej, b!d( te& dzia$ania nie-
zgodnego z decyzj! rady nadzorczej przedsi"biorstwa.

Art. 21.8 – nowy
Cz$onek zarz!du z wi"kszo%ciowym udzia$em Skarbu Pa#-

stwa lub pa#stwowej osoby prawnej, odwo$ywany z tytu$u jego 
odpowiedzialno%ci za z$e wyniki przedsi"biorstwa, powinien by' 
na mocy zawartej z nim umowy o prac" pozbawiony lub ograni-
czony w nale&nej mu odprawie z pracy.
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Art. 21.9 – nowy
Zasady wynagradzania cz$onków zarz!du spó$ki z wi"kszo%-

ciowym udzia$em Skarbu Pa#stwa lub pa#stwowej osoby praw-
nej nie mog! dopuszcza' miesi"cznego wynagrodzenia cz$onka 
zarz!du spó$ki lub pa#stwowej osoby prawnej wy&szego od wiel-
ko%ci aktualnego rocznego PKB/ mieszka#ca Polski, ustalonego 
przez G$ówny Urz!d Statystyczny (w 2008 r. PKB/ mieszka#ca 
Polski wyniós$ 17.294 USD wg parytetu si$y nabywczej). W za-
sadach tych nale&y te& ustali', &e wyp$ata rocznych premii pre-
zesom, dyrektorom i cz$onkom zarz!du spó$ek i pa#stwowych 
osób prawnych nie powinna przekracza' 3- krotnej wysoko%ci 
PKB/ mieszka#ca Polski.

Art. 21.10 – nowy
Przyznanie rocznych, kwartalnych, miesi"cznych i innych 

premii oraz nagród przekazywanych cz$onkom zarz!du spó$ek 
z wi"kszo%ciowym udzia$em Skarbu Pa#stwa lub pa#stwowych 
osób prawnych, mo&e mie' miejsce jedynie przy dodatnim wyni-
ku fi nansowym zarz!dzanych przez nich przedsi"biorstw.

Art. 21.11 – nowy
Odprawa cz$onka zarz!du spó$ki z wi"kszo%ciowym udzia$em 

Skarbu Pa#stwa lub pa#stwowej osoby prawnej nie mo&e prze-
kracza' jego 3 miesi"cznego wynagrodzenia.

Art. 27.3 – nowy
Cz$onek rady nadzorczej spó$ki z wi"kszo%ciowym udzia$em 

Skarbu Pa#stwa lub pa#stwowej osoby prawnej nie mo&e by' 
cz$onkiem rady nadzorczej w innej spó$ce b!d( w innej pa#stwo-
wej osobie prawnej.

Art. 40.5 – dodatkowy po obecnym p. 5
Spó$ka z wi"kszo%ciowym udzia$em Skarbu Pa#stwa, sprze-

daj!ca maj!tek trwa$y nabywcy zagranicznemu, wymaga 
uprzedniej zgody Ministerstwa Skarbu oraz stwierdzenia Mini-
stra Gospodarki, &e transakcja taka nie jest sprzeczna z polsk! 
racj! stanu.

Art. 43.2 – dodatkowy po obecnym p. 2
Sprawozdania dotycz!ce informacji o sytuacji prawnej i eko-

nomicznej spó$ek powinny obejmowa' równie& ocen" tej sytu-
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acji, jak równie& odpowiednie wynikaj!ce z tej oceny wnioski. 
Wnioski te powinny wskazywa' na dzia$ania, które maj! by' 
podj"te w celu usuni"cia wyst"puj!cych trudno%ci i braków 
oraz w celu poprawy rentowno%ci i konkurencyjno%ci przedsi"-
biorstwa.

Art. 65.1.2 – nowy p. 2 po obecnym p. 1
…zleca analiz" maj!c! na celu ocen" sytuacji ekonomiczno-

rynkowej spó$ki oraz jej rentowno%ci; analiza powinna ujmowa' 
rachunek przewidywanych zmian w dochodach w$a%cicielskich 
Skarbu Pa#stwa w wyniku sprzeda&y akcji spó$ki. Powinna ona 
wskazywa', w jakim okresie dochody z zamierzonej sprzeda&y 
akcji spó$ki zrównowa&! si" z utrat! dochodów w$a%cicielskich 
Skarbu Pa#stwa o ile akcje spó$ki przesta$yby by' w$asno%ci! 
Skarbu Pa#stwa.

Art. 66.6 – dodatkowy
Rada Ministrów ustali spó$ki z wi"kszo%ciowym udzia$em 

Skarbu Pa#stwa oraz pa#stwowe osoby prawne o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prywatyzacja maj!tku 
tych osób prawnych wymaga uchwa$y Sejmu RP.

Rozdzia$ 2 Art. 70-76 – proponujemy skre%li'.
Maj$tek przedsi%biorstw pa#stwowych jest maj$tkiem 

ogólnonarodowym. Brak jest wi%c uzasadnienia aby 15% 
akcji prywatyzowanych przedsi%biorstw by"o przekazywane 
nieodp"atnie pracownikom tych przedsi%biorstw. Postano-
wienie takie pomniejsza znacznie dochody Skarbu Pa#stwa 
z prywatyzacji przedsi%biorstw, a ponadto jest niemoralne 
– ma bowiem na celu unikni%cie protestu pracowników pry-
watyzowanych przedsi%biorstw kosztem ogólnonarodowym.

Art. 77.1 – wprowadzi' nowy punkt przed obecnym p.1
Fundusz Rozwoju i Modernizacji Przemys$u, na rachunku 

którego gromadzi si" 70% %rodków pochodz!cych ze zbycia ak-
cji nale&!cych do Skarbu Pa#stwa, z przeznaczeniem na moder-
nizacj" i rozbudow" przemys$ów, szczególnie defi cytowych w ob-
rotach towarowych z zagranic!: przemys$u wysokiej techniki, 
maszyn budowlano-drogowych, rolniczych i przemys$u chemicz-
nego.
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Opinia i uwagi Polskiego Lobby Przemys"owego 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na temat 

projektu za!o"e# projekt ustawy o lobbingu

Przedstawione poni"ej nasze uwagi do projektu Za!o"e# 
nale"y traktowa$ jako wst%pne. Jeste&my bowiem gotowi 
je rozwin'$ i uszczegó!owi$ w toku dalszych prac nad re-
gulacjami dotycz'cymi lobbingu w Polsce.

1. Podstawow! s$abo%ci! przes$anego nam projektu za!o"e# 
projektu ustawy o lobbingu jest brak w nim przekonywu-
j!cych i wyczerpuj!cych argumentów, które przemawia$yby 
za zast!pieniem dotychczas obowi!zuj!cej Ustawy o dzia-
!alno&ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 
uchwalonej 7 lipca 2005 roku, now! ustaw!. Naszym zda-
niem, obowi!zuj!ca ustawa zupe$nie dobrze spe$nia swoje 
funkcje i co najwy&ej mo&e podlega' nowelizacji.

2. Przed$o&ony projekt za"o&e# ma zasadnicz! wad", polega-
j!c! na znacznym umniejszeniu roli organizacji pozarz!do-
wych i zwi!zków zawodowych w wp$ywaniu na stanowienie 
prawa oraz programy i decyzje rz!du oraz jego poszczegól-
nych resortów. A s! to podstawowe instytucje spo$ecze#stwa 
obywatelskiego. Mi"dzy innymi odebrane zostanie im prawo 
uczestniczenia w pracach komisji sejmowych, za% decydenci 
nie b"d! zobowi!zani odpowiada' im na pi%mie na ich postu-
laty i propozycje! Zamiast tego projekt Za$o&e# zdecydowanie 
preferuje lobbystów zawodowych, co wi"cej – proponuje za-
pisy i regulacje prawne, które w konsekwencji przyczyni! si" 
do powstania kolejnej – na wzór prawniczej czy rzeczoznaw-
ców maj!tkowych – korporacji zawodowej. Pojawia si" tu py-
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tanie czy lobbysta zawodowy b"dzie urz"dnikiem, konsul-
tantem, prawnikiem czy bardziej doradc! op$acanym przez 
stron" reprezentuj!c! jakie% w$asne lub grupowe interesy 
gospodarcze ? Nie mniej istotne jest to, &e jak pokazuje prak-
tyka – w odró&nieniu od organizacji pozarz!dowych i zwi!z-
ków zawodowych – znaczna cz"%' lobbystów zawodowych 
lobbuje na rzecz fi rm zagranicznych i ró&nych zagranicznych 
grup interesów, w tym korporacji transnarodowych.

3. Innym zagro&eniem widocznym w projekcie za"o&e# 
jest stworzenie mo&liwo%ci inwigilowania przez CBA dzia$a# 
lobbingowych, które przecie& s! cz"%ci! mechanizmu demo-
kratycznego. 

4. Kolejnym niepokoj!cym zamiarem wynikaj!cym z projek-
tu za!o"e# projektu ustawy o lobbingu jest dyskryminacja 
niezale&nych ekspertów, zak$adaj!c, i& z ka&dy z nich dzia-
$a na zlecenie okre%lonych grup interesów. Jak wiadomo, 
zwi!zki zawodowe i wiele organizacji spo$ecznych, pozarz!-
dowych dysponuje w$asnymi ekspertami, reprezentuj!cymi 
w swoich dzia$aniach racje spo$eczne i publiczne. Propono-
wane w projekcie Za$o&e# zapisy pozbawi! ich mo&liwo%ci 
wp$ywania – w imieniu organizacji pozarz!dowych i zwi!z-
ków zawodowych – na kszta$t ustaw i tre%' wa&nych do-
kumentów rz!dowych. Dlatego widzimy potrzeb" wyra(ne-
go zdefi niowania kategorii niezale&nego eksperta i okre%lenia 
obszarów, w których jego oddzia$ywanie b"dzie mo&liwe i po-
&!dane.

5. W obecnych czasach dzia$alno%' lobbingowa mo&e obejmo-
wa' swoim zasi"giem wszystkie dziedziny &ycia ludzi i ca-
$ych spo$ecze#stw oraz narodów. Dzia$alno%' ta jest prowa-
dzona z ró&n! intensywno%ci! i zaanga&owaniem – przy 
zastosowaniu ró&nych instrumentów i narz"dzi wywierania 
wp$ywu (ró&nej techniki i technologii lobowania ). Naszym 
zdaniem, gdyby si% uda"o stworzy' taki system, któ-
ry wymusza"by koncentrowanie i ukierunkowanie dzia-
"alno(ci lobbingowej tylko na przedmiocie stanowienia 
prawa i podejmowania decyzji, a nie na jego podmiocie, 
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skuteczno(' ochrony przed niezgodnym z prawem dzia-
"aniem lobbingowym by"aby du&o wi%ksza. Systemem 
takim mo&na by$oby obj!' wi"kszy obszar oddzia$ywania 
lobbingu w Polsce, nie tylko na szczeblu centralnym. Taka 
regulacja spe$nia$by funkcj" czynnika samoregulacji spo$ecz-
nej i pog$"biania demokracji, wp$ywaj!c tak&e na rozwój go-
spodarczy. Nale&y równie& pami"ta', &e pewne dzia$ania lob-
bingowe, zw$aszcza w najwa&niejszych sferach dzia$alno%ci 
gospodarczej, uj"te w ramy ustawowych regulacji dotycz!-
cych zwalczania nieuczciwej konkurencji, pomocy pa#stwa 
dla podmiotów gospodarczych czy regulacji zamówie# pub-
licznych, s! ma$o skuteczne. Wspomniane przepisy s! nieod-
porne na wyst"puj!ce patologie. Lobbing negatywny, wyst"-
puj!cy w tak du&ej strefi e gospodarczej, nie obj"ty jest &adn! 
regulacj!. Straty gospodarcze z tego powodu w skali kraju 
s! znacznie i maj! du&y negatywny wp$yw równie& na po-
wstawanie prawa. Nieprawid$owo%ci w wywieraniu wp$ywu 
na decydentów (okre%lamy go mianem lobbingu negatywne-
go ) nie opieraj! si" bowiem na u&ywaniu argumentów mery-
torycznych opartych na wiedzy, lecz na osobistym oddzia$y-
waniu na ludzi, którzy bezpo%rednio podejmuj! decyzje lub 
je przygotowuj!.

6. Wed$ug przed$o&onego do zaopiniowania projektu za!o-
"e# projektu ustawy o lobbingu, lobbista zawodowy b"dzie 
uczestniczy$ w procesach ustanawiania prawa i przepisów 
wykonawczych do ustaw oraz innych projektów aktów nor-
matywnych. Nale&y rozumie', &e lobbysta zawodowy b"dzie 
móg$ bra' udzia$ w pracach nad danym dokumentem a& 
do momentu skierowania projektu tego dokumentu pod ob-
rady Komitetu Sta$ego Rady Ministrów. Lobbysta zawodowy 
b"dzie móg$ równie& uczestniczy' w pracach prowadzonych 
w poszczególnych ministerstwach i urz"dach centralnych. 
Warunkiem ma by' rejestracja, pe$na odpowiedzialno%' pod-
legaj!ca kontroli, $!cznie z roczn! sprawozdawczo%ci! z dzia-
$alno%ci lobbingowej. Naszym zdaniem, organ prowadz!cy 
konsultacje spo$eczne lub pose$ sprawozdawca koniecznie 
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powinni w ca$o%ci ponosi' odpowiedzialno%' za tre%' i jako%' 
ustawy czy rozporz!dzenia. W sytuacji lobbingu zawodo-
wego – sformalizowanego, podlegaj!cego kontroli wraz z ju-
rysdykcj! s!du administracyjnego – pojawia si" zagro&enie 
roz$o&enia odpowiedzialno%ci za nieudane akty prawne, bez 
wskazania winnych. 

7. Wyra&amy opini", i& konsekwentne wprowadzenie w &y-
cie wszystkich proponowanych w projekcie za"o&e# pro-
jektu ustawy o lobbingu zapisów i regulacji doprowadzi 
do wyalienowania ogniw w$adzy od czynnika spo$ecznego 
i nie b"dzie sprzyja$o budowie spo$ecze#stwa obywatelskiego 
w Polsce.

Warszawa, 2 czerwca 2010 r.
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PRZYSZ!O"# POLSKIEGO PRZEMYS!U 
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Po!"czone #wiczenia Si! Zbrojnych i Uk!adu Pozamilitarnego 
„Anakonda 2010” na Poligonie w Ustce w dniu 6 pa$dziernika 2010. 

Od lewej: Marek %ukaniuk, gen. dyw. prof. Bogus!aw Pacek 
i prof. dr hab. Pawe! Soroka

Po!"czone #wiczenia Si! Zbrojnych i Uk!adu Pozamilitarnego 
„Anakonda 2010” na Poligonie w Ustce w dniu 6 pa$dziernika 2010. 
Od lewej: Dowódca Operacyjny Si! Zbrojnych RP Gen. Broni Edward 

Gruszka, Marek %ukaniuk i prof. dr hab. Pawe! Soroka
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STANOWISKO 
Polskiego Lobby Przemys$owego 

im. E. Kwiatkowskiego
w sprawie restrukturyzacji i konsolidacji 

potencja$u polskiego przemys$u obronnego

Koncepcje restrukturyzacji i konsolidacji polskiego prze-
mys!u obronnego powsta!y pod wp!ywem &wiatowych tenden-
cji w przemy&le zbrojeniowym ostatnich lat. Konsolidacja musi 
wyprzedza# nieuniknione w!"czenia si' polskiego przemys!u 
w mi'dzynarodowe struktury wspó!pracy gospodarczej, m.in. 
w obszarze kontrolowanym przez Europejsk" Agencj' Obro-
ny (EDA). Na razie jednak decydenci polityczni zrobili niewiele, 
by polskie przedsi'biorstwa dorównywa!y zagranicznym konku-
rentom, a potencja! rodzimej obronno&ci odpowiada! potencja!o-
wi innych podobnej wielko&ci pa(stw Unii Europejskiej i NATO.

Obecnie najwi'ksz" s!abo&ci" procesu przekszta!ce( pol-
skiej zbrojeniówki jest brak integracji systemu zarz"dzania sfe-
r" gospodarczego zaplecza systemu bezpiecze(stwa narodowe-
go w Urz"d ds. Uzbrojenia, od lat postulowanego przez Polskie 
Lobby Przemys!owe. Nie ma nawet ministra odpowiedzialnego 
za nadzorowanie realizacji programu konsolidacji, a mi'dzy re-
sortami – Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem 
Skarbu Pa(stwa, czy Ministerstwem Gospodarki – dochodzi 
do ró)nicy zda( i ci"g!ych sporów. Ustanowienie takiego nad-
zoru jest bardzo wskazane w ko(cowej fazie realizacji programu 
konsolidacji, przypadaj"cej na lata 2010 – 2012.
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Czego brakuje w prowadzonych procesach 
restrukturyzacyjnych?

– Konsolidacji drog! ustawow! w modelu koncerno-
wym. Realizowanie etapami konsolidacji kapita!owej dziesi"-
tek spó!ek, któr" mo)na przeprowadzi# na gruncie kodeksu 
handlowego, nie odpowiada potrzebom wzmocnienia rynkowej 
elastyczno&ci sektora i nie wniesie istotnych zmian w wadliwe 
mechanizmy zarz"dzania, poza ograniczeniem fi nansowej samo-
dzielno&ci spó!ek zale)nych. Dla powodzenia sanacji przemys!u 
obronnego, koncentracja kapita!owa ma drugorz'dne znaczenie. 
PLP ju) kilka lat temu mówi!o o polskim koncernie zbrojenio-
wym, a nie o kapita!owo zintegrowanym holdingu.

Istotne jest elastyczne wspó!dzia!anie potencja!u naukowo-
badawczego i produkcyjnego, koncentracja si! i &rodków na naj-
bardziej obiecuj"cych kierunkach rozwoju i perspektywicznych 
potencjalnych zamówieniach. Tymczasem dalej utrzymywanych 
jest wiele spó!ek, które przy deklarowanym narodowym charak-
terze przedsi'wzi'cia, s" tworem sztucznym i przez rzeczywisty 
brak wielu wspólników naruszaj" istot' spó!ki jako takiej. Uwa-
)amy, )e na obecnym etapie przekszta!ce( sens ma jedynie two-
rzenie spó!ek z podmiotami zagranicznymi w formie Joint Ven-
ture, przy zachowaniu osobowo&ci prawnej podmiotów polskich.

– Brak wyznaczenia odpowiedniej roli MON w zakresie 
nadzoru oraz odpowiedzialno"ci za polityk# wobec przemy-
s$u zbrojeniowego – doskona!y jest tu przyk!ad roli tego mini-
sterstwa w okresie II RP, któremu wtedy podporz"dkowany by! 
ca!y polski przemys! zbrojeniowy. Uwa%amy, %e tak%e obecnie 
narodowy koncern zbrojeniowy powinien pozostawa& pod 
nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej. Za bardzo szkod-
liwe dla polskiej racji stanu i wr'cz niebezpieczne uwa)amy za-
miary podporz"dkowania skonsolidowanego koncernu Agencji 
Rozwoju Przemys!u (a takie pomys!y si' pojawiaj"), która nie-
dawno sprzeda!a zagranicznym podmiotom dwie najwa)niejsze 
polskie wytwórnie fi nalnej produkcji lotniczej – PZL w Mielcu 
i WSK PZL *widnik, oraz walnie przyczyni!a si' do zniszcze-



81

nia wi'kszo&ci potencja!u produkcyjnego polskiego przemys!u 
stoczniowego.

