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WST(P

Prezentujemy kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemys"o-
wego, wydany z okazji dziewi#tnastej rocznicy jego powstania. 
W roczniku opublikowane zosta"y stanowiska, opinie, wyst(-
pienia i opracowania, które Polskie Lobby Przemys"owe sfor-
mu"owa"o w 2011 i na pocz(tku 2012 roku. Zosta"y one prze-
kazane najwy!szym w"adzom w Polsce.

 Niniejszy rocznik zawiera opinie i opracowania Polskiego 
Lobby Przemys"owego m.in. dotycz(ce zad"u!enia i odd"u!ania 
polskiego przemys"u i negatywnych konsekwencji dla polskiego 
przemys"u wynikaj(cych z wprowadzenia pakietu klimatycz-
nego. Zawiera równie! obszerny blok materia"ów dotycz(cych 
konsolidacji polskiego przemys"u obronnego, w tym wojsko-
wych przedsi#biorstw remontowo-produkcyjnych, oraz moder-
nizacji Wojsk L(dowych.

Tegoroczna publikacja zawiera ponadto informacj# o ogól-
nopolskiej konferencji, podczas której zaprezentowany zosta" 
Raport „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu fi -
nansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, opraco-
wany – przez powo"ane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemy-
s"owego – Konwersatorium „O lepsz( Polsk#”.

Najwa!niejszym jednak opracowaniem zamieszczonym 
w tym roczniku jest opracowany przez ekspertów PLP Raport 
pt. „Straty w potencjale polskiego przemys#u i jego u#om-
na transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej rein-
dustrializacji Polski”.

Z okazji dziewi#tnastej rocznicy powstania Polskiego Lobby 
Przemys"owego wszystkim jego cz"onkom: prezesom i dyrekto-
rom przedsi#biorstw i instytucji, dzia"aczom naszego partnera 
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strategicznego SIMP oraz naszym ekspertom i wspó"dzia"aj(-
cym z nami dzia"aczom zwi(zkowym bardzo dzi#kuj# za spo-
"eczne zaanga!owanie w dzia"ania maj(ce na celu obron# inte-
resów polskiego przemys"u i promowanie jego rozwoju. 

Koordynator
Polskiego Lobby Przemys"owego

prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soroka
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Geneza, to%samo$' i dorobek
Polskiego Lobby Przemys"owego oraz podmioty 
uczestnicz#ce w jego pracach (1993–2012 r.)

1. Polskie Lobby Przemys"owe im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego powsta"o 19 lat temu w Warszawie. Inicjatorami jego 
powo"ania byli dyrektorzy, pracownicy nauki wspó"pracuj&cy 
z przemys"em i zwi&zkowcy b!d&cy uczestnikami trzech ogólno-
polskich seminariów, które odby"y si! w 1992 roku w 'widniku 
oraz Warszawie i by"y po#wi!cone sytuacji i przekszta"ceniom 
w polskich przemys"ach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, 
których istnienie by"o wówczas bardzo zagro(one. W trakcie 
tych imprez wskazano na konieczno#$ sformu"owania d"ugo-
falowej polityki przemys"owej, realizowanej przez pa%stwo, 
od której od(egnywa" si! ówczesny rz&d. Obowi&zywa"a wów-
czas formu"a lansowana przez ówczesnego ministra przemy-
s"u Tadeusza Syryjczyka, (e „najlepsz& polityk& przemys"ow& 
jest brak polityki przemys"owej”. Uczestnicy wspomnianych se-
minariów wspólnie doszli do wniosku, (e konieczne jest sta"e 
i systematyczne oddzia"ywanie na w"adze i polityków w celu 
obrony interesów polskiego przemys"u i stwarzania warunków 
dla jego rozwoju. 

W ten sposób zrodzi"a si! idea powo"ania Polskiego Lobby 
Przemys"owego, które ukonstytuowa"o si! 13 marca 1993 roku 
na zebraniu za"o(ycielskim, które odby"o si! w Warszawskiej 
Szkole Zarz&dzania – Szkole Wy(szej. Nadano mu form! nieza-
le(nej organizacji spo"ecznej, b!d&cej poziomym porozumieniem 
o wspó"dzia"aniu dzia"aj&cych na rzecz polskiego przemys"u, 
w tym obronnego, stowarzysze% i organizacji oraz zwi&zków 
zawodowych ró(nych nurtów i bran(.. Do PLP przyst&pi"a tak(e 
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grupa dyrektorów oraz ekspertów i pracowników naukowych 
dzia"aj&cych na styku z przemys"em, w tym naukowców zwi&-
zanych z wojskiem. Polskie Lobby Przemys"owe sta"o si! p"asz-
czyzn& uzgadniania i wypracowania stanowisk, opinii i eks-
pertyz w istotnych sprawach polskiego przemys"u, zw"aszcza 
bran( strategicznych i wysokiej techniki.

