
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 35 

data posiedzenia: 27 czerwca 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Budowa i funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz jej zaangażowanie 

w proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Anna Maria Anders, Adam Bielan, Jan Dobrzyński, Maciej Grubski, Wiesław Kilian, 

Robert Mamątow, Jarosław Rusiecki, Rafał Ślusarz, Józef Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Obrony Narodowej: 

sekretarz stanu Bartosz Kownacki ze współpracownikiem, 

Polska Grupa Zbrojeniowa SA: 

prezes zarządu Błażej Wojnicz ze współpracownikami. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Wprowadzenie do zagadnienia przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

Bartosz Kownacki. Podkreślił, że polski przemysł obronny potrzebuje jeszcze wielu zmian, ale 

zostały one w sposób definitywny zainicjowane, a działalność tworzonego konsorcjum spółek 

zbrojeniowych opierać się będzie stabilnie na dwóch filarach – produkcji militarnej i cywilnej. 

Istnieje również potrzeba wzmocnienia nadzoru właścicielskiego spółek tak, aby 

wyeliminować zaniedbania sięgające jeszcze poprzedniej epoki. 

Informację w formie prezentacji multimedialnej na temat funkcjonowania i rozwoju Polskiej 

Grupy Zbrojeniowej SA oraz jej zaangażowania w proces konsolidacji polskiego przemysłu 

zbrojeniowego przedstawił prezes zarządu PGZ Błażej Wojnicz. Omówił specyfikę, strukturę  

i dane finansowe PGZ. Zaprezentował także szczegóły dotyczące strategii grupy, opartej na 

czterech filarach. Pierwszy to Plan Modernizacji Technicznej „Dźwignia”, czyli koncepcja 

inwestowania w działalność spółki w celu stworzenia koła zamachowego dla polskiego 

przemysłu. Drugi filar określił jako „B+R Innowacje”, nawiązując do priorytetu współpracy 

badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi w celu wypracowania nowych rozwiązań 

technologicznych. Trzeci filar dotyczy konsolidacji, czyli spajania części wchodzących w skład 

PGZ pod względem finansowym i funkcjonalnym dla osiągnięcia efektu synergii. Ostatni, 

czwarty filar zakłada rentowność oraz określenie biznesowych warunków przetrwania  

i wzmacniania efektywności grupy (włączając w to ekspansję międzynarodową).  



 

 

Przychody PGZ rok do roku zwiększyły się z 1,7 mld zł w 2014 r. do 3,8 mld zł  

w 2015 r. i 4,3 mld zł w 2016 r., eksport PGZ w 2015 r. wyniósł 450 mln zł, w 2016 r. osiągnął 

już blisko 700 mln zł, a w 2017 jest planowany na kwotę powyżej 800 mln zł. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie pytali m.in. o kwestie związane  

z funkcjonowaniem zakładów lotniczych w Łodzi po unieważnieniu przetargu na śmigłowce 

wielozadaniowe, przyszłość firm Bumar-Łabędy i Huta Stalowa Wola czy plany poszerzania 

PGZ w przyszłości oraz przewidywane w najbliższym czasie zamówienia. 
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