– Brak w$asnej, wewn#trznej profesjonalnej obs$ugi han-
dlu w przemy"le obronnym i perspektyw na tak! rzetel-
n! obs$ug#. Spó!ki PHZ Cenzin i Cenrex – wchodz"ce w sk!ad 
Bumaru, prowadz" dzia!alno&# konkurencyjn" dla przemys!u 
w zakresie importu uzbrojenia. Posiadane przez nie informacje 
o cenach i wadach rodzimych produktów mog" w tej sytuacji 
zosta# pozyskane przez konkurentów, zabiegaj"cych o import 
do Polski ich wyrobów.

– Systematyczne zastawianie akcji spó$ek zale%nych 
przez Bumar, a tak%e przejmowanie ich przez ARP. Przyk!a-
dem mo)e by# kredyt Bumaru w zagranicznym banku w wysoko-
&ci 18 mln dolarów pod zastaw a) 80% akcji CNPEP Radwar S.A. 
, wartych rynkowo co najmniej miliard z!otych, co grozi przej'-
ciem kontroli nad tymi akcjami przez zagraniczne podmioty. 

– Brak konsolidacji z przemys$em jednostek badawczo 
rozwojowych i biur konstrukcyjno-technologicznych. Szcze-
gólnie wskazane jest realizowanie – w oparciu o skoncentrowa-
ne &rodki – trafnie zdefi niowanych kilku du)ych programów ba-
dawczo-rozwojowych, opartych na prze!omowych technologiach, 
uwzgl'dniaj"cych przysz!e rynki zbytu.

– Brak zapewniaj!cej bezpiecze&stwo i sensownej eko-
nomicznie koncepcji eksploatacji sprz#tu i uzbrojenia 
przez wojsko, przy narastaj"cym wsparciu eksploatacyjnym 
ze strony zagranicznych producentów. W czasie pokoju (czyli 
tak%e obecnie) powoduje to znaczny wzrost kosztów w sto-
sunku do cen oferentów krajowych, a w sytuacjach kryzy-
sowych mo%e oznacza& zerwanie kontraktów lub stawianie 
jeszcze bardziej wygórowanych wymaga' cenowych. W tym 
samym czasie nie otrzymuj( kontraktów obs$ugowych i mo-
dernizacyjnych wojskowe zak$ady produkcyjno-remontowe, 
podleg$e MON.

– Brak nale%ytej os$ony kontrwywiadowczej dla prze-
kszta$ce& polskiego przemys$u obronnego, u!atwiaj"cy dzia-
!ania lobbingowe przeciw wybranym menad)erom i spó!kom, 
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a tak)e promowanie rozwi"za( zagranicznych, niekorzystnych dla 
interesu Polski. W ostatnich latach zdarzy!o si' co najmniej kilka 
podobnych przypadków. Przyk!adem mo)e by# zakup niepotrzeb-
nych Si!om Zbrojnym samolotów M28 za cen' przekraczaj"c" 
trzykrotnie ich warto&# rynkow" i wyp!acenie wysokiej zaliczki - 
przy braku pieni'dzy na kontrakty realizowane przez  dostawców 
krajowych. Co wi'cej, lobby&ci zagraniczni zajmuj" wa)ne stano-
wiska w resortach zwi"zanych z polsk" obronno&ci".

– Brak zapewnienia trwa$o"ci narodowego charakteru 
polskiego przemys$u zbrojeniowego. D")enie Ministerstwa 
Skarbu Pa(stwa do wprowadzenia kluczowych spó!ek (Bumar) 
na gie!d' nie daje trwa!o&ci kontroli przy istocie akcyjno&ci, czyli 
dopuszczenia do publicznego obrotu akcjami. Nie zmieni" tego 
koncepcje z!otych akcji, a kolejne ekipy w!adzy w ramach isto-
ty akcyjno&ci mog" uzyska# odpowiednie uprawnienia interpre-
tacyjne do sprzeda)y przedsi'biorstw bran)y. Obrót udzia!ami 
spó!ek bywa prowadzony w z!ej wierze i przy udziale dobrze 
ukrytej korupcji. 

Pozyskanie kapita!u i technologii najkorzystniej z punktu 
widzenia bezpiecze(stwa ekonomicznego  i ze wzgl'dów ekono-
micznych realizowa# mo)na w formie przedsi'wzi'# Joint Ven-
ture, bo taka umowa okre&la trwale warunki wej&cia obcego 
podmiotu i zabezpiecza polskie interesy. W JV strony powinny 
wnosi# do spó!ki nieruchomo&ci, projekty i licencje na wyroby, 
technologie i urz"dzenia potrzebne do wytwarzania produktów, 
czy mark', a ca!o&# powinna zmierza# do podj'cia okre&lonej 
produkcji, a nie do przej'cia rodzimego rynku.

– Zamierzenia Bumaru mo%na oceni' jako standardo-
we: restrukturyzacja, przekszta$cenia kapita$owe i wej"cie 
na gie$d#, co nie przystaje do potrzeb planowej konsolida-
cji. Cechuje je podej&cie etatystyczne – zamiast redukcji zatrud-
nienia w centrali, nast'puje rozbudowa struktur, co skutkuje 
ba!aganem i parali)em decyzyjnym. Tymczasem struktura za-
rz"dzaj"ca skonsolidowan" grup" powinna wynika# z jej celów 
i zada( okre&lonych przede wszystkim przez szacowan" wiel-
ko&# zamówie( MON w ci"gu najbli)szych kilkunastu lat oraz 
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mo)liwo&ci eksportowe. Struktura ta powinna by# s!u)ebna wo-
bec spó!ek zale)nych, a nie rozrasta# si' nad nimi – cz'sto dub-
luj"c dzia!ania podejmowane w spó!kach zale)nych i wyd!u)aj"c 
obieg &rodków fi nansowych. Wprowadzane do organizacji dywi-
zje – jako dobrowolne konsorcja spó!ek, bez osobowo&ci prawnej 
– w obecnym kszta!cie nie wnosz" )adnych korzy&ci do proce-
su wzmacniania sektora. Pog!'biaj" tylko ba!agan. Mo)e to by# 
przygotowaniem do konsolidacji kapita!owej, a za tym rozbudo-
wania struktury zarz"dzania, co pogorszy operatywno&# spó!ki.

Na obecnym etapie znacznie wi'cej mo)na uzyska# konsolida-
cj" w formie unii personalnej. Nowatorskie niew"tpliwie jest po-
wo!anie na szefa jednej z dywizji dobrego menad)era, b'd"cego 
szefem jednej ze spó!ek zale)nych, ale now" jako&# w obecnej 
strukturze formalnej uzyskano by, gdyby zosta! on jednocze&nie 
prezesem kilku (najlepiej wszystkich) spó!ek dywizji.

– Niezgodna z Kodeksem Spó$ek Handlowych jest pró-
ba ingerowania w dzia$alno"' zarz!dów spó$ek zale%nych 
Bumaru przez komitety steruj(ce zarz!dzaniem procesem 
restrukturyzacji. Oznacza to bowiem brak odpowiedzialno&ci 
przy mo)liwo&ci przekazywania obowi"zuj"cych zarz"dy wytycz-
nych. Integracja w takim modelu ignoruje fakt suwerenno&ci 
kodeksowej zarz"du spó!ki i nara)a na odpowiedzialno&# praw-
n" za dzia!ania spó!ki dominuj"cej na szkod' spó!ki zale)nej, 
na przyk!ad poprzez kontrol' nad nieruchomo&ciami, czy prawa-
mi do wybranych, atrakcyjnych produktów. Sytuacja taka mo)e 
by# wykorzystywana przez zarz"dy b'd"ce w porozumieniu 
ze zwi"zkami, a w konfl ikcie z kierownictwem Bumaru. Przysz!e 
akcje pracownicze mog" rozszerzy# pole takich zaskar)e(.

– Brakuje efektywnych rozwi!za& zarz!dzania kluczo-
w! dla przysz$o"ci polskiego przemys$u obronnego struktu-
r!, jak! jest Grupa Bumar. W holdingowej strukturze funkcje 
w!adcze spó!ka dominuj"ca mo)e realizowa# legalnie i formal-
nie tylko przez zmiany personalne w zarz"dach spó!ek zale)-
nych. To za& prowadzi do wprowadzania do nich osób nieprzy-
gotowanych do zarz"dzania t" specyfi czn" dziedzin" gospodarki 
(np. Bumar-%ab'dy). Taki proces mo)na obserwowa# w Bumarze 
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ju) kolejny rok. Efektem jest ma!o efektywne i elastyczne zarz"-
dzanie w warunkach agresywnej konkurencji mi'dzynarodowej. 

Podsumowuj(c:

W ramach dotychczasowych dzia$a' w polskim przemy-
)le obronnym od lat obserwujemy brak perspektywicznych 
zamówie', rosn(c( luk* technologiczn( i post*puj(ce zwol-
nienia pracowników, w tym wyszkolonych przez lata unika-
towych fachowców.

Wiele wskazuje na to, %e obecnie prowadzona holdingowa 
koncentracja kapita$owa w po$(czeniu z udzia$em w przed-
si*wzi*ciach EDA, zamiast konsolidacji pilotowanej przez 
Rad* Ministrów RP, najlepiej w oparciu o specjaln( usta-
w*, w perspektywie b*dzie krokiem do likwidacji przemy-
s$u obronnego w Polsce, co prowadzi& te% b*dzie do istotnej 
redukcji potencja$u polskich Si$ Zbrojnych. Kryzys ju% wy-
musi$ najwi*ksze ci*cia w historii dwóch ostatnich dekad 
funkcjonowania MON. Zadania likwidowanej armii przejm( 
za nasze pieni(dze inni partnerzy NATO lub przedsi*bior-
stwa komercyjne, co mo%e okaza& si* ko'cem suwerenno)ci 
Polski. Czas zatem najwy%szy, aby instytucje rz(dowe po-
nownie zaj*$y si* problemem restrukturyzacji i konsolidacji 
polskiego przemys$u zbrojeniowego w interesie przysz$ego 
bezpiecze'stwa narodowego.

 Warszawa, maj  2010 r.
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STANOWISKO
Polskiego Lobby Przemys$owego 

i Zarz(du Okr*gu Przedsi*biorstw Wojskowych 
i Dzia$alno)ci Pozabud%etowej NSZZ Pracowników 

Wojska w sprawie przysz$o)ci 
Wojskowych Przedsi*biorstw Remontowo-

-Produkcyjnych

Niezwykle istotn" cz'&# polskiego potencja!u przemys!u 
obronnego stanowi" Wojskowe Przedsi'biorstwa Remontowo-
Produkcyjne. Ich szczególna rola wynika z przypisanej im mi-
sji i z unikalnego potencja!u, którym one dysponuj". Misj" tych 
przedsi'biorstw jest zaspokojenie potrzeb remontowo-produk-
cyjnych w zakresie uzbrojenia i sprz'tu wojskowego na rzecz 
resortu obrony narodowej. Realizuj" one ok. 80% wszystkich 
przemys!owych remontów uzbrojenia i sprz'tu wojskowego, 
w tym us!ugi o najwy)szym stopniu trudno&ci. Wykonuj" re-
generacje cz'&ci do sprz'tu ju) aktualnie nieprodukowanego. 
Maj" one do spe!nienia szczególnie istotn" rol' w okresie zagro-
)enia i konfl iktu wojennego, kiedy to w szybkim tempie trzeba 
remontowa# i odtwarza# zdolno&ci bojowe uzbrojenia i sprz'tu 
b'd"cego na wyposa)eniu jednostek liniowych wojsk operacyj-
nych i obrony terytorialnej. Taka ich misja powoduje, i) w isto-
cie przedsi'biorstwa te stanowi" cz'&# logistyki Si! Zbrojnych 
RP. Tym bardziej, )e charakterystyka bran)owa tych przed-
si'biorstw pokrywa zasadniczo wszystkie rodzaje uzbrojenia 
i sprz'tu wojskowego.

W grupie WPRP znajduj" si' bowiem:
1. Przedsi'biorstwa bran)y pancerno-samochodowej: 
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+ Wojskowe Zak!ady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu 
(WZMot. S.A.),

+ Wojskowe Zak!ady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach 
*l"skich (WZMech S.A.);

2. Przedsi'biorstwa bran)y lotniczej: 
+ Wojskowe Zak!ady Lotnicze Nr 1 S.A. w %odzi (WZL Nr 1 

S.A.), 
+ Wojskowe Zak!ady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy (WZL 

Nr 2 S.A.), 
+ Wojskowe Zak!ady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie (WZL 

Nr 4 S.A.),
+ Wojskowe Zak!ady Lotnicze Nr 3 w D'blinie (WZL Nr 3) – 

obecnie gospodarstwo pomocnicze przewidziane do likwi-
dacji w celu wniesienia do wytypowanego WZL;

3. Przedsi'biorstwa bran)y elektronicznej i !"czno&ci: 
+ Wojskowe Zak!ady Elektroniczne S.A. w Zielonce (WZE 

S.A.), 
+ Wojskowe Zak!ady %"czno&ci Nr 1 S.A. w Zegrzu (WZ% 

Nr 1 S.A.),
+ Wojskowe Zak!ady %"czno&ci Nr 2 S.A. w Czernicy (WZ% 

Nr 2 S.A.);
4. Przedsi'biorstwa bran)y uzbrojenia:

+ Wojskowe Zak!ady Uzbrojenia S.A. w Grudzi"dzu (WZU 
S.A.);

5. Przedsi'biorstwa bran)y in)ynieryjno-saperskiej: 
+ Wojskowe Zak!ady In)ynieryjne S.A. w D'blinie (WZIn). 

S.A.);
6. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni (SMW S.A.);
7. Przedsi'biorstwo Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyj-

no-Technologiczne S.A. w Warszawie (WCBKT), projektuj"-
ce i produkuj"ce urz"dzenia naziemne obs!ugi statków po-
wietrznych.
Najwi'kszym kapita!em tych przedsi'biorstw jest ich kadra 

mened)ersko-techniczna i pracownicy. Cechuj" ich wysokie 
kwalifi kacje i du)e wieloletnie do&wiadczenie, umiej'tno&# roz-
wijania i wdra)ania nowoczesnych technologii. Jest to m.in. wy-
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nikiem serwisowania, remontowania, modernizowania oraz pro-
dukowania ró)nych generacji uzbrojenia i sprz'tu wojskowego, 
w tym produkowanego za granic", do którego nie ma cz'&ci ory-
ginalnych, a zamówienia na nie trzeba sk!ada# z wyprzedzeniem 
nawet do dziewi'ciu miesi'cy. Dysponuj" tak)e nowoczesnymi 
liniami produkcyjnymi i remontowymi, a niektóre z nich nie-
ma!ym potencja!em naukowo-badawczym, a tak)e znacznymi 
wewn'trznymi rezerwami, niezb'dnymi dla realizacji podstawo-
wych zada( w okresie zagro)enia bezpiecze(stwa pa(stwa. 

W okresie ostatnich lat przedsi'biorstwa te dokona!y we-
wn'trznej restrukturyzacji i z powodzeniem dostosowa!y si' 
do aktualnych potrzeb i wymaga( Si! Zbrojnych RP, wykonu-
j"c remonty i modernizacje u)ytkowanego przez wojsko sprz'-
tu. Niektóre podj'!y produkcj' krótkich serii nowoczesnych 
wyrobów, które znalaz!y si' na wyposa)eniu wojska. Stopnio-
wo przystosowuj" si' tak)e do remontów i serwisowania sprz'-
tu produkcji zachodniej. Wszystko to przemawia za tym, 
by ewentualna konsolidacja tych przedsi*biorstw uwzgl*d-
nia$a ich specyfi k* i szczególne usytuowanie w systemie 
obronnym pa'stwa, a nadrz*dnym celem konsolidacji win-
ny by& korzy)ci dla Si$ Zbrojnych i samych przedsi*biorstw.

Za uzasadnione uwa)amy obawy zarz"dów poszczególnych 
WPRP w kwestii w!"czenia tych przedsi'biorstw do grupy kapi-
ta!owej BUMAR, w sytuacji budz"cego wiele zastrze)e( post'po-
wania obecnego Zarz"du BUMARU. Aktualnie bowiem BUMAR 
generuje zysk przede wszystkim ze sprzeda)y nieruchomo&ci 
spó!ek zale)nych oraz operacji fi nansowych, a nie z dzia!alno&ci 
operacyjnej spó!ek zale)nych. Temu celowi s!u)y m.in. tworzony 
obecnie fundusz nieruchomo&ci. Za wszelk" udzielon" pomoc 
spó!kom BUMAR )"da wysokiej mar)y, natomiast obiecana po-
moc w pozyskaniu kontraktów zagranicznych praktycznie spro-
wadza si' do próby przej'cia kontraktów za!atwianych przez 
spó!ki zbrojeniowe (WZM S.A. Siemianowice *l"skie – KTO, 
SMW S.A. – kontrakt wietnamski). Bardzo niepokoj"cym zjawi-
skiem jest eliminowanie BUMARU z coraz trudniejszego rynku 
Azji P!d-Wsch. Niepokoi tak)e stosowana polityka fi nansowa 
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przejawiaj"ca si' m.in. zastawianiem przez BUMAR akcji spó-
!ek zale)nych – co nale)y podkre&li# – w zagranicznych bankach 
inwestycyjnych, których jednym z rodzajów dzia!alno&ci s" tzw. 
wrogie przej'cia atrakcyjnych podmiotów. Przyk!adem mo)e by# 
kredyt BUMARU w zagranicznym banku w wysoko&ci 18 mln 
dolarów pod zastaw a) 80% akcji CNPEP Radwar S.A., których 
warto&# rynkowa szacowana jest na co najmniej miliard z!o-
tych, co grozi!o przej'ciem kontroli nad tymi akcjami przez za-
graniczne podmioty. Kredyt ten zosta! sp!acony w kwietniu br. 
(najprawdopodobniej) ze &rodków udzielonych przez Minister-
stwo Skarbu Pa(stwa na podwy)szenie kapita!u zak!adowego 
BUMAR.

Podstawow" jednak spraw" jest przysz!e usytuowanie WPRP 
po ich w!"czeniu do Grupy BUMAR. Zadecyduje ono bowiem 
o ich dalszym przeznaczeniu, mo)liwo&ci realizacji ich misji 
oraz o ich rozwoju. Jak wiadomo, kierownictwa i zwi"zki zawo-
dowe Wojskowych Przedsi'biorstw Remontowo-Produkcyjnych 
nie wykluczaj" wej&cia w przysz!o&ci w sk!ad narodowego kon-
cernu zbrojeniowego, ale pod warunkiem, )e wszystkie WPRP 
zostan" skoncentrowane w utworzonej w koncernie jednej pod-
grupie (dywizji) o charakterze remontowo-obs!ugowym.

Obecne kierownictwo Grupy BUMAR ma jednak inn" kon-
cepcj' w!"czenia WPRP w jej sk!ad. Mianowicie zamierza w!"-
czy# osobno poszczególne Wojskowe Przedsi'biorstwa Re-
montowo-Produkcyjne do tworzonych w Grupie BUMAR 
dywizji bran)owych. Oznacza to, )e wojskowe przedsi'bior-
stwa zostan" rozproszone w dywizjach, w których wiod"c" rol' 
odgrywaj" przedsi'biorstwa produkcyjne, cz'sto znajduj"ce si' 
w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jak wiadomo, przedsi'bior-
stwa zajmuj"ce si' produkcj" wielkoseryjn" nie zawsze zain-
teresowane s" mniejszymi przedsi'wzi'ciami niezb'dnymi dla 
zabezpieczenia potrzeb polskiej armii. Rozbicie WPRP po bran-
)owych dywizjach mo)e doprowadzi# do rozerwania naturalnych 
powi"za( kooperacyjnych mi'dzy nimi, a w efekcie do stopnio-
wego zaniku ich bazy remontowo-produkcyjnej oraz do prze-
j'cia cz'&ci mocy produkcyjnych – oraz zlece( – Wojskowych 
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Przedsi'biorstw Remontowo-Produkcyjnych przez zbrojeniowe 
przedsi'biorstwa produkcyjne. Jest to wysoce prawdopodob-
ne w sytuacji zainteresowania obecnego kierownictwa BUMA-
RU przej'ciem intratnych terenów i maj"tku podleg!ych spó!ek 
w celu najszybszego ich up!ynnienia.