W tych kwestiach upowa(nieni przedstawiciele poszczegól-
nych instytucji podpisali list! za"o(ycieli, b!d&c& deklaracj& 
uczestnictwa w dzia"alno#ci Polskiego Lobby Przemys"owe-
go i akceptuj&c& jego za"o(enia programowe. Osoby fi zyczne 
– dyrektorzy, prezesi i eksperci – wype"ni"y deklaracje cz"on-
kowskie.

Polskie Lobby Przemys#owe w 1995 roku za swojego 
patrona wybra#o wybitnego polskiego polityka gospodar-
czego Eugeniusza Kwiatkowskiego. W swojej dzia"alno#ci 
– jako nadrz!dnym kryterium – kieruje si! polsk& racj& stanu 
w gospodarce i konsekwentnie podejmuje wysi"ki na rzecz su-
werenno#ci gospodarczej Polski w zglobalizowanym #wiecie. 
Nie jest zwi&zane z (adn& opcj& polityczn&. Nale(y podkre#li$, 
(e Polskie Lobby Przemys"owe nie prowadzi jakiejkolwiek dzia-
"alno#ci gospodarczej i ogranicza si! wy"&cznie do funkcji opi-
niotwórczych i opiniodawczych oraz edukacyjnych. Nie jest te( 
klasyczn& organizacj! lobbystyczn&, dzia"a bowiem w oparciu 
o prac! spo"eczn&.

W ci&gu 19 lat swojego istnienia Polskie Lobby Przemys"owe 
wykazywa"o du(& aktywno#$ w obronie polskiego przemys"u. 
Podejmowa"o równie( dzia"ania interwencyjne, maj&ce na celu 
ratowanie przedsi!biorstw o szczególnym znaczeniu dla gospo-
darki lub obronno#ci (np. Pressty Bolechowo, WZT „Elemis”, Za-
k"adów Starachowickich „STAR” SA, ZM „)ucznik” SA w Rado-
miu, Stoczni Szczeci%skiej, Fabryki Kabli w O(arowie ).

W czasie dziewi!tnastoletniej dzia"alno#ci PLP sformu"owa-
"o ponad 300 opinii, opracowa% i stanowisk oraz ekspertyz, 
dotycz&cych ca"ej gospodarki, poszczególnych bran( polskiego 
przemys"u lub konkretnych jego problemów oraz obronno#ci. 
Przekazane one zosta"y poszczególnym rz&dom i wybranym mi-
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nisterstwom oraz komisjom sejmowym i senackim. Niejednokrot-
nie spotka"y si! one z odpowiedzi& i wyja#nieniami ze strony 
w"adz rz&dowych i parlamentarnych. W niektórych sprawach 
przedstawiciele PLP odbywali rozmowy na szczeblu ministerial-
nym. Byli równie( zapraszani na posiedzenia poszczególnych 
komisji sejmowych.

Do najwi"kszych osi$gni"% Polskiego Lobby Przemys#o-
wego w czasie 19 lat jego istnienia nale&y zaliczy% opub-
likowane w 1996 roku opracowanie pt. „Wielozadaniowy 
samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP – szansa na mo-
dernizacj" gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski. Opi-
nia na temat sposobu wyboru oferty” oraz opracowanie 
pt. „Polska racja stanu. Elementy alternatywnego progra-
mu gospodarczego”, które w postaci ksi$&kowej zosta#o 
opublikowane w marcu 2000 roku. W 2004 roku opubli-
kowany zosta# alternatywny program naprawy PKP. Na-
tomiast w czerwcu 2005 roku wydany zosta# „Raport 
o stanie pa'stwa i sposobach jego naprawy”, opracowa-
ny przez - powo#ane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemy-
s#owego– Konwersatorium „O lepsz$ Polsk"”, w pracach 
którego uczestniczy#o ponad 40 intelektualistów i eksper-
tów. 17 grudnia 2008 r. Konserwatorium wznowi#o swoje 
prace w celu opracowania raportu po!wi"conego global-
nemu kryzysowi fi nansowo - gospodarczemu. Raport ten 
zosta# uko'czony wiosn$ 2011 i wydany w czerwcu 2011 
roku w nak#adzie 600 egz. Zawiera on diagnoz" i okre!le-
nie przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze !wiato-
wym jak i w warunkach polskich, a ponadto propozycje 
dzia#a' i narz"dzi umo&liwiaj$cych jego przezwyci"&enie.