Bior"c to wszystko pod uwag', domagamy si' jak najszyb-
szego skonsolidowania Wojskowych Przedsi'biorstw Remon-
towo-Produkcyjnych w jednej grupie (Konsorcjum WPRP), 
pozostaj(cej pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej. Za-
gwarantuje to zachowanie istniej"cej ich unikalnej bazy remon-
towo-produkcyjnej, umocnienie wi'zi kooperacyjnych mi'dzy 
nimi oraz skoncentrowanie &rodków i zasobów do wspólnych 
perspektywicznych przedsi'wzi'#, a jednocze&nie umocnie-
nie wi'zi z systemem logistyki Si! Zbrojnych RP. W przysz!o&ci 
mo)na ewentualnie wróci# do sprawy wej&cia skonsolidowanej 
Grupy pn. „Konsorcjum Wojskowych Przedsi'biorstw Remon-
towo-Produkcyjnych” do narodowego koncernu zbrojeniowego 
na warunkach gwarantuj"cych jej podmiotowo&# oraz zacho-
wanie misji i specyfi ki przedsi'biorstw nale)"cych do Grupy 
„Konsorcjum WPRP”. Równie% jako warunek konsolidacji 
uzna& nale%y nadanie – w drodze przepisów ustawowych 
oraz w statutach spó$ek ppo – Ministrowi Obrony Narodowej 
szczególnych uprawnie' do zg$aszania sprzeciwu wobec de-
cyzji organów wszystkich spó$ek ppo naruszaj(cych zakres 
zada' wykonywanych przez spó$ki na rzecz Si$ Zbrojnych 
RP. Szczególne uprawnienia Ministra Obrony Narodowej 
dotyczy& winny prawa zg$aszania sprzeciwu decyzji (lub za-
miaru) organów tych spó$ek w zakresie:

+ rozwi(zania spó$ki,
+ przeniesienia siedziby spó$ki za granic*,
+ zmiany przedmiotu dzia$ania przedsi*biorstwa spó$ki,
+ zbycia albo wydzier%awienia przedsi*biorstwa lub jego 

zorganizowanej cz*)ci albo rozporz(dzenia akcjami/
udzia$ami oraz ustanowienia na nich ograniczonego 
prawa rzeczowego,
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+ zmiany przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji 
sk$adnika mienia spó$ki, 

je)eli b'dzie istnia!o uzasadnione podejrzenie, )e uchwa!a 
taka narusza zakres zada( wykonywanych na rzecz Si! Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzeciw zg!aszany by!by w for-
mie decyzji administracyjnej Ministra Obrony Narodowej.

Jako jedn" z mo)liwo&ci jak" nale)a!oby rozwa)y# by!oby 
w!"czenie do „Konsorcjum WPRP” wojskowych „technicznych” 
instytutów i jednostek badawczo-rozwojowych. Wówczas w ra-
mach Grupy „Konsorcjum Wojskowych Przedsi*biorstw Re-
montowo-Produkcyjnych” mog$yby zosta& utworzone trzy 
sektory: lotniczy, uzbrojenia wojsk l(dowych i specjalnych 
oraz sektor morski. 

W sk!ad sektora lotniczego wesz!yby: WZL Nr 1 S.A. w %o-
dzi, WZL Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, WZL Nr 3 w D'blinie, WZL 
Nr 4 S.A. w Warszawie i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
oraz WCBKT S.A. w Warszawie. 

W sektorze uzbrojenia wojsk l(dowych i specjalnych zna-
laz!yby si': WZU S.A. w Grudzi"dzu, WZMot. S.A. w Poznaniu, 
WZMech. S.A. w Siemianowicach *l"skich, WZE S.A. w Zielon-
ce, WZ% Nr 1 S.A. w Zegrzu i WZ% Nr 2 S.A. w Czernicy, WZIN). 
S.A. w D'blinie oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 
w Zielonce, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho-
dowej w Sulejówku, Wojskowy Instytut %"czno&ci w Zegrzu, 
Wojskowy Instytut Techniki In)ynieryjnej we Wroc!awiu oraz 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

Do sektora morskiego powinny wej&#: SMW S.A. w Gdyni, 
Szczeci(ska Stocznia Remontowa „Gryfi a” (wymaga!oby to prze-
kazania tych dwóch Stoczni z Agencji Rozwoju Przemys!u pod 
nadzór MON) i O&rodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techni-
ki Morskiej S.A. (CTM). 

Wymienione sektory &wiadczy!yby us!ugi remontowo-pro-
dukcyjne oraz eksperckie na rzecz poszczególnych rodzajów si! 
zbrojnych. 

Dokonana w ten sposób konsolidacja wydaje si' by# natu-
ralnym, logicznym rozwi"zaniem jako zapewniaj"ca &cis!e po-
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wi"zanie wojskowych przedsi'biorstw z ich wojskowym zaple-
czem badawczo-rozwojowym a zarazem z systemem logistyki 
Si! Zbrojnych RP. Warto podkre)li&, i% w przypadku sektora 
lotniczego mieliby)my do czynienia ze skonsolidowaniem 
przedsi*biorstw i instytutów b*d(cych jeszcze polsk( w$as-
no)ci(. 

Zaprezentowana tu koncepcja nie wyklucza ró)nych form 
w!asno&ci podmiotów wchodz"cych do Grupy „Konsorcjum 
WPRP”. Poszczególne przedsi'biorstwa i instytuty mog" zacho-
wa# status fi rm pa(stwowych lub by# przekszta!cone na przy-
k!ad w spó!ki pracownicze. 

Koncepcj* skonsolidowania Wojskowych Przedsi*biorstw 
Remontowo-Produkcyjnych w jednej Grupie jak najszybciej 
powinien opracowa& Departament Polityki Zbrojeniowej 
MON aktualnie realizuj(cy zadania nadzoru w$a)cicielskie-
go, we wspó$pracy z Biurem Bezpiecze'stwa Narodowego. 
Instytucje te posiadaj( merytoryczn( wiedz* i do)wiadcze-
nie oraz kompetencje niezb*dne do wypracowania koncep-
cji z zachowaniem kluczowych interesów obronno)ci i bez-
piecze'stwa pa'stwa.

Takie rozwi"zanie na pewno popr" za!ogi tych przedsi'-
biorstw.

Bior(c powy%sze pod uwag* stoimy na stanowisku, )e li-
teralne kierowanie si' zapisami „Strategii konsolidacji i wspie-
rania rozwoju polskiego przemys!u obronnego w latach 2007-
2012”, która powsta!a w innych realiach, bez uwzgl'dnienia 
zmian w makrootoczeniu mo)e doprowadzi# do utraty lub 
znacznego ograniczenia narodowego przemys!owego potencja-
!u obronnego. Z punktu widzenia interesów obronno&ci i bez-
piecze(stwa pa(stwa kierowanie si' partykularnymi interesami 
bie)"cych potrzeb Zarz"du BUMARU uznajemy za niew!a&ciwe.

Warszawa, 16 lipca 2010 r.
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STANOWISKO
Polskiego Lobby Przemys$owego 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w sprawie bud%etu MON na rok 2011 i realizacji
programów modernizacyjnych Si$ Zbrojnych RP

1. Polskie Lobby Przemys!owe im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go wyra)a zaniepokojenie planowan" wysoko&ci" bud)etu 
MON w wysoko&ci 1,95% PKB w perspektywie sze&cioletniej 
(jako &rednia z sze&ciu lat ). Realizacja tego zamiaru by!a-
by nie tylko naruszeniem obowi"zuj"cej Ustawy z dnia 25 
maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicz-
nej oraz fi nansowaniu Si$ Zbrojnych RP, ale wymusi!aby 
dalsze redukcje polskiej armii i zahamowa!aby jej profesjo-
nalizacje i modernizacj'.

2. Wielkie ci*cia bud%etu MON w latach 2008-2009 spowo-
dowa$y zapa)& w polskim przemy)le obronnym i znacz-
nie spowolni$y modernizacj* naszych Si$ Zbrojnych, dla-
tego bud%et na potrzeby obronno)ci w najbli%szym roku 
powinien by& wy%szy ni% w latach ubieg$ych. Bardzo wa)-
n" spraw" b'dzie ostateczna, zaakceptowana przez Parla-
ment, struktura bud)etu Ministerstwa Obrony Narodowej 
w roku przysz!ym. Postulujemy, aby jako priorytet w przy-
sz!orocznym bud)ecie potraktowa# wydatki na modernizacj' 
techniczn" Si! Zbrojnych RP i zakup nowego uzbrojenia. Po-
winny tak)e wzrosn"# wydatki na szkolenie i prace remonto-
wo-modernizacyjne.

3. Bud)et powinien zawiera# – w odpowiednich propor-
cjach – wydatki na realizacj' przyj'tych ju) czternastu pro-
gramów modernizacyjnych. Jednocze&nie warto w najbli)-
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szym czasie przyj"# jeszcze jeden program modernizacyjny, 
a mianowicie wdro)enie i produkcj' wielozadaniowej platfor-
my bojowej „Anders”, zaprezentowanej podczas niedawnego 
Mi'dzynarodowego Salonu Przemys!u Obronnego w Kiel-
cach. Jest ona przyk!adem du)ych mo)liwo&ci naszego prze-
mys!u obronnego. Program ten powinien przybra# form' 
strategicznego programu rz"dowego.

4. Dla prawid!owej, korzystnej dla obu stron – dla wojska 
i przemys!u – modernizacji uzbrojenia Si! Zbrojnych RP po-
)"dana jest &cis!a, systematyczna wspó!praca mi'dzy pol-
skim przedsi'biorstwami obronnymi i ich zapleczem ba-
dawczo-rozwojowym a polsk" armi", oparta na wzajemnym 
przekazywaniu wymaga( i oczekiwa( obu stron. Do tego 
niezb'dne jest stworzenie sta!ej p!aszczyzny wymiany infor-
macji na ten temat, która na przyk!ad mo)e przybra# form' 
cyklicznych, odbywaj"cych si' raz na kwarta!, spotka( Mi-
nistra Obrony Narodowej lub jego zast'pcy ds. uzbrojenia 
i modernizacji, Szefa Sztabu Generalnego WP i dowódców 
wszystkich rodzajów si! zbrojnych z prezesami przedsi'-
biorstw i fi rm zbrojeniowych, pa(stwowych i prywatnych, re-
montowo-produkcyjnych i szefami jednostek badawczo-roz-
wojowych prowadz"cych prace na rzecz obronno&ci.

5. W celu w!a&ciwego ukierunkowania procesów moderniza-
cyjnych wskazane jest równie) powo!anie w Ministerstwie 
Obrony Narodowej specjalnej komórki analizuj"cej do&wiad-
czenia z udzia!u polskich oddzia!ów wojskowych w misjach 
w Iraku i w Afganistanie, a zw!aszcza u)ycia tam uzbrojenia 
i wyposa)enia produkowanego przez polski przemys!. Wyni-
kaj"ce z tego wnioski i rekomendacje powinny by# przeka-
zywane polskiemu przemys!owi obronnemu i jego zapleczu 
badawczo-rozwojowemu.

6. Postulujemy, aby specjalnie powo!any zespó! mi'dzyresor-
towy, w którym zasiadaliby tak)e reprezentanci przemys!u, 
szybko zaj"! si' implementacj" w formie ustawowej (wydaje 
si', )e najlepiej poprzez nowelizacj' istniej"cej ustawy Pra-
wo zamówie( publicznych) przyj'tej przez Uni' Europejsk" 
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Dyrektywy nr 81 ( 2009/81/WE ), która jest konsekwencj" 
przyst"pienia Polski do otwartego, konkurencyjnego europej-
skiego rynku uzbrojenia. Do 21 sierpnia 2011 r. jej przepisy 
musz" zosta# wdro)one do ustawodawstwa krajowego.
Obok pozytywnych efektów, jakie powodowa# mo)e imple-

mentacja tej dyrektywy (wzrost konkurencji, obni)enie cen, 
poprawa jako&ci oferowanych wyrobów i us!ug), z naciskiem 
nale)y stwierdzi# nale)y, i) polski przemys! obronny na obec-
nym etapie rozwoju nie jest dostatecznie przygotowany do kon-
kurencyjnej konfrontacji z du)o silniejszymi przedsi'biorstwami 
zbrojeniowymi z innych krajów UE, szczególnie pochodz"cymi 
z krajów „starej UE”. Ortodoksyjna, polegaj"ca na „wybieganiu 
przed szereg” implementacja zasad opisanych w Dyrektywie 
2009/81/WE doprowadzi# mo)e do ca!kowitej likwidacji wi'k-
szo&ci spó!ek nale)"cych do polskiego przemys!owego potencja-
!u obronnego.

St"d do nowelizowanej ustawy nale)y, naszym zdaniem, 
wprowadzi# zapis mówi"cy, )e „elementem zapewnienia bezpie-
cze(stwa narodowego jest utrzymanie mo)liwo&ci produkcyj-
nych w zakresie podstawowych rodzajów uzbrojenia na terenie 
kraju”. Sformu!owanie takie nie dyskryminuje fi rm zagranicz-
nych – stwarza jedynie wymóg produkcji w Polsce, co ma zasad-
nicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecze(stwa dostaw. Nale)a-
!oby te) stworzy# rygorystyczn" instrukcj' dla MON, okre&laj"c" 
jakie wymogi musi spe!nia# zagraniczny dostawca, aby zagwa-
rantowa# bezpiecze(stwo dostaw. 

Ponadto postulujemy:
– uregulowanie w przepisach krajowych, dopuszczone dy-

rektyw", wy!"czenia zakupu sprz'tu wojskowego i cywil-
nego o dowolnej warto&ci dla wojsk poza terytorium kraju,

– podj'cie próby wyspecyfi kowania zakupów podlegaj"cych 
wy!"czeniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

– uregulowanie przestrzegania przez MON zasady posiada-
nia w swoich zasobach jednolitego uzbrojenia i &rodków 
bojowych przyj'tych na uzbrojenie Si! Zbrojnych na mocy 
decyzji MON; dopuszczenie do przyj'cia zamówienia przez 
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innych ni) dotychczas dostawców wi"za# si' powinno 
z pewnymi barierami np. badaniami kwalifi kacyjno-wdro-
)eniowymi na koszt producenta,

– zaproponowanie Ministerstwu Obrony Narodowej rozwi"-
zania polegaj"cego na zawarciu siedmioletnich umów ra-
mowych z przedsi'biorstwami krajowymi np. w ramach 
Planu Modernizacji Technicznej Si! Zbrojnych.

– uregulowanie prawa w!asno&ci dokumentacji technicznej; 
dobrym rozwi"zaniem by!oby tu przej'cie dokumentacji 
MON-owskiej przez wskazane przedsi'biorstwa np. w for-
mie darowizny lub dzier)awy wieczystej, bowiem posiada-
nie w!asnej dokumentacji preferowa# b'dzie wykonawc' 
w ka)dego rodzaju przyj'tym trybie przetargowym. 

Warszawa, listopad 2010 r.
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Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczo-Obronnej Polskiego Lobby 
Przemys!owego w Przemys!owym Centrum Optyki S.A. w dniu 
22 wrze&nia 2010 r., po&wi'cone bud)etowi MON na rok 2011 

i Dyrektywie nr 84 UE. Referuje red. Wojciech %uczak

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczo-Obronnej PLP 
w dniu 22 wrze&nia 2010 r. w PCO S.A.
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POLSKIE LOBBY PRZEMYS!OWE 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Propozycje Polskiego Lobby Przemys$owego dotycz(ce 
ustanowienia strategicznego programu rz(dowego zwi(za-
nego z pozyskaniem dla Si$ Powietrznych samolotu szkole-
nia zaawansowanego (LIFT) pod nazw(: „Pozyskanie samo-
lotu szkolenia zaawansowanego – I etap. Rozwini#cie tego 
samolotu do wersji szkolno-bojowej nowej generacji wraz 
z systemami wspomagaj!cymi – II etap”.

Wprowadzenie

Zawarte w tym dokumencie propozycje i rekomenda-
cje s" rozwini'ciem i aktualizacj" wniosków i propozycji 
z Seminarium pt. „Mo%liwo"ci wyprodukowania polskie-
go samolotu szkolno – bojowego nowej generacji we wspó$-
pracy mi#dzynarodowej”, które 29 pa$dziernika 2008 roku 
Polskie Lobby Przemys!owe zorganizowa!o w Wy)szej Szkole Ofi -
cerskiej Si! Powietrznych w D'blinie.

1. Potrzeby Si$ Powietrznych w interesie polskiej obronno-
)ci i gospodarki.

Z analiz przedstawionych w czasie Seminarium zorganizowa-
nego przez Polskie Lobby Przemys!owe 29 pa$dziernika 2008 roku 
w Wy)szej Ofi cerskiej Szkole Si! Powietrznych w D'blinie wynika, 
)e Si!y Powietrzne w ci"gu najbli)szych 30 lat powinny posiada# 
w wyposa)eniu co najmniej kilkadziesi"t samolotów szkolno-tre-
ningowych i szkolno-bojowych wraz z otaczaj"cymi je nowoczes-
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nymi systemami wspomagaj"cymi. W najbli)szej perspektywie 
niezb'dne jest wi'c pozyskanie samolotów szkolenia zaawanso-
wanego, które b'd" mog!y efektywnie s!u)y# do szkolenia pilotów 
nowych samolotów wielozadaniowych (F-16). Potrzeba co naj-
mniej 16 takich samolotów. Naszym zdaniem, na bazie ich kon-
strukcji mo)liwe jest zbudowanie samolotu szkolno-bojowego 
o rozwini'tych w!a&ciwo&ciach uderzeniowych, który uzupe!ni!-
by potrzeby Si! Powietrznych w zakresie ich mo)liwo&ci bojowych 
po wycofaniu z uzbrojenia dotychczas u)ywanych samolotów Su-
22 ( nie jest te) pewne ilo&# i okres u)ytkowania w linii samo-
lotów Mig-29 ). Wed!ug ocen specjalistów, dla utrzymania odpo-
wiedniego potencja!u bojowego potrzeba co najmniej 32 takich 
samolotów, przy czym cz'&# z nich powinna zosta# przystosowa-
na do wykonywania zada( na rzecz Marynarki Wojennej RP ( nie-
którzy eksperci id" dalej twierdz"c, i) w pa(stwach europejskich 
norm" jest posiadanie od 5 do 10 samolotów bojowych na ka)dy 
1 mln mieszka(ców, z tego wniosek, )e Polska powinna posiada# 
od 190 do 380 samolotów bojowych ). Co wi#cej, nale%y takim 
programem zainteresowa' tak%e inne kraje potrzebuj!ce po-
dobne samoloty. W gr# wchodz! takie pa&stwa jak Chorwa-
cja, S$owenia, S$owacja, pa&stwa ba$tyckie – Litwa, (otwa 
i Estonia oraz Bu$garia i Rumunia. Gdyby uda$o si# je przy-
ci!gn!' do programu rozwini#cia – pozyskanego przez Pol-
sk# nowego samolotu LIFT – do samolotu szkolno-bojowego 
( uderzeniowego ) najnowszej generacji, to wówczas mo%na 
by mówi' o rynku obejmuj!cym, w perspektywie najbli%-
szych 10 lat, zapotrzebowanie na co najmniej 60 takich 
samolotów. Taka liczba samolotów znacznie podnios$aby 
efektywno"' ekonomiczn! przedsi#wzi#cia i powinna stwo-
rzy' u dostawcy-producenta samolotu LIFT siln! motywacj# 
do g$#bokiego zaanga%owania si# we wspólny projekt i mo-
g$aby go sk$oni' do udost#pnienia najnowszych technologii 
i kodów.

+adna ze znanych nam dotychczasowych analiz nie bie-
rze pod uwag* w wystarczaj(cym stopniu ewentualnych ko-
rzy)ci gospodarczych, jakie mo%e przynie)& tak powa%ne 
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przedsi*wzi*cie, jak zakup i produkcja kilkudziesi*ciu bar-
dzo nowoczesnych samolotów oraz zwi(zany z tym rozwój 
systemów wspomagaj(cych. Wysoce nie satysfakcjonuj(-
ce, wr*cz negatywne do)wiadczenia polskiej gospodarki, 
które przynios$y zagraniczne zakupy sprz*tu wojskowego, 
w tym zw$aszcza samolotów F-16 i CASA i zwi(zany z nimi 
offset, wskazuj( na konieczno)& zaproponowania nowego 
modelu pozyskiwania samolotów szkolenia zaawansowane-
go, w najwy%szym mo%liwym stopniu uwzgl*dniaj(cego pol-
skie interesy ekonomiczne.

Dlatego uwa%amy, %e oferta przemys$owa zwi!za-
na z zakupem przez Polsk# samolotów szkolenia zaawan-
sowanego( LIFT), powinna by' czym" wi#cej ni% tylko 
zwyczajowym offsetem b#d!cym konsekwencj! zwyk$ego 
przetargu na nowy samolot. Mianowicie, stanowi' ona po-
winna strategiczny program rz!dowy wieloletniej, pog$#-
bionej kooperacji przemys$owej z dostawc! samolotu LIFT, 
umo%liwiaj!cej pozyskanie, przez polskich u%ytkowników 
oraz polski przemys$ zbrojeniowy i lotniczy, wysoce za-
awansowanych technologii, zarówno w obszarze syste-
mów lotniczych, jak i systemów wspomagaj!cych ( tj. szko-
leniowych, medycznych, eksploatacyjnych, remontowych 
i badawczo-rozwojowych ).Tym bardziej, %e w Unii Europej-
skiej obecne s! tendencje do odej"cia od offsetu.

Jeszcze niedawno polski przemys! lotniczy, elektronicz-
ny i radiotechniczny mia! zdolno&# projektowania i wytwarza-
nia samolotów odrzutowych, a tak)e systemów wspomagaj"ce 
ich efektywne u)ytkowanie, na równi z kilkunastoma przodu-
j"cymi pa(stwami &wiata. Niezb'dny w najbli)szych latach za-
kup samolotów szkolenia zaawansowanego jest szans" na to, 
aby we wspó!pracy mi'dzynarodowej przywróci# t' zdolno&# 
i pobudzi# nasz przemys! lotniczy wraz ze wspó!dzia!aj"cym 
otoczeniem naukowym i przemys!owym do opracowywania in-
nowacyjnych konstrukcji i systemów wojskowych oraz cywil-
nych. Wzorem w tym zakresie mog" by# takie kraje, jak W!o-
chy i Hiszpania, które dzi'ki racjonalnej polityce przemys!owej 
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odnosz" dzi& niepodwa)alne sukcesy techniczne i ekonomicz-
ne, a ich przedsi'biorstwa uczestnicz" w kluczowych lotniczych 
programach rozwojowych, takich jak du)e samoloty pasa)erskie 
i transportowe (Airbus), samoloty bojowe nowej generacji (Euro-
fi ghter Typhoon), nowe platformy bezza!ogowe itp. Podobnie po-
st'puje czeski przemys! lotniczy.

2. Udzia$ polskiego przemys$u w realizacji programu rozwi-
ni*cia samolotu LIFT do wersji uderzeniowej najnowszej ge-
neracji i jej produkcji.

Proponowana przez nas oferta przemys!owa dotyczy pozy-
skania od producenta zagranicznego ca!kowicie nowego sa-
molotu szkolenia zaawansowanego i stworzenia na jego bazie 
samolotu szkolno-bojowego nowej generacji. Wybór partnera 
zagranicznego z zaawansowanym projektem na etapie lataj"ce-
go prototypu pozwoli zaoszcz'dzi# oko!o 4 lat i stworzy warun-
ki do pozyskania w krótkim czasie kilkunastu nowych samo-
lotów LIFT, a nast'pnie w oparciu o ich konstrukcj' – podj'cia 
prac rozwojowych i wyprodukowania w okresie 5-8 lat, ze zna-
cz"cym udzia!em polskiego przemys!u lotniczo-zbrojeniowego 
i o&rodków naukowych oraz badawczo-rozwojowych, samolotu 
szkolno-bojowego nowej generacji, o rozwini'tych w!a&ciwo&-
ciach uderzeniowych, maj"cego odpowiednie oparcie w nowo-
czesnych systemach wspomagaj"cych.

Zdaniem Polskiego Lobby Przemys$owego, racjonalne 
podej)cie do programu budowy takiego samolotu i sprz*-
%onego z nim rozwoju systemów wspomagaj(cych, odpo-
wiednie zarz(dzanie programem o takim stopniu z$o%ono)ci 
oraz udzia$ partnera zagranicznego na zasadach wspólnego 
przedsi*wzi*cia, zminimalizuje ryzyko niepowodzenia pol-
skiego projektu budowy samolotu nowej generacji. Udzia$ 
dostawcy nowego samolotu szkolenia zaawansowanego czy-
li partnera posiadaj(cego zaawansowane rozwi(zania i zdol-
no)ci przybli%y sukces pod wzgl*dem terminu jak i efektu 
ko'cowego. Przy czym wybrany powinien by& taki partner, 
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który zapewni dost*pno)& polskiego przemys$u do nie-
odzownych nam kodów ,ród$owych, know-how i oprogra-
mowania, a tak%e do tajników techniki oraz technologii 
konstrukcji, która b*dzie rozwijana do poziomu wersji ude-
rzeniowej najnowszej generacji. Dotyczy to równie% w ca$ej 
rozci(g$o)ci potrzeb rozwojowych systemów wspomagaj(-
cych. W przypadku wej)cia, do tak zakre)lonego programu, 
kolejnych partnerów z innych pa'stw zg$aszaj(cych zapo-
trzebowanie na taki samolot, warto by utworzy& mi*dzyna-
rodowe konsorcjum lub mi*dzynarodowe przedsi*wzi*cie 
typu joint – venture – w celu zwi*kszenia efektywno)ci jego 
realizacji; za wzór mo%e tu pos$u%y& zako'czony powodze-
niem wieloletni program budowy europejskiego my)liwca 
Eurofi ghter Typhoon. Co wi*cej, nale%y rozwa%y& nadanie 
programowi formy ustawy, co zapewni$oby mu wieloletnie 
stabilne fi nansowanie.

W nowym programie trzeba wykorzysta# w pierwszej kolejno-
&ci pozostaj"ce pod polsk" kontrol" przedsi'biorstwa produkcyj-
ne i remontowe, instytucje oraz placówki naukowe i badawcze, 
a tak)e struktury konsoliduj"cego si' przemys!u lotniczo-zbro-
jeniowego i jego systemowego otoczenia, zapewniaj"cego zaspo-
kojenie kompleksowych potrzeb u)ytkownika ko(cowego.

 Zakup nowych samolotów szkolenia zaawansowanego 
musi wi'c by# po!"czony z utworzeniem nowego zak!adu (naj-
lepiej jako oddzia!u ju) istniej"cego zak!adu przemys!owego), 
w którym te samoloty b'd" montowane, oraz placówki ba-
dawczo-rozwojowej, która b'dzie nadzorowa!a proces trans-
feru technologii i uczestniczy!a w opracowaniu na ich bazie 
konstrukcji – we wspó!pracy mi'dzynarodowej – samolotu 
szkolno-bojowego nowej generacji. Brak w!asnego, rozbudo-
wanego przemys!u lotniczego mo)e tu by# wr'cz pozytywnym 
czynnikiem. Powszechnie stosowane systemy komputerowego 
projektowania pozwalaj" minimalizowa# prace konstrukcyjne, 
a u)ycie kompozytów do budowy p!atowca nie wymaga zaan-
ga)owania wielkiego zak!adu przemys!owego o tradycyjnym 
profi lu. 
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Do powodzenia ca!ego przedsi'wzi'cia niezb'dne b'dzie 
powo!anie do&wiadczonego mened)era projektu. Nieodzowna 
jest te) specjalna, zadaniowa struktura zarz"dzania dla podej-
mowania decyzji selekcyjno-koordynacyjnych w ramach przed-
si'wzi'cia . Powierzenie kierowania projektem konstruktorowi 
nie gwarantuje takiej racjonalno&ci zarz"dzania, jak" mo)e za-
pewni# dobry menad)er, koordynuj"cy kompleksowe prace sy-
stemowe, projektowe, konstruktorskie, a nast'pnie monta)o-
we, kompletacyjne i wdro)eniowe. Dobrym wzorem mog" tu by# 
procedury Programu Manhattan, dotycz"cego wyprodukowania 
przez USA bomby atomowej. 

Konieczne jest ustanowienie wiod"cego podmiotu odpo-
wiedzialnego za efektywne realizowanie programu. W praktyce 
najlepszym z punktu widzenia spe!nienia wymaga( (posiada-
ne do&wiadczenie, wykwalifi kowana kadra, teren pod inwesty-
cje, dost'p do lotniska) przedsi'biorstwem, w którym mog!yby 
powstawa# nowe samoloty, s" Wojskowe Zak!ady Lotnicze Nr 2 
S.A. w Bydgoszczy. Pracuj"ca przy tym programie polska grupa 
badawczo-rozwojowa, &ci&le wspó!pracuj"ca z biurem konstruk-
cyjnym oferenta samolotu LIFT, mo)e powsta# z uwzgl'dnieniem 
post'puj"cej integracji sektora lotniczo-zbrojeniowego, z udzia-
!em WZL nr 2 S.A., WZL nr 1 S.A.( jak wiadomo, do ich struk-
tury w!"czono WZL nr 3, które mog" przej"# g!ówn" odpowie-
dzialno&# za wdro)enie i eksploatacj' pierwszych samolotów 
szkolenia zaawansowanego przeznaczonych dla uczelni d'b-
li(skiej ) i WZL nr 4 S.A, wybranych polskich przedsi'biorstw 
elektronicznych, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz odpowiednich 
wydzia!ów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, 
Wojskowej Akademii Technicznej i wydzia!ów matematyczno-
przyrodniczych innych polskich uczelni oraz Wy)szej Ofi cer-
skiej Szko!y Si! Powietrznych ( Akademii Lotniczej ). Szczególnie 
po)"dane jest w!"czenie m!odego pokolenia in)ynierów i kon-
struktorów, którzy przy realizacji tego projektu mogliby realizo-
wa# swoje ambicje i aspiracje. Stworzenie wspólnego programu 
z dostawc" samolotu szkolenia zaawansowanego, stworzy!oby 
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równie) polskim przedsi'biorstwom warunki do wykszta!cenia 
i przeszkolenia u zagranicznego producenta odpowiedniej liczby 
pracowników w celu uzyskania przez nich kwalifi kacji umo)li-
wiaj"cych udzia! ich w procesie jego rozwini'cia do uderzenio-
wego samolotu najnowszej generacji. Mo)e to zosta# po!"czone 
z przyznaniem stypendiów, w tym doktoranckich, przez wskaza-
ne przez stron' polsk" uczelnie i odbyciem sta)y w wybranych 
placówkach naukowych i zak!adach produkcyjnych. Kompo-
nenty, w tym kompozytowe, struktury p!atowca mog" by# bu-
dowane przez wybrany polski zak!ad lotniczy, a wyposa)enie 
powstawa# przy udziale coraz liczniejszych prywatnych i kon-
trolowanych przez pa(stwo nowoczesnych rodzimych przedsi'-
biorstw bran)y elektroniczno-informatycznej. Wed!ug wst'pnych 
analiz, w Polsce mo)e powstawa# – po dokonaniu niezb'd-
nych inwestycji i po odpowiednim przeszkoleniu naszej kadry 
u producenta samolotu LIFT – nawet do 50% podzespo!ów me-
chanicznych i 20 – 30% wyposa)enia elektronicznego, a tak-
)e – w kooperacji – symulatory i wyposa)enie serwisowe. W fazie 
zaawansowanej programu, wraz z monta)em ko(cowym, ocze-
kiwa# mo)na polskiego udzia!u w warto&ci ko(cowej samolotu 
na poziomie 40 – 60%, zale)nie od zaanga)owanego potencja!u 
i liczby zbudowanych samolotów. 

Uzyskane do&wiadczenia i przeszkolona kadra, a tak)e po-
zyskane technologie mog" procentowa# w stosunkowo nieod-
leg!ej przysz!o&ci mo)liwo&ci" samodzielnego zaprojektowania 
i wyprodukowania przez nasz przemys!, przy wykorzystaniu 
niektórych komponentów pozyskanych za granic", polskiego 
samolotu szkolno-bojowego najnowszej generacji, tym bardziej, 
)e taki projekt pod nazw" „GROT-2” ju) powstaje w wyniku 
wspó!pracy podj'tej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
z grup" konstruktorów i pracowników naukowych skupionych 
w Politechnice Warszawskiej i Politechnice Rzeszowskiej. Ponad-
to zaistnia!aby mo)liwo&# w!"czenia polskiego przemys!u lotni-
czo-zbrojeniowego w struktury europejskie jako równorz'dnego 
partnera. A to oznacza powa)ne korzy&ci ekonomiczne. Szcze-
gólnie perspektywiczna jest bran)a du)ych samolotów pasa)er-
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skich, w której roczne zamówienia &rednio dwu-, trzykrotnie 
przekraczaj" obecnie mo)liwo&ci produkcyjne istniej"cych wy-
twórni. 

3. Sens strategiczno-ekonomiczny.

W!"czenie polskiego przemys!u lotniczo-zbrojeniowego i jego 
zaplecza badawczo-rozwojowego w zaprojektowanie rozwoju kon-
strukcji – na bazie pozyskanego nowego samolotu LIFT, a tak)e 
w produkcj' fi naln" samolotu szkolno-bojowego nowej genera-
cji, jest szczególnie po)"dane w warunkach globalnego kryzysu 
gospodarczego, poniewa) takie wieloletnie przedsi'wzi'cie – op-
arte na nowoczesnych podstawach naukowych i wysokiej tech-
nice – stymulowa!oby, wywo!uj"c efekty mno)nikowe, polsk" go-
spodark' zagro)on" globalnym kryzysem (co jest realne z uwagi 
na du)e skooperowanie przemys!u zbrojeniowo-lotniczego i po-
st'puj"c" tendencj' rozwijania w nich technologii podwójnego 
zastosowania). Zdaniem wielu ekonomistów, ten struktural-
ny i systemowy kryzys, niestety, nie sko(czy! si', ma bowiem 
charakter pe!zaj"cy i bardzo mo)liwa jest jego druga faza, która 
bardziej ni) pierwsza mo)e dotkn"# Polsk'. Przy czym szczegól-
nie niepokoi pog!'biaj"cy si' kryzys fi nansowy w strefi e Euro 
i gwa!townie ci"gle rosn"ce zad!u)enie Stanów Zjednoczonych, 
pojawianie si' tendencji infl acyjnych i symptomów wojen wa-
lutowych, a przede wszystkim ca!kowite oderwanie si' rynków 
fi nansowych, opartych na instrumentach pochodnych, od re-
alnej gospodarki. W takich niepewnych i nieprzewidywalnych 
czasach, jak to ju) bywa!o w historii, mo)emy mie# do czynie-
nia z ró)nymi turbulencjami i konfl iktami w stosunkach mi'-
dzynarodowych, a w takich uwarunkowaniach, taki kraj jak 
Polska – o okre&lonym po!o)eniu geopolitycznym – musi zacho-
wa# niezb'dny, wysoki poziom samowystarczalno&ci obronnej, 
niezale)nie od przynale)no&ci do sojuszu NATO i tworz"cych si' 
struktur obronnych Unii Europejskiej. Warto tu zwróci# uwag' 
na fakt, i) takie pa(stwa jak Grecja i Francja, podejmuj"c dzia-
!ania przezwyci')aj"ce rodz"c" si' w wyniku kryzysu recesj", 
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przeznaczaj" znaczne &rodki z bud)etu na modernizacj' w!as-
nych si! zbrojnych w oparciu o nowoczesne technologie podwój-
nego zastosowania.

Zakup 16 nowoczesnych samolotów szkolno-treningo-
wych to wydatek równy ok. 1 mld z! (16 samolotów po ok. 20 
mln USD, czyli ok. 60 mln z! – konkretna cena zale)e# b'dzie 
od typu samolotu, konfi guracji i pakietu logistycznego). 32 sa-
moloty szkolno-bojowe zbudowane na ich bazie to wydatek 
na poziomie 2 mld z!. W 30-letnim okresie eksploatacji nale)y 
liczy# si' z kolejnymi wydatkami, stanowi"cymi 2-3-krotno&# tej 
kwoty, przeznaczonymi na eksploatacj', remonty i modernizacj' 
zakupionych samolotów. 

Do&wiadczenia polskie i innych krajów wskazuj" jednoznacz-
nie na to, )e tak du)e programy zakupowe fi nansowane z bu-
d)etu musz" przybra# form' planu wieloletniego, a wiod"c" rol' 
w ich realizacji musi odgrywa# rodzimy przemys! lotniczo-zbro-
jeniowy wspomagany krajowymi, a w razie potrzeby – w ramach 
wspó!pracy mi'dzynarodowej – zagranicznymi placówkami na-
ukowo -badawczymi i rozwojowymi. Tylko w Europie jest 6-9 
pa(stw, które post'puj" w podobny sposób (Francja, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, W. Brytania, W!ochy), a w pewnym stopniu 
tak)e Czechy, Dania i Belgia. Potencja! gospodarczy Polski sytu-
uje j" w naturalny sposób w tym gronie, a do realizacji odpo-
wiedniego programu potrzebna jest przede wszystkim wola i de-
cyzja polityczna.

Du)y program zakupów samolotów szkolno-treningowych 
realizuj" obecnie Indie. Zakupi!y one pierwsz" parti' samolotów 
u producenta, a kolejne montuj" we w!asnym, kontrolowanym 
przez pa(stwo przedsi'biorstwie (HAL). Z dost'pnych danych 
wynika, )e cena jednostkowa samolotu kupowanego za grani-
c" wynosi ponad 18 mln USD, za& samolot montowany (cz'&-
ciowo te) produkowany) w Indiach jest o 4 mln USD ta(szy. 
W Polsce, dzi'ki posiadanym przez rodzime przedsi'biorstwa 
technologiom i wykwalifi kowanym kadrom, ta ró)nica mog!a-
by by# jeszcze wi'ksza. W rzeczywisto&ci kwoty zaoszcz'dzone 
przez bud)et i mo)liwe do zainwestowania w przedsi'wzi'cia 
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rozwojowo-wdro)eniowe s" w wypadku podobnych programów 
znacznie wi'ksze. Bud)et odzyskuje bowiem w postaci ró)ne-
go rodzaju podatków (VAT, PIT, CIT) 20 – 30% wydatkowanych 
w rodzimych przedsi'biorstwach kwot, ta(sze jest serwisowanie 
kupionego sprz'tu, a dodatkowe zyski mo)e przynie&# eksport 
opracowanego z polskim udzia!em sprz'tu, je&li w negocjacjach 
zadba si' o odpowiednie zapisy kontraktowe, a zw!aszcza gdy 
do projektu uda si' pozyska# inne kraje. Trudn" do oszacowa-
nia, a niezwykle istotn" korzy&ci", jest wyszkolenie wykwalifi ko-
wanych kadr, zdolnych do opracowywania i eksploatacji wyra-
fi nowanych technicznie wyrobów, jakimi s" oparte na g!'bokiej 
wiedzy i najnowszych technologiach, wykonane z nowoczesnych 
materia!ów i w pe!ni skomputeryzowane, samoloty nowej gene-
racji wraz z systemami wspomagaj"cymi i otaczaj"cymi. 