W marcu 2012 r. zosta# opracowany przez ekspertów 
PLP kolejny Raport pt. „Straty w potencjale polskiego 
przemys#u i jego u#omna transformacja po 1989 roku. Wi-
zja nowoczesnej reindustrializacji Polski”

Istotn& form& dzia"alno#ci Polskiego Lobby Przemys"owego 
przez ca"y okres jego istnienia by"y i s& ogólnopolskie konferen-
cje problemowe i seminaria oraz fora dyskusyjne i programo-
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we. W ci$gu 19 lat Polskie Lobby Przemys#owe – wspólnie 
z ró&nymi zwi$zkami zawodowymi i niektórymi stowarzy-
szeniami – zorganizowa#o ich ponad 40. Wszystkie one ko%-
czy"y si! przyj!ciem uchwa" lub stanowisk, pod którymi podpi-
sali si! – oprócz PLP – przedstawiciele zwi&zków zawodowych 
i organizacji w nich uczestnicz&cych. Referaty wyg"aszane pod-
czas tych konferencji by"y wydawane w formie ksi&(kowej lub 
zbindowanej.

Jako organizacji o charakterze opiniotwórczym i opiniodaw-
czym, Polskiemu Lobby Przemys"owemu zale(y na dotarciu 
ze swoimi opiniami i postulatami do spo"ecze%stwa. Dlatego 
najwa(niejsze jego stanowiska, opinie i opracowania przedsta-
wiane by"y na konferencjach prasowych, a ponadto zamiesz-
czane w ró(nych portalach internetowych. W czasie 19 lat 
istnienia, PLP zorganizowa#o ponad 76 konferencji praso-
wych. Za pomoc$ wyszukiwarki Google mo&na wyszuka% 
w Internecie kilkadziesi$t artyku#ów i omówie' wyst$-
pie' PLP b"d$cych wynikiem tych konferencji prasowych.

W celu zwi!kszenia swego oddzia"ywania i si"y przebicia, 
Polskie Lobby Przemys"owe doprowadzi"o do partnerskiej, #ci-
s"ej wspó"pracy jego ekspertów ze #rodowiskami pracowniczy-
mi, reprezentowanymi przez zwi&zki zawodowe ró(nych nur-
tów. 19 czerwca 1996 roku podpisane zosta"o porozumienie 
o wspó"dzia"aniu Polskiego Lobby Przemys"owego ze zwi&zkami 
zawodowymi ró(nych nurtów – ponad podzia"ami - w sprawie 
strategicznych bran( polskiego przemys"u. Sygnatariusze poro-
zumienia zadeklarowali, (e wspólnie b!d& monitorowa$ procesy 
decyzyjne dotycz&ce przysz"o#ci polskich bran( strategicznych 
i przeciwstawia$ si! rozwi&zaniom niekorzystnym dla Polski. 
Polskie Lobby Przemys"owe wspar"o tak(e ruch zagro(onych 
polskich przedsi!biorstw, których reprezentanci 13 lipca 2002 
roku w Stoczni Szczeci%skiej powo"ali Ogólnopolski Komitet Pro-
testacyjny. Koordynator Polskiego Lobby Przemys"owego Pawe" 
Soroka wszed" wtedy do prezydium OKP ( struktura ta dzia"a"a 
przez ok. 2 lata ). Nieco wcze#niej PLP nawi&za"o wspó"prac! 
z Komitetem Protestacyjnym Fabryki Kabli w O(arowie i Komi-
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tetem Protestacyjnym Stoczni Szczeci%skiej, dla którego przygo-
towa"o program ratowania stoczni i polskiego przemys"u stocz-
niowego.

10 marca 2004 roku Polskie Lobby Przemys#owe 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zawar#o Porozumienie 
o Wspó#pracy ze swoim partnerem strategicznym - Stowa-
rzyszeniem In&ynierów i Techników Mechaników Polskich. 
7 wrze!nia 2004 roku, z inicjatywy Polskiego Lobby Prze-
mys#owego, zawarte zosta#o Porozumienie Obywatelskie 
Organizacji Spo#ecznych i Zwi$zków Zawodowych „Dla 
polskiej nauki, rozwoju ponad podzia#ami”. Sygnatariu-
szami Porozumienia s$: Polskie Lobby Przemys#owe, Kra-
jowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarno!%” i Zwi$zek Zawo-
dowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk. Natomiast 
17 stycznia 2007 roku podpisane zosta#o Porozumienie 
o Wspó#pracy pomi"dzy Polskim Lobby Przemys#owym 
a Towarzystwem Wiedzy Obronnej.