Warto tu poda& jeszcze jeden aktualny przyk$ad dobrze 
rozwini*tej wspó$pracy przemys$owej zwi(zanej z du%ym 
kontraktem zbrojeniowym, korzystnej dla nabywcy uzbro-
jenia. Chodzi o niedawno zawarty kontrakt mi*dzy Ro-
sj( i Francj(, dotycz(cy budowy dla Rosji czterech du%ych 
okr*tów desantowych „Mistral”. Otó% dwa pierwsze okr*ty 
zbudowane zostan( w stoczni francuskiej, a dwa kolejne 
zbuduj( na licencji rosyjskie stocznie. W ramach kooperacji 
Rosjanie wykonaj( 20-40 proc. prac przy „Mistralach” bu-
dowanych we Francji, natomiast Francuzi wykonaj( 20-40 
proc. prac w okr*tach wykonywanych w Rosji. 

4. Program pilota%owy.

Finansowanie programu powinno opiera# si' na &rodkach 
bud)etowych, a postanowienie o utworzeniu odpowiedniego 
programu powinna podj"# Rada Ministrów na podstawie obo-
wi"zuj"cych ustaw (m.in. ustawa o fi nansach publicznych). 
Ustanowienie rz"dowego programu strategicznego pod nazw" 
„Pozyskanie samolotu szkolenia zaawansowanego – I etap. 
Rozwini#cie tego samolotu do wersji szkolno-bojowej nowej 
generacji wraz z nowoczesnymi systemami wspomagaj!cy-
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mi – II etap”, zapewni!oby stabilny, wieloletni dop!yw &rodków. 
Nadzór nad ich wydatkowaniem, zgodny z przyj'tym harmono-
gramem, powinien sprawowa# ustanowiony Dyrektor Programu, 
wspó!pracuj"cy w niezb'dnym zakresie z partnerami zagranicz-
nymi. Istotn" rol' w tym przedsi'wzi'ciu mia!by do odegrania 
powstaj"cy Inspektorat Uzbrojenia jako instytucja rozliczaj"ca 
osi"ganie poszczególnych etapów programu. 

5. Szansa, która si* nie powtórzy.

Budowa i projektowanie samolotów szkolnych i szkolno-bo-
jowych nowej generacji pozwoli na uzyskanie wymiernych efek-
tów gospodarczych: zmniejszenia kosztów zakupu i eksploatacji 
samolotów dla Si! Powietrznych, zwi'kszenia zatrudnienia wy-
sokokwalifi kowanej kadry, pozyskania nowych technologii mo)-
liwych do wykorzystania w innych przedsi'wzi'ciach przemys!o-
wych, uzyskania nowych mo)liwo&ci eksportowych.

Dzi'ki uruchomieniu monta)u, a potem produkcji nowych 
samolotów mo)liwe b'd" znacz"ce oszcz'dno&ci w ich eksploata-
cji w oparciu o polski potencja! przemys!owy. Kolejnym krokiem, 
realizowanym w miar' mo)liwo&ci równolegle do podstawowe-
go przedsi'wzi'cia, powinno by# zbudowanie nieodzownych 
systemów wspomagaj"cych, efektywne i bezpieczne dzia!ania 
tak wyposa)anego lotnictwa oraz utworzenie mi'dzynarodowe-
go o&rodka szkolenia lotniczego w Polsce. Obecne &wiatowe za-
potrzebowanie na specjalistów lotniczych znacznie przekracza 
mo)liwo&ci istniej"cych o&rodków. To dla Polski szansa, któr" 
trzeba wykorzysta#. Baz" dla takiego przedsi'wzi'cia powinna 
by# Wy)sza Ofi cerska Szko!a Si! Powietrznych w D'blinie ( nie-
bawem ju) Akademia Lotnicza), a partnerami polskie i zagra-
niczne instytucje oraz przedsi'biorstwa wyspecjalizowane w tym 
zakresie. Warto tu zauwa)y#, i) aktualnie w Europie nie funk-
cjonuje )aden mi'dzynarodowy o&rodek szkolenia lotniczego. 
Szkolenie komercyjne zdominowa!y Stany Zjednoczone i Kana-
da. Od d!u)szego czasu zainteresowanie szkoleniem pilotów sa-
molotów bojowych w D'blinie wyra)a wiele pa(stw.
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Uczelnia D'bli(ska powinna pe!ni# kluczow" rol' w szkole-
niu pilotów wojskowych, a na bazie o&rodka d'bli(skiego po-
winno zosta# zorganizowane przedsi'wzi'cie cywilno-wojskowe 
o znacznie wi'kszej ni) dotychczas skali. Potrzeby rynku cywil-
nego w zakresie wykszta!conej kadry lataj"cej i naziemnej kilka-
krotnie przewy)szaj" obecne mo)liwo&ci ca!ego systemu szkolni-
ctwa lotniczego w Polsce. 

Analizuj"c potrzeby zakupowe nowego sprz'tu i zintegro-
wanych systemów, warto wzi"# pod uwag' nie tylko samoloty 
wojskowe, ale te) inne wyposa)enie. Mo)na je naby# we wspó!-
pracy z przedsi'biorstwami komercyjnymi, zarówno kontrolo-
wanymi przez pa(stwo, jak i prywatnymi. Uzyskany w ten spo-
sób efekt synergii mo)e przynie&# bud)etowi pa(stwa znaczne 
oszcz'dno&ci, a lotnictwu pa(stwowemu bardziej efektywne 
szkolenie we wszystkich obszarach potrzeb (personel lataj"cy, 
obs!uga naziemna, personel pomocniczy, specjali&ci od zarz"-
dzania szkoleniem).

Poni)ej przedk!adamy propozycj' harmonogramu dalszych 
dzia!a( w tworzeniu i realizacji programu. Zwracamy uwag', 
)e projekt harmonogramu, a raczej jego zarys, obejmuje kolej-
nych 18 – 20 lat. Tylko bowiem perspektywa 20-30-letnia po-
zwala na wyobra)enie sobie skali potrzeb, a tym samym sen-
sownego okre&lenia koncepcji realizacyjnych, a tak)e analizy 
ekonomicznej z uwzgl'dnieniem docelowej skali przedsi'wzi'#, 
a nie jedynie bie)"cych kosztów zakupowych, jak to niestety ma 
zazwyczaj miejsce w kraju, je&li chodzi o programy sektora lot-
niczo-zbrojeniowego. 

Przed MON pojawia si' ogromna szansa zbudowania progra-
mu o zupe!nie nowej jako&ci. Mamy nadziej', )e obecne szefo-
stwo resortu wykorzysta t' szans'. Polskie Lobby Przemys!owe 
i zwi"zani z nim eksperci s" gotowi do maksymalnego wsparcia 
Ministerstwa Obrony Narodowej w urzeczywistnianiu tej szansy.

Harmonogram prac nad programem pozyskania i wdro-
%enia do eksploatacji w Polsce samolotu szkolenia zaawan-
sowanego – I etap, oraz zaprojektowania i budowy samolotu 
szkolno-bojowego nowej generacji – II etap.
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09.2010 – og!oszenie przez Ministerstwo Obrony Narodowej pro-
cedury wyboru samolotu szkolenia zaawansowanego i g!ównego 
partnera zagranicznego przedsi'wzi'cia,

Do 31 marca 2011 – powo!anie przez ministra obrony narodo-
wej interdyscyplinarnego (przedstawiciele rz"du, polskich przed-
si'biorstw, o&rodków badawczych, niezale)ni eksperci) zespo!u 
ds. realizacji programu,

 04.2011 – 06.2011 – analiza przez zespó! mo)liwo&ci techno-
logicznych polskich przedsi'biorstw lotniczo-zbrojeniowych, 
a tak)e okre&lenie wymaga( wobec potencjalnych partnerów 
zagranicznych, oszacowanie kosztów programu, wskazanie op-
tymalnych rozwi"za( przej&ciowych dla spe!nienia potrzeb pol-
skiego lotnictwa wojskowego; 

07.2011 – 10.2011 – zak!adaj"c, i) w tym okresie nast"pi roz-
strzygni'cie przetargu na samolot szkolenia zaawansowanego 
dla Si! Powietrznych i wybór oferenta LIFTA, dokonanie analizy 
mo)liwo&ci rozwojowych wybranego samolotu w kontek&cie po-
trzeb polskiego lotnictwa wojskowego i zakresu udzia!u strony 
polskiej w pracach rozwojowych,

11.2011 – 02.2012 – rozpocz'cie przygotowania podstaw organi-
zacyjnych i prawnych wieloletniego przedsi'wzi'cia zwi"zanego 
z rozwini'ciem – we wspó!pracy z producentem LIFTA – wybra-
nego samolotu szkolenia zaawansowanego do poziomu samolotu 
szkolno-bojowego najnowszej generacji o rozwini'tych w!a&ciwo&-
ciach uderzeniowych, wspartego systemami wspomagaj"cymi. 
Nast'pnie: wybór formu!y realizacyjnej; negocjacji z pa(stwa-
mi, które zechc" przy!"czy# si' do programu rozwoju samolotu 
szkolenia zaawansowanego do unowocze&nionej wersji samolotu 
szkolno-bojowego o rozwini'tych w!a&ciwo&ciach uderzeniowych 
i do projektów rozwoju systemów wspomagaj"cych wykorzysty-
wanie tego samolotu do ró)norodnych zada(.
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02.2012 – 03.2012 zatwierdzenie formu!y przedsi'wzi'cia i har-
monogramu przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Rad' Mini-
strów, wyznaczenie g!ównych realizatorów oraz okre&lenie &rod-
ków przeznaczonych na tak zintegrowany program,

10.2010 – rozpocz'cie monta)u pierwszych egzemplarzy samo-
lotu szkolenia zaawansowanego w oparciu o podzespo!y dostar-
czone przez wybranego kontrahenta zagranicznego,

04.2012 – 06.2012 – tworzenie struktury organizacyjnej i zarz"-
dzaj"cej mi'dzynarodowego przedsi'wzi'cia zwi"zanego z roz-
wini'ciem pozyskanego samolotu szkolenia zaawansowanego 
do samolotu szkolno-bojowego nowej generacji, analizy technicz-
ne, wst'pne projekty inwestycyjne, podpisanie umów o udziale 
w programie z krajami zainteresowanymi tym samolotem oraz 
systemami wspomagaj"cymi.

06.2012 – rozpocz'cie: dostaw do Polski samolotów szkolenia 
zaawansowanego od wybranego oferenta, prac nad moderniza-
cj" infrastruktury w Bazie Lotniczej w D'blinie i w Wy)szej Ofi -
cerskiej Szkole Si! Powietrznych ( Akademii Lotniczej ) w celu 
dostosowania do pozyskanego samolotu i do systemów wspo-
magaj"cych, a tak)e negocjacji w sprawie utworzenia Mi'dzyna-
rodowego O&rodka Szkolenia Lotniczego w D'blinie,

08.2012 – rozpocz'cie w Polsce monta)u pierwszych egzempla-
rzy samolotu szkolenia zaawansowanego w oparciu o podzespo-
!y dostarczone przez wybranego kontrahenta zagranicznego,

09.2012 – rozpocz'cie realizacji programu rozwoju LIFTA 
do poziomu samolotu szkolno-bojowego o rozwini'tych w!a&ci-
wo&ciach uderzeniowych wraz z rozwojem systemów wspoma-
gaj"cych, formowanie zespo!ów badawczych i konstrukcyjnych, 
budowa podstawowej infrastruktury, poszukiwanie wykonaw-
ców ni)szego poziomu, zawieranie umów kooperacyjnych, 
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10.2012 – 04.2014 – prace rozwojowe nad zmodyfi kowa-
n", zgodnie z potrzebami, konstrukcj" samolotu w kierunku sa-
molotu szkolno-bojowego, uderzeniowego nowej generacji,

12.2012 – 04.2013 – testowanie i próbne u)ytkowanie opraco-
wywanych systemów wspomagaj"cych wraz ze szkoleniem kom-
pletowanego personelu,

01.2013 – 04.2013 – rozpocz'cie eksploatacji w Polsce pozyska-
nego samolotu szkolenia zaawansowanego, otwarcie Mi'dzyna-
rodowego O&rodka Szkolenia Lotniczego w D'blinie,

05.2014 – rozpocz'cie, we wspó!pracy z dostawc" samolotu 
LIFT, budowy prototypu zmodyfi kowanego samolotu jako samo-
lotu szkolno-bojowego nowej generacji,

01.2015 – 03.2015 – próby prototypu samolotu szkolno-bojo-
wego nowej generacji o rozwini'tych w!a&ciwo&ciach uderzenio-
wych,

04.2015 – 09.2015 – próby weryfi kacyjne dwóch prototypów 
wraz z testowanymi systemami wspomagaj"cymi, prowadzone 
w jednostkach szkolno – bojowych,

10.2015 – decyzja o uruchomieniu produkcji seryjnej zmodyfi -
kowanego samolotu,

11.2015 – decyzja o sukcesywnym wprowadzaniu zmodyfi kowa-
nego samolotu wraz z systemami wspomagaj"cymi na wyposa-
)enie jednostek bojowych,

01.2016 – rozpocz'cie prac nad dalszymi modyfi kacjami samo-
lotu, wersj" bezpilotow", systemem dzia!ania zespo!owego (sie-
cio-centrycznego nowej generacji), wersjami eksportowymi,
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01.2016 – 12.2018 – produkcja seryjna samolotów szkolno-bo-
jowych nowej generacji,

01.2019 – 12.2024 – produkcja eksportowa i prace badawczo-
rozwojowe nad kolejnymi modyfi kacjami powsta!ej konstrukcji,

01.2025 – 12.2028 – modernizacja samolotów wyprodukowa-
nych wcze&niej na potrzeby polskiego lotnictwa wojskowego 
i partnerów uczestnicz"cych w programie,

01.2027 – uruchomienie produkcji bezpilotowej wysoko-mane-
wrowej bojowej platformy lataj"cej – w oparciu o do&wiadczenie 
i technologie uzyskane przy rozwijaniu pozyskanego samolotu 
szkoleni a zaawansowanego do wersji samolotu uderzeniowego 
nowej generacji.

Przez ca$y czas, od momentu pozyskania samolotu szko-
lenia zaawansowanego, podejmowane b*d( prace projekto-
wo-wdro%eniowe dotycz(ce konstrukcji polskiego samolotu 
„GROT-2” i bezpilotowej wysoko-manewrowej bojowej plat-
formy lataj(cej.

Warszawa, luty 2011 r.



121

Posiedzenie Zespo!u Zadaniowego Polskiego Lobby Przemys!owego 
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w dniu 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie oferty przemys!owej zwi"zanej z pozyskiwaniem samolotu 

szkolenia zaawansowanego

Od lewej: prof. dr hab. Pawe! Soroka, dr hab. Ryszard Szczepanik 
– Dyrektor ITWL i dr Andrzej Karkoszka
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Posiedzenie zespo!u zawodowgo Polskiego Lobby Przemys!owego 
w dniu 8 grudnia 2010 r. w sprawie oferty przemys!owej zwi"zanej 

z pozyskaniem dla Si! Powietrznych samolotu szkolno-bojowego (Lift)

Od lewej: Stanis!aw Janas – przewodnicz"cy Zwi"zku Zawodowego Prze-
mys!u Elektromaszynowego, gen. broni Waldemar Skrzypczak, gen. broni 

dr hab. pil. Ryszard Olszewski i gen. dyw. pil. Zbigniew Bielewicz
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Posiedzenie w sprawie oferty 
przemys!owej zwi"zanej 
z pozyskiwaniem samolotu 
szkolenia zaawansowanego 
w ITWL w dniu 8 grudnia 
2010 r. Genera! bryg. in). Jan 
Baraniecki

Gen. bryg. Ryszard D'bski
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Prezes Wojskowych Zak!adów Lotniczych nr 4 S.A. mgr in). Jan Piotrowski

Posiedzenie zespo!u zadaniowego PLP do opracowania oferty przemys!owej 
zwi"zanej z przekazaniem samolotu szkolenia zaawansowanego 

w dniu 8 grudnia 2010 r. Od lewej: prof. dr hab. Andrzej ,yluk – zast'pca 
Dyrektora ITWL, mgr in). Marek G!ogowski i Marek %ukomniuk
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Opinia – dotyczy implementacji Dyrektywy nr 2009/81/WE
Polskie Lobby Przemys!owe im. Eugeniusza Kwiatkowskie-

go, które od pocz"tku swojej osiemnastoletniej dzia!alno&ci du)o 
uwagi po&wi'ca sytuacji polskiego przemys!u obronnego i jego 
zaplecza badawczo-rozwojowego, w tym Wojskowych Przedsi'-
biorstw Remontowo-Produkcyjnych, z niepokojem obserwuje 
dzia!ania Urz'du Zamówie( Publicznych, zwi"zane z implemen-
tacj" przyj'tej w sierpniu 2009 r. przez w!adze Unii Europejskiej 
Dyrektywy nr 2009/81/WE, zwanej dyrektyw" obronn". Dyrek-
tywa ta, której przedmiotem jest funkcjonowanie systemu zamó-
wie( uzbrojenia i sprz'tu wojskowego, powinna zosta# wdro)o-
na do przepisów prawa krajów cz!onkowskich Unii Europejskiej 
do 24 sierpnia 2011 r. 

I. Odnosz(c si* do za$o%e' UZP zwi(zanych z implemen-
tacj( wy%ej wymienionej dyrektywy dostrzegamy negatywne 
skutki proponowanego w nich podej)cia dla systemu bezpie-
cze'stwa pa'stwa oraz dla bezpiecze'stwa dostaw, szcze-
gólnie w przypadku wyst(pienia zagro%enia lub wojny. 

Zdaniem Polskiego Lobby Przemys!owego, w!a&ciwym 
do podj'cia inicjatywy ustawodawczej w sprawie implementa-
cji tej Dyrektywy jest Minister Obrony Narodowej, poniewa) sy-
stem zamówie( publicznych okre&la jedynie tryb i zasady rea-
lizacji zakupów i wydatkowania &rodków publicznych. Obecnie 
gdy pozostaje niewiele miesi'cy do implementacji Dyrektywy, 
inicjatywa ustawodawcza mo)e zosta# w UZP, lecz za!o)enia 
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projektu ustawy Pzp powinny wskazywa# tak)e delegacje do re-
gulacji aktami wykonawczymi. Niezb'dne jest zatem jednoczes-
ne wprowadzenie regulacji w kilku innych aktach prawa, w tym 
wskazanie zmian w innych ustawach i zakresu tych zmian. 

Od pewnego czasu otrzymujemy niepokoj(ce sygna$y 
z naszego przemys$u obronnego, i% podej)cie Urz*du Zamó-
wie' Publicznych i jego przedstawicieli cechuje brak woli 
wypracowania formu$y zapewniaj(cej po$(czenie prawid$o-
wej implementacji wspomnianej Dyrektywy z potrzeb( za-
bezpieczenia podstawowych interesów bezpiecze'stwa Pa'-
stwa Polskiego.

Analizuj"c podej&cie forsowane przez Urz"d Zamówie( Pub-
licznych wyra)amy pe!n" niepokoju opini', i) ca!y polski sek-
tor obronny aktualnie nie jest gotowy na bezkrytyczn" przez ten 
Urz"d implementacj' Dyrektywy Obronnej. Wiele bowiem wska-
zuje na to, i) praktyczna realizacja podej&cia UZP zrodzi nast'-
puj"ce zagro)enia:
• utrat' nawet kilkunastu tysi'cy miejsc pracy w polskich 

przedsi'biorstwach przemys!owego potencja!u obronnego, 
w fi rmach prywatnych oraz u licznych podwykonawców i ko-
operantów,

• znaczne straty dla bud)etu pa(stwa z tytu!u obni)enia pozio-
mu dochodów: 
o z podatku VAT przedsi'biorstw, 
o z podatków dochodowych spó!ek pracowników, 
o dywidendy w spó!kach z udzia!em Skarbu Pa(stwa,
o z podatków VAT p!aconych przez pracowników i ich rodzi-

ny, 
• ponadto zrodzi koszty dotacji, zasi!ków i programów walki 

z bezrobociem. 
W wyniku takiego bezkrytycznego UZP podej&cia do imple-

mentacji Dyrektywy, wed!ug Polskiego Lobby Przemys!owego 
nast"pi znaczny spadek zamówie( w sektorze krajowym nawet 
na poziomie kilkudziesi'ciu procent i to ju) niebawem, a mia-
nowicie w 2012 roku. Jednocze&nie spowoduje to umocnienie 
na polskim rynku zbrojeniowym pozycji zagranicznych kon-
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kurentów. Przyk!adowo, z szacunkowych bada( prowadzo-
nych w Grupie Bumar wynika, i) w wypadku ca!kowitego otwar-
cia polskiego rynku zamówie( obronnych przychody generowane 
przez spó!ki nale)"ce do tej Grupy spa&# mog" ju) w roku 2012 
o oko!o 400 mln PLN, co stanowi oko!o 22% przychodów ogó-
!em ze sprzeda)y spó!ek Grupy. Poza tym zagro)one mog" by# 
przychody na poziomie do 100 mln PLN, co stanowi kolejne 6% 
przychodów ogó!em. 

Wszystko to zapewne wymusi konieczno&# g!'bokiej restruk-
turyzacji zatrudnienia, maj"tkowej i innej – niezb'dnej do za-
pewnienia niezb'dnej kondycji fi nansowej przedsi'biorstw, za& 
w przypadku niepowodzenia w przetargach – pod znakiem zapy-
tania stanie nawet zasadno&# istnienia niektórych spó!ek i za-
k!adów. 

I. Nasze obawy zwi"zane z wyst"pieniem negatywnych skut-
ków uzasadniamy nast'puj"co: 

1) Spó!ki polskiego przemys!owego potencja!u obronnego 
b'd" musia!y konkurowa# o zamówienia krajowe z silnymi za-
granicznymi podmiotami, produkuj"cymi uzbrojenie i sprz't 
wojskowy w d!ugich seriach, fi rmami o stabilnej i silnej pozycji 
na rodzimych rynkach, wspieranymi przez swoje rz"dy w zakre-
sie eksportu. Bardzo silna pozycja rynkowa tych fi rm jest za-
gwarantowana wieloletnimi umowami obejmuj"cymi przewa)nie 
kilkana&cie lat i pe!ny cykl )ycia produktów. 

2) Przedmiot i warto&# poszczególnych umów zawartych do-
t"d przez polskie przedsi'biorstwa zbrojeniowe wskazuj", )e tyl-
ko dwie z nich tj. PCO S.A i MESKO S.A. dysponuj" portfelem 
zamówie( zapewniaj"cym przetrwanie najbli)szych dwóch lat, 
inne natomiast podmioty b'd" musia!y ubiega# si' o dosta-
wy w warunkach otwartego rynku krajowego. W takiej sytua-
cji nie wszystkie b'd" w stanie przetrwa#. 

3) docieraj" do nas sygna!y, ze zachodnie fi rmy zbrojenio-
we ju) od pewnego czasu usi!uj" prowadzi# agresywny lobbing 
w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Ministerstwie Gospo-
darki w&ród wy)szej kadry kierowniczej. Kszta!tuj" one powoli 
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przekonanie o wy)szo&ci sprz'tu zagranicznego od rodzimego, 
polskiego, które jest nieuzasadnione, cho#by z uwagi na brak 
znajomo&ci produktów polskich przedsi'biorstw. Tym bardziej, 
)e polskie fi rmy s" w dalszym ci"gu ograniczane w kontaktach 
z MON decyzj" nr 16/MON z 2006 r. 

Uwa%amy, i% w tej sytuacji Ministerstwo Obrony Narodo-
wej nie powinno ust*powa& przed argumentami Urz*du Za-
mówie' Publicznych i pozostawi& sobie mo%liwo)ci uregulo-
wania w drodze rozporz(dzenia trybu oceny wyst*powania 
istotnego interesu bezpiecze'stwa pa'stwa, pozwalaj(cego 
na powo$anie si* na art. 346 TFUE.

III. Niezb*dne dzia$ania pozwalaj(ce na zminimalizowa-
nie skutków implementacji Dyrektywy nr 81.

Jak wiadomo, do implementacji Dyrektywy Obronnej wkrót-
ce dojdzie. St"d zdaniem Polskiego Lobby Przemys!owego, nie-
zb'dne s" dzia!ania minimalizuj"ce jej niekorzystne nast'pstwa. 
Mamy przy tym &wiadomo&#, i) dzia!ania te musz" podj"# same 
spó!ki ppo, lecz przede wszystkim liczymy tu na Rz"d RP. Wy-
daj" si' by# mo)liwe nast'puj"ce dzia!ania i przedsi'wzi'cia:

1) Propozycje dzia!a( ze strony Rz"du:
• potrzebne jest kompleksowe podej&cie do implementacji Dy-

rektywy d")"ce do zabezpieczenia )ywotnego interesu bez-
piecze(stwa pa(stwa i bezpiecze(stwa dostaw, w tym zapew-
nienia funkcjonowania sektora; równoleg!e do zmian w Pzp 
wprowadzenie zmian w kilku innych ustawach reguluj"cych 
problemy obronno&ci i bezpiecze(stwa, a tak)e zawarcie dele-
gacji w zmienianej ustawie do wydania aktów wykonawczych.

• nale)y w stosunkowo nied!ugim czasie doprowadzi# do podpi-
sania wieloletnich umów na dostawy i kompleksow" obs!ug' 
logistyczn" uzbrojenia i sprz'tu wojskowego ( UiSW ) produ-
kowanego przez polskie spó!ki obronne. Umowy powinny zo-
sta# zawarte na ca!y okres obj'ty Programem Modernizacji 
Technicznej Wojska Polskiego. 
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• wskazujemy na potrzeb' uruchomienia przez MON i Narodo-
we Centrum Bada( i Rozwoju wieloletnich programów B+R+W 
w spó!kach ppo, obejmuj"cych po ich zako(czeniu obowi"zek 
zawarcia umów wieloletnich o pe!nym cyklu )ycia produktów. 

• po)"dane jest stworzenie prawnych mo)liwo&ci zawierania 
umów i realizacji dostaw UiSW przy rozliczeniach p!atno&ci, 
tak)e sprz'tem u)ywanym wycofywanym z etatu si! zbroj-
nych, a tak)e p!atno&ci roz!o)onych w czasie (leasing). Stwo-
rzy to przes!anki zawierania transakcji mniej korzystnych 
z punktu widzenia zagranicznych dostawców, którzy za-
wsze oczekuj" wy)szych mar) zysku. 

• nale)y zapewni# wsparcie fi nansowe przedsi'wzi'# B+R+W 
i restrukturyzacyjnych, korzystaj"c z wy!"cze( ogranicze( dla 
pomocy publicznej wynikaj"cych z art. 346 TFUE lub trybu 
na zasadach „testu prywatnego inwestora”. 

• wskazane jest powo!anie agencji rz(dowej wyspecjalizowanej 
w promocji i wspieraniu eksportu – wzorem innych pa(stw 
takich jak Rosja, Francja, W!ochy czy Izrael, które osi"gaj" 
najwi'ksze sukcesy eksportowe. Agencja taka mog!aby za-
trudnia# od kilku do kilkunastu wysoko umocowanych osób, 
a w jej fi nansowaniu uczestniczy!yby tak)e podmioty polskie-
go przemys!u obronnego. 

• zapewni# trzeba silne wsparcie eksportu przez osoby z naj-
wy)szego kierownictwa pa(stwa (Prezydent RP, Premier RP, 
ministrowie: spraw zagranicznych, obrony narodowej oraz go-
spodarki), w tym, akceptowanie i zawieranie umów mi'dzyna-
rodowych z krajami partnerów gospodarczych ppo. 

2) Przedsi'wzi'cia po stronie polskich przedsi'biorstw 
obronnych:
• niezb'dny jest wzrost nak!adów na B+R+W i przyspieszenie 

prac badawczo-rozwojowych,
• konieczna jest wspó!praca mi'dzynarodowa przy realizacji 

wspólnych programów z podmiotami zagranicznymi, zw!asz-
cza w ramach EDA.
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• trzeba zwi'kszy# aktywno&# naszych fi rm na rynkach zagra-
nicznych przy odpowiednim wsparciu agend rz"dowych,

• nale)y doprowadzi# do szybkiego zako(czenia procesów re-
strukturyzacyjnych w spó!kach ppo.
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Przemarsz maszynistów kolejowych z ca!ej Polski przez I!aw' podczas 
Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty 

17 wrze&nia 2010 roku

Msza &w. w Ko&ciele &w. Brata Alberta w I!awie w intencji polskich 
maszynistów – 17 wrze&nia 2010 roku
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Go&cie Centralnych obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty w I!awie. 
W &rodku Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, 

z prawej Leszek Mi'tek – Prezydent Zwi"zków Zawodowych 
Maszynistów Kolejowych

Poczty sztandarowe organizacji regionalnych Zwi"zku Zawodowego 
Maszynistów Kolejowych na ulicach I!awy w dniu 17 wrze&nia 2010 r.



SYTUACJA POLSKICH KOLEI 
REGIONALNYCH
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Panel na temat „Usamorz!dowienia polskich kolei dezintegracja czy nowy 
system? Diagnoza i propozycja naprawy” – w dniu 10 marca 2011 r. 

w Warszawskiej Szkole Zarz!dzania – Szkole Wy"szej. Od lewej: Andrzej 
Goltz, pose# Janusz Piechoci$ski, Leszek Mi%tek – Prezydent Zwi!zku 

Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Henryk Grzymel – przewodnicz!cy 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarno&'”, prof. dr hab. Juliusz 

Engelhardt – wiceminister infrastruktury, Pawe# Soroka – koordynator 
PLP i prof. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz
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STANOWISKO
Polskiego Lobby Przemys!owego, Konfederacji 

Kolejowych Zwi"zków Zawodowych i Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ „Solidarno#$” w sprawie 

usamorz"dowienia polskich kolei 
regionalnych

1. Decyzja o usamorz!dowieniu Przewozów Regionalnych 
nie ma precedensu w Unii Europejskiej. Proces usamorz!do-
wienia zosta# przeprowadzony wbrew stanowisku spo#eczno-
&ci kolejowej i zwi!zków zawodowych. Dla pozbycia si% przez 
rz!d problemu defi cytowych przewozów regionalnych maj!-
cych charakter us#ugi publicznej, mimo sprzeciwu, dokona-
no przekazania spó#ki RP do samorz!dów, a sama ustawa 
która zawiera#a elementy odd#u"enia, okaza#a si% dalece nie-
dopracowana. 

2. W procesie usamorz!dowienia sytuacja Spó#ki Przewozy Re-
gionalne jest bardzo z#a. Ju" kilka miesi%cy po rozpocz%ciu 
tego procesu organa statutowe spó#ki podda#y pod g#osowa-
nie wniosek o jej upad#o&'. Ze wst%pnych szacunków wy-
nika, "e zesz#y rok Przewozy Regionalne zako$czy#y strat! 
w wysoko&ci ok. 360 mln z#, znowu nie przekraczaj!c kwoty 
0,5 mld z# z tytu#u umów z samorz!dami. Dotacje w 2008 
roku zosta#y zrealizowane w ok. 1/3. Wszystko to oznacza 
to, "e polska kolej by#a i jest restrukturyzowana przy zbyt 
ma#ym wsparciu sektora fi nansów publicznych, a i te skrom-
ne pieni!dze trafi aj! niekiedy po czasie, przez co nie dosza-
cowano np. strat% PR za 2008 r. w wysoko&ci 138 mln (plus 
odsetki). Co wi%cej, maj!tek konieczny do funkcjonowania 
Spó#ki, pomimo okre&lonych zapisów ustawy, nie zosta# do-



138

t!d przekazany, a w dodatku wypowiedziano wszystkie umo-
wy dzier"awy na obiekty, które u"ytkowane s! przez spó#k%. 

3. Brak sankcji i wyciagni%cia konsekwencji za niepodpisanie 
umów na &wiadczenie us#ug przez poszczególne wojewódz-
twa prowadzi do tego, "e spó#ka Przewozy Regionalne reali-
zuje przewozy, nara"aj!c si% na ryzyko nieotrzymania zap#a-
ty za ich wykonanie.

4. Wiele wskazuje na to, i" samorz!dowcy nie odnale(li si% 
jeszcze jako wspó#w#a&ciciele spó#ki i dominuje w&ród nich 
my&lenie kategoriami przede wszystkim w#asnego wojewódz-
twa. Do tego dochodzi kwestia sprzeczno&ci interesów 16 
samorz!dowych w#a&cicieli Przewozów Regionalnych, któ-
rzy nie s! w stanie stworzy' spójnej strategii rozwoju fi rmy, 
a mimo to podejmuj! dzia#ania restrukturyzacyjne. W „sil-
niejszych” województwach pojawia si% opinia, "e wcze&niej 
czy pó(niej dojdzie do roz#amu spó#ki na kilka kampa-
nii, „s#absze” za& sk#aniaj! si% do wy#aniania przewo(nika 
w przetargu, bo tak jest taniej. Zabrak#o wi%c wsparcia i mo-
nitorowania procesu usamorz!dowienia na szczeblu opera-
cyjnym.

5. W Grupie PKP szybko dosz#o do urealniania cen za us#ugi 
wykonywane dla Przewozów Regionalnych. Zamiast negocjo-
wa', ok#adano si% pozwami, karnymi odsetkami, wypowia-
dano i zrywano umowy. Obecne k!opoty wynikaj" przede 
wszystkim z demonta%u naturalnego ca!o#ciowego syste-
mu i braku koordynacji, za co odpowiedzialny jest Rz"d. 
Dobitnie potwierdzi# to chaos i ba#agan jaki zapanowa# 
na wielu dworcach w pierwszych dniach maja br.

6. Szansy na popraw% sytuacji upatrujemy m.in. w ustaleniu, 
dlaczego ze strony samorz!dów do spó#ki Przewozy Regional-
ne nie wp#yn%#o tyle pieni%dzy, ile zak#adano. Postulujemy 
tak"e wyznaczenie terminu podpisywania umów z samorz!-
dami na &wiadczenie przewozów. Je&li chodzi o konfl ikt mi%-
dzy PR a Intercity i uruchomienia sieci poci!gów InterRegio, 
to ta wojna na torach najbardziej dotyka pracowników i pa-
sa"erów, którzy otrzymuj! gorszy rozk#ad jazdy, a ostatnio 
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pozbawiani s! wcze&niej zapowiadanych po#!cze$. W tej sy-
tuacji niezb%dny jest dialog samorz!dowców z kolejarzami, 
by wyj&' naprzeciw oczekiwaniom pasa"era, który w tym 
wszystkim jest najwa"niejszy, o czym si% niestety zapomina. 
St!d jedyna droga to porozumienie si% Przewozów Regional-
nych ze spó#kami Grupy PKP, przy czym aktywn! rol% w do-
prowadzeniu do tego porozumienia powinien odegra' resort 
Infrastruktury. Ponadto trzeba uwzgl%dni' zapisy wynika-
j!ce z konieczno&ci wdro"enia unijnego prawa: konkurencji 
regulowanej, zakazu przyznawania operatorowi wy#!cznego 
prawa organizowania przewozów oraz rozs!dnego zysku tam, 
gdzie przewozy nie s! op#acalne i zwi!zanej z tym rekompen-
saty. Ich wdro"enie pozwoli na przezwyci%"enie trudno&ci.

7. Domagamy si%, aby Ministerstwo Infrastruktury i regionalne 
organy kontroli skarbowej wyegzekwowa#y informacj%, w jaki 
sposób marsza#kowie rozdysponowali pieni!dze z odpisu 
na podatek CIT, które mia#y s#u"y' podwy"szeniu kontrak-
tów ze spó#k! PR. Z docieraj!cych do resortu infrastruktury 
sygna#ów wynika bowiem, "e faktycznie mog#y wzrosn!' je-
dynie o ok. 100 mln z#, zamiast planowanych ok. 250 mln z#.

8. W ramach procesu usamorz!dowienia polskich ko-
lei nie nale"y likwidowa' linii kolejowych o marginalnym 
znaczeniu lecz przekazywa' je samorz!dom. W tym celu 
trzeba by powo#a' samorz!dowego zarz!dc% infrastruktury 
kolejowej i wykorzysta' partnerstwo lokalno-spo#eczne, m.in. 
dla lobbingu prokolejowego.

9. Nale"y zadba' o pasa"era i wprowadzi' takie rozwi!zania, 
które pozwol! na udost%pnienie dworców wszystkim spó#-
kom pasa"erskim i obs#ug% podró"nych za po&rednictwem 
wspólnego systemu sprzeda"y biletów. Informacja kolejowa 
dla podró"nych musi by' precyzyjna, jednoznaczna, i zawie-
ra' wyczerpuj!c! tre&' dla og#aszanego poci!gu.

Warszawa, maj 2010 r.
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Poczty sztandarowe i maszyni&ci uczestnicz!cy w Regionalnym )wi%cie 
Maszynistów Kolejowych PKP Cargo S.A. w Piotrkowie Trybunalskim 

w dniu 10 pa(dziernika 2010 r. (w pobli"u dworca PKP)

Maszyni&ci uczestnicz!cy w Regionalnym )wi%cie Maszynistów Kolejowych 
PKP Cargo S.A. podczas przemarszu ulicami Piotrkowa Trybunalskiego 

w dniu 10 pa(dziernika 2010 r.
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Przewodnicz!cy Zwi!zku Zawodowego Maszynistów w Piotrkowie 
Trybunalskim Marek Kraska wr%cza Dyplom Cz#owieka Honoru 
gen. broni Waldemarowi Skrzypczakowi. Na pierwszym planie 

p#k Janusz Chwiejczak – Dziekan Si# Powietrznych

Zdj%cie zbiorowe uczestników Regionalnego )wi%ta Maszynistów Kolejo-
wych PKP Cargo S.A. w Piotrkowie Trybunalskim 

w dniu 10 pa(dziernika 2010 r.





REWITALIZACJA
HOLDINGU STOCZNIA SZCZECI!SKA S.A.
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CZYJA B!DZIE POLSKA
ELEKTROENERGETYKA
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Posiedzenie Zespo!u Zadaniowego Polskiego Lobby Przemys!owego 
opracowuj"cego stanowisko w sprawie polskiej elektroenergetyki w dniu 

11 lutego 1011 r. Od lewej: prof. dr hab. W!odzimierz Bojarski, 
prof. dr hab. Pawe! Soroka, dr Henryk Potrzebowski, in#. Bogus!aw 

Zacharjasiewicz i mgr in#. Antoni Krupski

Prof. dr hab. W!odzimierz Bojarski prezentuje projekt Stanowiska PLP 
dotycz"cego sytuacji w polskiej elektroenergetyce
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Warszawa, marzec 2011 r.