Dziewi!tnastoletnia dzia"alno#$ Polskiego Lobby Przemy-
s"owego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego #wiadczy o tym, 
(e ta niezale(na od ugrupowa% politycznych spo"eczna organi-
zacja gospodarcza non profi t zawsze d&(y"a do po"&czenia kry-
teriów efektywno#ci ekonomicznej z potrzebami spo"ecznymi 
i interesami du(ych grup spo"ecznych, a nie z partykularnymi 
interesami tworz&cej si! w Polsce w&skiej oligarchii. Wa(nym 
punktem odniesienia dla PLP s& bowiem idea"y Sierpnia 1980 
roku.

2. Bie%#c# dzia"alno$ci# Polskiego Lobby Przemys"owe-
go kieruje Gremium Koordynacyjne w sk"adzie: mgr in!. 
Marian Bardecki, mgr in!. Zygmunt D#bi'ski, prof. dr Tade-
usz Ga"(zka, mgr in!. Jerzy Horodecki, prof. dr hab. Andrzej 
Janicki, p"k Jerzy Kade, prof. dr hab. Jerzy Klamka, mgr in!. 
Wies"aw Klimek, in!. Czes"aw Ksi(!ek, mgr Kazimierz )asiewi-
cki, mgr in!. Witold Micha"owski, p"k mgr in! Edmund Mister-
ski, dr in!. Henryk Potrzebowski i prof. nadzw. dr hab. Pawe" 
Soroka. 
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Koordynatorem PLP wybrany zosta" prof. nadzw. dr hab. 
Pawe" Soroka, a sekretarzem dr in!. Henryk Potrzebowski. Ko-
misj# Rewizyjn( PLP tworz(: mgr in! Jerzy Czeszko, p"k Fran-
ciszek Michalski i Jerzy Panek.

Adres Polskiego Lobby Przemys"owego:
00-050 Warszawa ul. )wi&tokrzyska 14a, pok. 540 (ZG SIMP), 

tel. (022) 827-17-68, fax: 826-03-54, 
tel. kom. koordynatora PLP 

prof. nadzw. dr hab. Paw"a Soroki: 0603-425-568
e-mail:pawel@plp.info.pl
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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. 
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PARTNERZY
POLSKIEGO LOBBY PRZEMYS!OWEGO
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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.
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§ 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.



30

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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Uczestnicy 18-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemys"owego 
w dniu 26 marca 2011 roku w sali konferencyjnej COARA EXPO

Uroczysto$) 18-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemys"owego.
Wyst!pienie dr Ryszarda Grabowieckiego
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Uczestnicy uroczysto$ci 18-rocznicy powstania Polskiego Lobby 
Przemys"owego w dniu 26 marca 2011 roku

Uroczysto$) 18-rocznicy PLP. 
Wyst!pienie pos"a na Sejm RP Janusza Piechoci&skiego
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Gen. bryg. Andrzej Danielewski – szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowa-
nych Dowództwa Wojsk L!dowych wr%cza Dyplom od Dowódcy 

Wojsk L!dowych koordynatorowi Polskiego Lobby Przemys"owego 
prof. nadzw. dr hab. Paw"owi Soroce

Uroczysto$) 18-rocznicy PLP. 
Wyst!pienie prof. dr hab. Andrzeja Janickiego
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Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Polskiego Lobby Przemys$owego 

w dniu 3 marca 2012 r.

3 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Dywizji BUMAR 
ELEKTRONIKA S.A. w Warszawie odby"o si% Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Lobby Przemys"owego. 
Sprawozdanie z dzia"alno$ci Polskiego Lobby Przemys"owego 
w okresie od 2000 do 2012 roku przedstawi" Zgromadzeniu Ko-
ordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soroka, natomiast 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Lobby Przemy-
s"owego dotycz!ce tego okresu zaprezentowa" Jerzy Czeszko. 
Nad przedstawionymi sprawozdaniami odby"a si% dyskusja. 
Po niej odby"o si% g"osowanie w sprawie udzielenia absoluto-
rium cz"onkom Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby 
Przemys"owego i Koordynatorowi PLP prof. nadzw. dr hab. Pa-
w"owi Soroce. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia – na wniosek 
Komisji Rewizyjnej - jednog"o$nie udzielili im absolutorium.