Stanowisko Polskiego Lobby Przemys!owego
dotycz"ce konsolidacji i prywatyzacji sektora 

elektroenergetycznego
 oraz budowy elektrowni atomowej

1. Potrzeba konsolidacji krajowego systemu elektroener-
getycznego

1.1. W wi$kszo%ci rozwini$tych pa&stw zachodnich krajowy, 
istniej"cy w nich, po!"czony system elektroenergetyczny pozo-
staje wy!"czn" lub wi$kszo%ciow" w!asno%ci" pa&stwa. W!ada-
nie tym maj"tkiem jest niezb$dne dla realizacji zada& u#ytecz-
no%ci publicznej, dla zapewnienia powszechnego bezpiecze&stwa 
wewn$trznego i zewn$trznego, dla rozwoju kraju i wykonywania 
zada& o strategicznym znaczeniu dla zachowania suwerenno%ci. 

1.2. Tego stanu rzeczy nie podwa#y!y #adne dyrektywy Unii 
Europejskiej, ani ideologie neoliberalne. Uaktualniony w Liz-
bonie w 2007 roku Traktat Wspólnoty Europejskiej, zachowa! 
zapis Art.295 – „Niniejszy Traktat nie przes"dza w niczym 
zasad prawa w#asno$ci w Pa%stwach Cz#onkowskich”. Od-
no$nie sektorów strategicznych i u&yteczno$ci publicznej 
Traktat WE w art. 86.2 daje pierwsze%stwo us#ugom $wiad-
czonym w ogólnym interesie pa%stwa cz#onkowskiego, 
co wskazuje na potrzeb' zachowania w gospodarce przed-
si'biorstw publicznych. 

1.3. Po wojnie sektor elektroenergetyczny zosta! utworzony 
w Polsce od podstaw, pod wzgl$dem technicznym i organizacyj-
nym. Powsta!y Polskie Sieci Elektroenergetyczne (dyspozycja 
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mocy, zakup i sprzeda# energii) oraz wprowadzono i ustabilizo-
wano na dziesi$ciolecia podzia! kraju na sze%' okr$gów energe-
tycznych, w ramach których funkcjonowa!y wi$ksze elektrownie 
i zak!ady sieciowe.

1.4. W okresie transformacji zlikwidowano okr$gi energetycz-
ne, jako po%rednie struktury zarz"dzania, oraz dokonano kilku 
dalszych reorganizacji i dekoncentracji (pod wp!ywem ideologii 
konkurencji i !atwiejszej prywatyzacji). Wszystkie przekszta!ce-
nia wprowadzone w pierwszym okresie transformacji ( pocz"tek 
lat 90-tych ) w naszym przekonaniu, by!y zb$dne i znacznie ob-
ci"#y!y bud#et pa&stwa.

1.5. Potrzeby modernizacyjne, rozwojowe i handlowe elek-
troenergetyki sk!oni!y w!adze pa&stwowe do podj$cia ponownie 
procesu integracji i powo!ania kilku silnych holdingów. Po 2005 
r. przekszta!cono je w 4 wi$ksze grupy energetyczne o nazwach: 
Polska Grupa Energetyczna (obszary wschodnie i centralne), 
Po!udniowy Koncern Energetyczny, dalej ENERGA (pó!nocna 
i %rodkowa cz$%' kraju) oraz ENEA (zachodnia cz$%' kraju). 

1.6. Z ko&cem pa(dziernika 2010 r. Polska Grupa Energe-
tyczna po!"czy!a si$ z grup" ENERGA, dokonuj"c zasadniczego 
kroku w kierunku pe!nej konsolidacji krajowego systemu elek-
troenergetycznego i zwi$kszenia bezpiecze&stwa energetycznego. 
Grupa ENERGA odgrywa strategiczn" rol$ w systemie gospo-
darczym kraju, poniewa# zasila NAFTOPORT- zapewniaj"cy dy-
wersyfi kacj$ dostaw ropy naftowej do Polski, gda&sk" rafi neri$ 
LOTOS, ruroci"gi oraz inne nasze porty. Równie# Unia Europej-
ska ostatnio podkre%li!a wielkie znaczenie bezpiecze&stwa ener-
getycznego ka#dego kraju i ca!ej Wspólnoty. 

1.7. Z tych wzgl'dów po#"czenie Polskiej Grupy Energe-
tycznej i grupy ENERGA oceniamy pozytywnie jako dzia#a-
nie potrzebne i racjonalne. Taki skonsolidowany podmiot 
b'dzie zajmowa# mocn" pozycje na mi'dzynarodowym kon-
kurencyjnym rynku energetycznym, w stosunku do silnych 
s"siadów.

1.8. Jednocze$nie oceniamy negatywnie stanowisko Urz'-
du Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przeciwne tej kon-
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solidacji. Bowiem pomi'dzy przedsi'biorstwami pa%stwowy-
mi u&yteczno$ci publicznej nie ma miejsca na konkurencj', 
a ich konsolidacja prowadzi do minimalizacji kosztów i wzro-
stu jako$ci us#ug.

1.9. Powa&ne zastrze&enia budzi jednak sposób dokona-
nia po#"czenia podmiotów energetycznych, wskazanych 
w p. 1.6, w wyniku zakupu akcji ENERGA za kwot' 7,5 mld 
z# przez Polsk" Grup' Energetyczn". Wygl"da to na wypro-
wadzenie przez bud&et pa%stwa tych wielkich pieni'dzy 
z przedsi'biorstwa, potrzebnych tam na modernizacj' i in-
westycje energetyczne.

2. Wstrzyma( niekorzystn" prywatyzacj'
2.1. W!adze pa&stwowe RP dotychczas nie rozliczy!y si$ 

z dokonanych ju# prywatyzacji, w tym w polskiej elektroener-
getyce. Potrzebne jest przedstawienie dla ka#dego sprzedanego 
obiektu pe!nego rachunku kosztów, strat i zysków ze sprzeda-
#y oraz przed i po prywatyzacji. Narastaj"cy wraz z prywatyza-
cjami, coroczny defi cyt bud#etu pa&stwa wskazuje ogólnie, jak 
wadliwe i nieracjonalne by!y te prywatyzacje. Bior"c pod uwa-
g$ protokó!y pokontrolne Najwy#szej Izby Kontroli, dotycz"ce 
prywatyzacji N.F.I., stoczni, cementowni, hutnictwa itd. mo#na 
stwierdzi', #e dzia!ania kolejnych rz"dów RP w tych sprawach 
by!y wadliwe.

2.2. W 1994 r. Rz"d RP podpisa! i ratyfi kowa! Traktat Kar-
ty Energetycznej wraz z Aktem Ko&cowym Konferencji Europej-
skiej Karty Energetycznej (Dziennik Ustaw RP Nr105/985/03 
z 17.06.2003). Traktat ten powi"zany jest z Uk!adem Ogólnym 
w sprawie Taryf Celnych i Handlu /GATT 1994/. Obejmuje 
on m. in. sektor elektroenergetyczny, wydobycie w$gla, uranu, 
gazu i ropy, a w tym zakresie: prace poszukiwawcze, wydobycie 
i sprzeda#, budow$ urz"dze&, projektowanie i wszelkie dzia!ania 
zwi"zane z energetyk". Te ustalenia traktatowe (patrz za!"cznik) 
wraz z ró#nymi naciskami politycznymi i zagranicznymi, prak-
tycznie w szerokim zakresie, na dziesi"tki lat uprzywilejowu-
j" podmioty zagraniczne, w porównaniu z krajowymi.
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2.3. Dzia#ania prywatyzacyjne Rz"du RP w dziedzinie 
elektroenergetyki prowadzone s" bez racjonalnych uzasad-
nie%. Maj" charakter dora)nych, krótkowzrocznych dzia#a%, 
w celu zmniejszenia narastaj"cego, rocznego defi cytu bu-
d&etowego (a maj"tek narodowy mo&na sprzeda( tylko raz ).

2.4. Z tych wszystkich wzgl'dów wypowiadamy si' prze-
ciwko zamierzonym dalszym prywatyzacjom poszczegól-
nych obiektów energetycznych, a tym bardziej jeste$my 
przeciwni sprzeda&y ca#ych okr'gowych i wielkoobszaro-
wych systemów elektroenergetycznych. Sprzeciwiamy si' 
równie& prywatyzacji Sto#ecznego Przedsi'biorstwa Energe-
tyki Cieplnej o szczególnym znaczeniu strategicznym.

3. Ju& ponad dwadzie$cia lat min'#o od czasu dokonania 
tak zwanego urynkowienia polskiego sektora elektroener-
getycznego. Obiecywano wtedy spo!ecze&stwu, #e dzi$ki dzia-
!aniu konkurencji ceny energii elektrycznej nie tylko nie b$d" 
rosn"', lecz nawet zmalej". Minione lata wskazuj", #e obietnice 
te – jak mo#na by!o si$ spodziewa'- okaza!y si$ bez pokrycia. 
Ceny energii elektrycznej b$d" rosn"', poniewa# trzeba spe!nia' 
wymagania klimatyczne Unii Europejskiej (wzrost cen o 50 %). 
Dlatego rz"d powinien wycofa' si$ ze zobowi"za& wynikaj"cych 
z przyj$tego pakietu klimatycznego, jako programu nieuzasad-
nionego na p!aszczy(nie naukowej. Jeszcze bardziej kosztowne 
b$dzie dokonanie wymaganego rozwoju i modernizacji krajowego 
systemu elektroenergetycznego, w tym równie# nadrobienie nad-
miernych opó(nie& i zaniedba& w tym wzgl$dzie po 1990 roku. 
Wed!ug danych podanych przez EUROSTAT, gospodarstwa do-
mowe w Polsce p!ac" obecnie za energie elektryczn" 0,13 euro 
/kWh. Jest to wi$cej ni# w Bu!garii (0,08 euro /kWh), Estonii 
(0,10 euro /kWh), Grecji (0,12 euro /kWh), Rumunii (0,10 euro 
/kWh) i na Litwie (0,12 euro /kWh). Takie same ceny jak w Pol-
sce s" w Czechach, Turcji i, co nale#y podkre%li', we Francji. 
Najwy#sze ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych 
s" w Danii (0,27 euro /kWh). S" one ponad 3,3 razy wi$ksze ni# 
w Bu!garii. Wskazuje to na wa#n" rol$ jak" powinien spe!nia' 
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regulator – Urz"d Regulacji Energetyki i jak du#e uprawnienia 
powinien on mie'. Winien on dopilnowa', by ceny energii nie ro-
s!y szybciej ni# to b$dzie absolutnie konieczne i uzasadnione. 
Jego dzia!alno%' powinny wspomaga' kolejne ekipy rz"dowe po-
przez prowadzenie sensowniejszej ni# dot"d polityki podatkowej. 
Polski Urz"d Regulacji Energetyki ma ograniczone mo#liwo%ci 
dbania o interes kraju i polskich odbiorców energii, szczególnie 
w stosunku do silnych podmiotów zagranicznych. Mo#liwo%ci te 
kurcz" si$ jeszcze wraz z poszerzaniem konkurencyjnego rynku 
energii. Dlatego jego dzia!alno%' powinny wspiera' w!adze pa&-
stwowe racjonaln" polityk" energetyczn".

4. Korzystne mo&liwo$ci rozwoju elektrowni w'glowych 
w Polsce

4.1. Istniej"ce elektrownie w$glowe w Polsce stanowi" nadal 
bardzo cenny potencja! produkcyjny i zajmuj" dobre lokalizacje. 
Planuj" modernizacj$ posiadanych bloków lub budow$ nowych.. 
W ostatnich kilkunastu latach dokonane ju# inwestycje zwi$k-
szy!y sprawno%' z 35% do 45% i bardzo skutecznie zmniejszy-
!y emisje zanieczyszcze& (pomi$dzy 1988 a 2000 r.): dwutlenku 
w$gla o 30%, tlenków azotu o 44%, tlenków siarki o 60% oraz 
py!ów o 90% (znacznie poni#ej mi$dzynarodowych wymaga& 
z Kioto). Py!y te znalaz!y zastosowanie w budownictwie i sta!y 
si$ tam cennym surowcem.

4.2. Wprowadzenie systemu ogranicze&, a nast$pnie op!at 
za emisj$ dwutlenku w$gla spowodowa!o zatrzymanie dalszych 
zaplanowanych inwestycji modernizacyjnych. Spe#nienie wy-
maga% klimatycznych Unii Europejskiej mo&e doprowadzi( 
do wzrostu cen energii nawet o 50 %.

4.3. W ci"gu ostatnich 25 lat pomi$dzy 1985 a 2009 r. kra-
jowe roczne zu#ycie energii elektrycznej wzros!o tylko o 11% (ze 
135,5 do 149,5 TWh). W przysz!o%ci wzrost ten b$dzie zapewne 
nieco szybszy, ale mo#e by' pokryty po modernizacji i rozbudo-
wie istniej"cych elektrowni w$glowych w kraju.

4.4. Bardzo korzystne mo#liwo%ci rozwoju polskich elektro-
wni stwarzaj" bogate, korzystnie zalegaj"ce z!o#a w$gla brunat-
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nego w rejonie Legnicy oraz Gubina, Mostów i Cybinki. Pozwala-
j" one na wybudowanie kolejnych dwóch wielkich kombinatów 
górniczo-energetycznych, dostarczaj"cych najta&sz" energi$ 
(znacznie ta&sz" ani#eli elektrownie atomowe). Ponadto stworzy 
to nowe miejsca pracy w kraju dla kilkudziesi$ciu tysi$cy oby-
wateli i wyzwoli wtórny impuls rozwoju gospodarczego. Ten naj-
bardziej racjonalny kierunek rozwoju energetyki powinien 
by( realizowany w Polsce.

5. Przeciw budowie w Polsce elektrowni atomowej
5.1. W ci"gu ostatnich 40 lat nie dokona! si$ przewidywa-

ny wcze%niej post$p technologiczny w energetyce atomowej. 
Wdro#enie szybkich reaktorów powielaj"cych oczekiwano daw-
niej do roku 2000, nast$pnie oko!o roku 2010, a dzi% mówi si$ 
o roku 2030 lub 2050. Równie# dotychczas nie zosta! rozwi"za-
ny podstawowy problem trwa!ego sk!adowania i zabezpieczenia 
zu#ytego paliwa uranowego, ani wtórnego odzysku i wykorzysta-
nia uranu. Mówi si$ natomiast o wyczerpywaniu zasobów uranu 
i wykorzystuje si$ ju# uran z demontowanej broni j"drowej.

5.2. Dokonuje si$ natomiast, wspomniany powy#ej, szybki 
post$p techniczny w zakresie „czystych” elektrowni w$glowych 
oraz pozyskiwania energii z innych (róde! i zasobów odnawial-
nych. Jednocze%nie w gospodarce rozwijane si$ ró#ne rozwi"-
zania energooszcz$dne oraz technologie nie zanieczyszczaj"ce 
%rodowisko (np. w transporcie). Uzyskanie efektów w tych dzie-
dzinach jest obecnie bezpieczniejsze, ta&sze i bardziej obiecuj"-
ce, ani#eli w energetyce atomowej.

5.3. Nie posiadamy w kraju technologii, urz"dze& i paliwa 
uranowego oraz brygad monta#owo-eksploatacyjnych do budo-
wy, u#ytkowania i likwidacji takiej elektrowni. Wszystko trze-
ba b$dzie sprowadzi' z zagranicy, pogarszaj"c bilans handlowy 
kraju. Taki import w nowy sposób uzale#ni nas technicznie i po-
litycznie od zagranicy.

5.4. W Polsce brakuje pieni$dzy na budow$ bardzo kosz-
townej elektrowni atomowej, a niezb$dny do tego kredyt b$dzie 
drogi, gdy# jest to inwestycja du#ego ryzyka (spo!ecznego, po-
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litycznego i ekonomicznego). Ponadto potrzebny b$dzie kapita! 
zabezpieczaj"cy, wymagany z góry na ubezpieczenia eksploata-
cyjne oraz pokrycie przysz!ych, du#ych kosztów demonta#u i li-
kwidacji elektrowni atomowej. 

5.5. Ewentualna budowa elektrowni atomowej nie rozwi"#e 
du#ych i podstawowych problemów polskiej energetyki, a je-
dynie je pomno#y (m.in. nowe po!"czenia systemowe). Ponadto 
po zaakceptowaniu w Polsce budowy elektrowni atomowej mo#-
na si$ spodziewa' zg!oszenia inwestorów z tych krajów zachod-
nich, gdzie takich elektrowni budowa' nie wolno. Na podsta-
wie Europejskiej Karty Energetycznej b$d" oni chcieli budowa' 
u nas elektrownie atomowe, energi$ eksportowa', a nam pozo-
stawia' ró#ne zagro#enia (awaryjne, terrorystyczne, spo!eczne 
i inne) oraz d!ugowieczne szkodliwe odpady radioaktywne.

5.6. Obecnie #aden kraj zachodnioeuropejski, ani USA i Ka-
nada, nie buduj" nowych elektrowni atomowych, chocia# nie-
które z nich posiadaj" w!asne technologie, urz"dzenia i paliwo 
uranowe. W wielu krajach obowi"zuje ustawowy lub konstytu-
cyjny zakaz budowy elektrowni atomowych oraz program likwi-
dacji istniej"cych. Budow$ planuje tylko Francja oraz Finlandia 
i Rumunia. W nieco szerszym zakresie buduj" te elektrownie 
pozaeuropejskie kraje rozwijaj"ce si$. Ogó!em w %wiecie buduje 
si$ obecnie 22 nowe obiekty, ale realizacja dalszych 11 zosta!a 
przerwana. 

5.7. Zwolennikami budowy elektrowni atomowej w Polsce 
s" g!ównie specjali%ci zwi"zani zawodowo i fi nansowo z technik" 
j"drow" oraz zagraniczni lobby%ci. Nie mo#na ich uwa#a' za nie-
zale#nych ekspertów. Natomiast przeciw tej budowie wypowia-
da si$ szereg wybitnych, niezale#nych energetyków, analityków 
i profesorów, m.in. J. Popczyk, W. Mielczarski, K. )mijewski, W. 
Bojarski, M. Nowicki i inni.

5.8. Bior"c pod uwag' wszystkie, podane powy&ej racje, 
Polskie Lobby Przemys#owe jest przeciwne budowie w Pol-
sce elektrowni atomowej i postuluje przerwanie dalszych 
prac w tym kierunku.
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Za#"cznik
W 1994 r. przedstawiciel Rz"du RP podpisa! Traktat Karty 

Energetycznej wraz z Aktem Ko&cowym Konferencji Europej-
skiej Karty Energetycznej. Traktat zosta! ratyfi kowany i og!o-
szony w Dzienniku Ustaw RP nr105/985/03 z 17.06.2003. 
Traktat ten /dalej TKE/,.powi"zany jest z Uk!adem Ogólnym 
w sprawie Taryf Celnych i Handlu /GATT 1994/. TKE obejmu-
je m. in. sektor elektroenergetyczny, wydobycie w$gla, uranu, 
gazu i ropy – prace poszukiwawcze rozpoznawcze, wydobycie 
i sprzeda#, budowy urz"dze& zwi"zanych z energetyk", projek-
towanie, planowanie, badania, doradztwo i wszelkie dzia!ania 
zwi"zane z energetyk". W odniesieniu do prywatyzacji maj"tku 
Skarbu Pa&stw zwracaj" uwag$ szczególnie ni#ej wymienione 
postanowienia TKE :

Art. 10(1) i (3) – Inwestycjom inwestorów z innych umawia-
j"cych si$ stron „…w #adnym razie nie mo#na przyzna' gorsze-
go traktowania ni# wymagane przez prawo mi$dzynarodowe, 
!"cznie z postanowieniami Traktatu. „Traktowanie” oznacza 
traktowanie zapewnione przez umawiaj"c" si$ stron$, które 
jest nie mniej korzystne ni# przyznawane jej w!asnym inwesto-
rom lub inwestorom dowolnej innej umawiaj"cej si$ strony lub 
któregokolwiek pa&stwa trzeciego, zale#nie od tego, które z tych 
traktowa& jest najbardziej korzystne.”

Art. 10(7) – Ka#da umawiaj"ca si$ strona przyzna na swoim 
obszarze inwestycjom inwestorów z innych umawiaj"cych stron 
oraz ich odno%nym dzia!aniom obejmuj"cym zarz"dzanie, utrzy-
manie, u#ytkowanie, posiadanie lub dysponowanie, traktowanie 
nie mniej korzystne ni# to, które przyznaje inwestycjom jej w!as-
nych inwestorów (…). 

Art.12. Odszkodowania za straty. Je%li inwestor poniesie 
straty na obszarze innej strony w wyniku wojny, stanu wyj"tko-
wego, rozruchów spo!ecznych (…) to umawiaj"ca strona wyp!aci 
inwestorom najkorzystniejsze odszkodowanie (Nale&y podkre-
$li( brak postanowienia zobowi"zuj"cego inwestora do wy-
p#aty odszkodowania za szkody wyrz"dzone przez niego).
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Art.14. Daje inwestorom prawo transferu wszelkich akty-
wów do swojego obszaru i poza swój obszar bez jakichkolwiek 
ogranicze&. (Zwraca uwag' mo&liwo$( transferu dochodów 
ze sprzeda&y lub likwidacji ca#o$ci lub jakiejkolwiek cz'$ci 
inwestycji. Natomiast pomini$to milczeniem zobowi"zanie in-
westorów do fi nansowania kosztów likwidacji inwestycji i kosz-
tów przywrócenia do pierwotnego stanu przyrody i zajmowanego 
gruntu). 

Artyku! 47 – Wyst"pienie. Umawiaj"ca si$ strona mo#e wy-
st"pi' z Traktatu. Wyst"pienie nabiera mocy po roku czasu, 
ale postanowienia Traktatu b$d" nadal mia!y zastosowanie 
do dokonanych inwestycji jeszcze przez 20 lat od dnia wyra#e-
nia zgody na wyst"pienie.
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Warszawa, 10.01.2011

Komunikat Konwersatorium „O lepsz! Polsk"” 

Zako"czono prace nad niezale#nym Raportem 
o globalnym kryzysie fi nansowo-gospodarczym

17 grudnia 2008 roku w Warszawie, po trzech latach prze-
rwy, wznowi!o swoje prace Konwersatorium „O lepsz" Polsk#”, 
tym razem z!o$one z ponad 20-stu niezale$nych ekonomistów 
i ekspertów specjalizuj"cych si# w sprawach gospodarczych 
i fi nansowych (ostatnie posiedzenie – powo!anego z inicjatywy 
Polskiego Lobby Przemys!owego – Konwersatorium, w którym 
uczestniczy!o ponad 40 intelektualistów i niezale$nych eksper-
tów prezentuj"cych ró$ne pogl"dy, odby!o si# 2 marca 2005 
roku na zako%czenie prac, które doprowadzi!y do opracowania 
Raportu o stanie pa!stwa i sposobach jego naprawy (jego tekst 
zob. www.plp.info.pl). W nak!adzie 5000 egzemplarzy zosta! on 
opublikowany w czerwcu 2005 roku).

Konwersatorium wznowi!o swoje prace w celu opracowania 
nowego Raportu po&wi#conego globalnemu kryzysowi fi nanso-
wo-gospodarczemu, który zawiera' mia! diagnoz# i okre&lenie 
przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze &wiatowym, jak 
i w warunkach polskich, a tak$e propozycje celów, dzia!a% i in-
strumentów prowadz"cych do jego przezwyci#$enia. 

W okresie od 17 grudnia 2008r. do ko%ca 2010 r. roku od-
by!o si# 12 spotka% Konwersatorium. W czasie pierwszego spot-
kania przyj#to metodologi# i okre&lono zakres tematyczny prac 
Konwersatorium. Nast#pne po&wi#cone by!y wybranym aspek-
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tom i szczegó!owym kwestiom kryzysu. W ich trakcie swoje po-
gl"dy na temat globalnego kryzysu zaprezentowali ekonomi&ci 
i politolodzy: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, prof. dr hab. 
Jerzy $y#y"ski, prof. dr hab. Andrzej Zawi%lak, prof. dr hab. 
Jan Dziewulski, prof. dr hab. Artur &liwi"ski, prof. dr hab. 
Kazimierz Fiedorowicz, Les'aw Michnowski z Komitetu Pro-
gnoz PAN, dr Krzysztof Lachowski i dr Zbigniew Klimiuk. 
Ich wyst"pieniom towarzyszy!a obfi tuj"ca w wiele w"tków bar-
dzo twórcza dyskusja. Wszyscy wymienieni autorzy z!o$yli 
w wersji elektronicznej teksty swoich wyst"pie%. Ponadto swoje 
opracowania na temat kryzysu z!o$yli: prof. dr hab. Tadeusz 
Mrzyg'ód, dr Ryszard Grabowiecki, dr Bohdan Kosi"ski i dr 
Ludwik Staszy"ski. W oparciu o nie powsta'a synteza – Ra-
port o obj(to%ci o obj(to%ci ok. 80 stron pt. „PRZYCZYNY 
I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-
GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE”.

Na podstawie wyst!pie# cz$onków Konwersatorium 
„O lepsz! Polsk"” mo%na postawi& diagnoz", %e global-
ny kryzys fi nansowo- gospodarczy rozwija si" w sposób 
pe$zaj!cy; ma on charakter strukturalny oraz syste-
mowy i potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. W tej chwi-
li 'wiat znajduj" si" ci!gle w I fazie tego kryzysu. Jego 
kszta$t przybierze kszta$t b!d( litery W: g$"bokie spad-
ki po wybuchu kryzysu fi nansowego we wrze'nia 2008 
r. roku, za' od ok. pó$tora roku – po pot"%nych interwen-
cjach i pakietach stymulacyjnych rz!dów USA i pa#stw 
zachodnich – zatrzymanie spadków, a ju% nied$ugo – zno-
wu bardzo g$"bokie spadki, a dopiero potem wychodze-
nie z recesji; b!d( kszta$t litery L: zahamowanie spad-
ków i wieloletnia stagnacja na niskim poziomie. Nie brak 
ekonomistów i politologów, którzy g$osz! jeszcze bardziej 
pesymistyczne scenariusze, mówi!ce o za$amaniu 'wia-
towego systemu fi nansowego, który przypomina globaln! 
piramid" fi nansow! ! Co do jednego jest zgoda, i% II faza 
globalnego kryzysu gospodarczo – fi nansowego dotknie 
Polsk" bardziej ni% I faza.
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II faza kryzysu jest tym bardziej prawdopodobna, i$ jak do-
t"d nie zosta!y usuni#te jego strukturalne przyczyny. Poza tym 
gwa!townie narasta zad!u$enie wielu pa%stw strefy Euro, ostat-
nio zw!aszcza Grecji, Irlandii, Portugalii, Irlandii, Cypru i Hi-
szpanii., które to pa%stwa nawet mog" zbankrutowa'. Bardzo 
mo$liwy jest rozpad strefy Euro. Towarzysz" temu coraz wi#ksze 
ci#cia w bud$etach wielu pa%stw, zw!aszcza na cele spo!eczne, 
co powoduje narastaj"ce niezadowolenie i protesty spo!eczne. Te 
protesty b#d" si# kumulowa'. 

Wiele wskazuje na to, %e b"dzie to najd$u%szy i najg$"b-
szy kryzys od czasów g$"bokiego kryzysu z lat 1929-1933, 
cho& ma on zupe$nie inny przebieg i zosta$ spowodowany 
przez inne przyczyny. Inne te% zapewne b"d! jego skutki: 
ekonomiczne, spo$eczne i polityczne. W zwi!zku z tym, 
jego ostateczne przezwyci"%enie b"dzie wymaga$o zasto-
sowania odmiennych i nowych sposobów, instrumentów 
i narz"dzi. Zdaniem wi"kszo'ci wy%ej wymienionych eko-
nomistów, skutki kryzysu w Polsce w pe$ni mog! ujawni& 
si" ju% pod koniec 2011 roku. W skali globalnej ewentual-
ne pog$"bienie kryzysu w II jego fazie – jak to ju% bywa$o 
w historii – grozi& mo%e wybuchem konfl iktów wojennych 
w ró%nych regionach 'wiata (w celu odwrócenia uwagi 
od konfl iktów i problemów wewn"trznych oraz nakr"cenia 
koniunktury).

Warto doda', i$ Konwersatorium wspó!pracuje z Polskim 
Lobby Przemys!owym (www.plp.info.pl ), a jego spotkania od-
bywa!y si# tak$e w Warszawskiej Szkole Zarz"dzania – Szkole 
Wy$szej (www.wsz-sw.edu.pl), której grupa profesorów uczestni-
czy!a w pracach Konwersatorium.

B#d"cy efektem prac Konwersatorium ko%cowy niezale$ny 
Raport pt. „PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO 
KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJA-
WY W POLSCE” aktualnie jest przygotowywany do publikacji. 
Ponadto jego g!ówne tezy i w"tki oraz wyniki prac Konwersa-
torium „O lepsz" Polsk#”, !"cznie z ocen" aktualnej fazy kryzy-
su, zostan" przedstawione na du$ej Ogólnopolskiej Konferencji, 
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w trakcie której odb#dzie si# promocja tego Raportu. Konferen-
cj# t# zamierzamy zorganizowa' wspólnie z ró$nym zwi"zkami 
zawodowymi.

Koordynator prac 
Konwersatorium „O lepsz) Polsk(”

Prof. ndzw. dr hab. Pawe! Soroka
tel. 0603-425-568
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Dr hab. Pawe! Soroka otwiera posiedze-
nie wznawiaj"ce prace Konwersatorium 
„O lepsz" Polsk#” w dniu 17 grudnia 
2008 r.

Uczestnicy posiedzenia w dniu 17 grudnia 2008 r., w trakcie którego 
wznowione zosta!y prace Konwersatorium „O lepsz" Polsk#”. Od lewej: mgr 
in$. Jerzy Horodecki, dr Ryszard Grabowiecki, mgr in$. Jerzy Kade, prof. 

dr hab. Jan Dziewulski, prof. dr hab. W!odzimierz Bojarski,
prof. dr hab. Tadeusz Mrzyg!ód i dr Eugeniusz Tomaszewski
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Wznowienie prac Konwersatorium „O lepsz" Polsk#”
w dniu 17 grudnia 2008 r. Z lewej prof. dr hab. Artur (liwi%ski

Posiedzenie wznawiaj"ce Konwersatorium „O lepsz" Polsk#”
w dniu 17 grudnia 2008 r. Od prawej: prof. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz, 

prof. dr hab. Tadeusz Mrzyg!ód, prof. dr hab. W!odzimierz Bojarski,
Stanis!aw Ma%ka, prof. dr hab. Jan Dziewulski i dr Ryszard Grabowiecki
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Posiedzenie Konwersatorium „O lepsz" Polsk#” w sprawie globalnego 
kryzysu gospodarczego w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

Wyst"pienie prof. dr hab. Jana Dziewulskiego

Posiedzenie Konwersatorium „O lepsz" Polsk#” w Warszawskiej Szkole 
Zarz"dzania – Szkole Wy$szej w sprawie globalnego kryzysu 

gospodarczego. Referuje prof. dr hab. Artur (liwi%ski
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Ok!adka Raportu o globalnym kryzysie fi nansowo-gospodarczym
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Posiedzenie Konwersatorium „O lepsz" Polsk#” w sprawie opracowania 
Raportu o globalnym kryzysie gospodarczym w dniu 14 czerwca 2010 r. 

Od lewej: dr Zbigniew Klimink, prof. dr hab. Artur (liwi%ski, prof, dr hab. 
Jerzy )y$y%ski i prof. dr hab. Pawe! Soroka

Posiedzenie Konwersatorium „O lepsz" Polsk#” w sprawie opracowania 
Raportu o globalnym kryzysie gospodarczym w dniu 2 czerwca 2009 r. 

Wyst"pienie prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis
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„G!os Maszynisty” nr 3/2010 – marzec 2010 r.
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„G!os Maszynisty” nr 3/2010 – marzec 2010 r.
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Strony internetowe Ministerstwa Infrastruktury – 11.03.2010 r.
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Strony internetowe Inwest Portal.PL – 13.03.2010 r.
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„My"l Polska” – 28 marca – 4 kwietnia 2010 r.
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„My"l Polska” – 6-13.06.2010 r.
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„G!os Maszynisty” nr 6/2010 – czerwiec 2010 r.
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„G!os Maszynisty” nr 6/2010 – czerwiec 2010 r.
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„My"l Polska” – 24-31.10.2010 r.
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„Dziennik – Gazeta Prawna” – 2.11.2010 r.
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Strony internetowe kwartalnika „Obywatel” – 9.11.2010 r.



198

„Nasza Polska” – 30.11.2010 r.
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„Nasza Polska” – 30.11.2010 r.



200

„G!os Maszynisty” nr 1/2011 – stycze# 2011 r.
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„G!os Maszynisty” nr 1/2011 – stycze# 2011 r.
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„G!os Maszynisty” nr 1/2011 – stycze# 2011 r.
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Strony internetowe „Obywatel” – 21.02.2011 r.
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My"l Polska” – 27.02–06.03 2011 r.
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My"l Polska” – 27.02–06.03 2011 r.
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Kalendarium Polskiego Lobby Przemys!owego
(marzec 2010 – marzec 2011 r.)

– 20 marca 2010 r. w sali Konferencyjnej KOARA EXPO 
odby!a si" uroczysto#$ siedemnastej rocznicy Polskiego Lobby 
Przemys!owego, w której uczestniczyli mened%erowie przemy-
s!u, dyrektorzy instytutów i jednostek badawczo-rozwojowych, 
przedstawiciele wojska, eksperci, dzia!acze ró%nych zwi&zków 
zawodowych wspó!pracuj&cych z Polskim Lobby Przemys!o-
wym oraz dziennikarze.

– 1 czerwca 2010 r. – odby!o si" posiedzenie Gremium Ko-
ordynacyjnego Polskiego Lobby Przemys!owego.

– 24 czerwca 2010 r. – w Gda'sku z okazji Ba!tyckich Tar-
gów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2010 odby!a si" 
II Konferencja Naukowa pt. „Stan obecny oraz perspektywy 
rozwoju Marynarki Wojennej RP”. W jej trakcie Koordynator 
PLP prof. dr hab. Pawe! Soroka wyg!osi! referat pt. „Moderniza-
cja Marynarki Wojennej RP a przezwyci"%enie kryzysu gospo-
darczego w Polsce”.

– 12 lipca 2010 r. – Dowódca Si! Powietrznych gen. broni 
pil. Lech Majewski przyj&! prof. dr hab. Paw!a Sorok" – Koor-
dynatora Polskiego Lobby Przemys!owego. Rozmowa dotyczy!a 
oferty przemys!owej zwi&zanej z pozyskaniem dla Si! Powietrz-
nych nowego samolotu szkolenia zaawansowanego.

– 14 wrze#nia 2010 r. – Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego Genera! Mieczys!aw Cieniuch przyj&! koordynatora Pol-
skiego Lobby Przemys!owego prof. dr hab. Paw!a Sorok". Roz-
mowa dotyczy!a wspó!pracy PLP z Wojskiem Polskim w sprawie 
modernizacji technicznej si! zbrojnych RP oraz przysz!o#ci woj-
skowych przedsi"biorstw remontowo-produkcyjnych.
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– 22 wrze#nia 2010 r. w Przemys!owym Centrum Optyki 
S.A. odby!o si" robocze spotkanie cz!onków Komisji Polityki 
Gospodarczo-Obronnej PLP, po#wiecone projektowi bud%etu 
MON na rok przysz!y oraz Dyrektywie nr 81 Unii Europejskiej, 
dotycz&cej liberalizacji europejskiego rynku uzbrojenia.

– 6 pa(dziernika 2010 r. – Koordynator PLP prof. dr hab. 
Pawe! Soroka na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Si! 
Zbrojnych RP gen. broni Edwarda Gruszki na poligonie w Wi-
cku Morskim obserwowa! Po!&czone )wiczenie Si! Zbrojnych 
i Uk!adu Pozamilitarnego „Anakonda 2010”.

– 12 listopada 2010 r. Dowódca Wojsk L&dowych gen. bro-
ni Zbigniew G!owienka spotka! si" z Koordynatorem Polskie-
go Lobby Przemys!owego prof. dr hab. Paw!em Sorok& w celu 
omówienia celów i za!o%e' Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Mo-
dernizacja wojsk l&dowych impulsem rozwojowym dla polskiej 
gospodarki”.

– 19 listopada 2010 w Przemys!owym Centrum Optyki S.A. 
odby!a si" konferencja prasowa zwo!ana przez Polskie Lobby 
Przemys!owe po#wiecona bud%etowi MON na rok 2011 r.

– 8 grudnia 2010 r. – w Instytucie Technicznym Wojsk Lot-
niczych odby!o si" posiedzenie zespo!u zadaniowego do opraco-
wania oferty przemys!owej zwi&zanej z pozyskaniem samolotu 
szkolenia zaawansowanego dla Si! Powietrznych.

– 9 grudnia 2010 r. – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej ds. Uzbrojenia i Modernizacji Marcin Idzik 
przyj&! Ma!gorzat" Kucab – przewodnicz&c& Zarz&du Okr"-
gu Przedsi"biorstw Wojskowych i Sfery Pozabud%etowej NSZZ 
Pracowników Wojska i prof. dr hab. Paw!a Sorok" – koordy-
natora PLP. Tematem spotkania by! program Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. „Modernizacja wojsk l&dowych impulsem roz-
wojowym dla polskiej gospodarki”, któr& Polskie Lobby Prze-
mys!owe zamierza zorganizowa$ wspólnie z Wojskow& Akade-
mi& Techniczn&.

– 19 stycznia 2011 r. w klubie Wojskowej Akademii Tech-
nicznej odby!o si" wspólne posiedzenie Klubu Genera!ów Lot-
nictwa i Polskiego Lobby Przemys!owego po#wiecone kryteriom 



209

pozyskania dla Si! Powietrznych samolotu szkolenia zaawan-
sowanego (samolotu LIFT).Wprowadzenia do dyskusji dokonali 
Gen. broni prof. dr hab. pil. Jerzy Gotowa!a i prof. dr hab. Pa-
we! Soroka.

– 24 stycznia 2011 r. – odby!o si" kolejne posiedzenie Gre-
mium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemys!owego.

– 1 lutego 2011 r. – w Instytucie Technicznym Wojsk Lot-
niczych odby!o si" drugie posiedzenie zespo!u zadaniowego 
do opracowania oferty przemys!owej zwi&zanej z pozyskaniem 
samolotu szkolenia zaawansowanego dla Si! Powietrznych. 
Na zako'czenie obrad przyj"to uzgodnion& tre#$ propozycji 
PLP, które zostan& skierowane do decydentów odpowiedzial-
nych za t" transakcj".

– 11 lutego 2011 r. – zebra! si" zespó! zadaniowy PLP 
do opracowania stanowiska w sprawie przekszta!ce' polskiej 
elektroenergetyki.

– 9 marca 2011 r. – Dowódca Operacyjny Si! Zbrojnych RP 
Gen. broni Edward Gruszka przyj&! Koordynatora Polskiego 
Lobby Przemys!owego prof. dr hab. Paw!a Sorok". Rozmowa 
dotyczy!a przygotowa' do Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Mo-
dernizacja wojsk l&dowych impulsem rozwojowym dla polskiej 
gospodarki”.
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