Nast%pnie przeprowadzono wybory uzupe"niaj!ce do Gre-
mium Koordynacyjnego PLP. W jawnym g"osowaniu do Gre-
mium Koordynacyjnego wybrano nast%puj!ce osoby: mgr in#. 
Zygmunta D%bi&skiego, Jerzego Kade, mgr in#. Witolda Mi-
cha"owskiego, mgr in#. Mariana Bardeckiego, mgr in#. Wies"a-
wa Klimka i reprezentuj!cego Oddzia" Warszawski SIMP - in#. 
Czes"awa Ksi!#ka. Aktualny sk"ad Gremium Koordynacyjnego 
przedstawia si% nast%puj!co: mgr in#. Marian Bardecki, mgr 
in#. Zygmunt D%bi&ski, prof. dr Tadeusz Ga"!zka, mgr in#. Je-
rzy Horodecki, prof. dr hab. Andrzej Janicki, p"k Jerzy Kade, 
prof. dr hab. Jerzy Klamka, mgr in#. Wies"aw Klimek, in#. Cze-
s"aw Ksi!#ek, mgr Kazimierz 'asiewicki, mgr in#. Witold Mi-
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cha"owski, mgr in# Edmund Misterski, dr in#. Henryk Potrze-
bowski i prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soroka. 

Dotychczasowi i nowo wybrani cz"onkowie Gremium Ko-
ordynacyjnego w jawnym g"osowaniu ponownie wybrali prof. 
nadzw. dr hab. Paw"a Sorok% na Koordynatora Polskiego Lob-
by Przemys"owego. Ponadto w zwi!zku z rezygnacj! Zygmunta 
Szczepkowskiego z cz"onkostwa w Komisji Rewizyjnej PLP, wy-
brano do niej w g"osowaniu jawnym Franciszka Michalskiego.

Po przeprowadzeniu wyborów odby"a si% dyskusja progra-
mowa dotycz!ca zada& i dzia"alno$ci Polskiego Lobby Przemy-
s"owego w najbli#szych latach.
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Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego 
Lobby Przemys"owego w dniu 3 marca 2012 roku. Od lewej: Marek 

'ukaniuk, prof. dr hab. Andrzej Janicki, dr Miros"aw Kowalski, 
mgr in#. Antoni Krupski i dr Krzysztof Kapera

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PLP 
w dniu 3 marca 2012 r.
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Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Lobby Przemy-
s"owego w dniu 3 marca 2012 r. Od prawej: prof. dr hab. Andrzej Janicki, 
Marek 'ukaniuk, Zygmunt D%bi&ski i prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soroka

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PLP. 
Od lewej: Dariusz Raczkowski, Tadeusz Turek, Edmund Misterski, 

Jerzy Horodecki, prof. dr hab. Tadeusz Ga"!zka i Jerzy Czeszko





ZAD!U"ENIE I ODD!U"ANIE POLSKI
W WARUNKACH GLOBALNEGO KRYZYSU 

FINANSOWO-GOSPODARCZEGO
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Warszawa, 30 grudnia 2011 r.

Ekspertyza Polskiego Lobby Przemys#owego
w sprawie zad#u$enia i odd#u$ania gospodarki 

polskiej

Tre%ci& niniejszej ekspertyzy jest zaprezentowanie sta-
nu oraz przyczyn zad#u$enia gospodarki polskiej oraz mo$-
liwych i potrzebnych dzia#a' rz&du dla jej odd#u$ania.

I. Zad#u$enie – jako takie – wynika z braku równowagi, 
czy to w skali gospodarki narodowej czy to w skali przedsi!bior-
stwa. Wyst!puje wówczas, kiedy wydatki s& wi(ksze ni$ do-
chody, a zobowi&zania wy$sze ni$ nale$no%ci.

Przyczyny zad"u#enia krajowego mog$ by% ró#ne. Mog$ ono 
wynika% z niedorozwoju i potrzeb konsumpcyjnych niezaspoka-
janych przez gospodark! krajow$. Zad"u#enie mo#e by% te# wy-
nikiem rozrzutno&ci, #ycia ponad stan b$d' braku gospodarno-
&ci. Zad#u$enie mo$e te$ przybra) posta) tzw. „zad#u$enia 
dobrego”, czyli zad"u#enia przej&ciowego, które zanika, powo-
duj$c dochody pozwalaj$ce na sp"acanie zad"u#enia.

Przyczyn& zad#u$enia krajów gospodarki rynkowej 
staj& si( te$ narastaj&ce rozpi(to%ci pomi(dzy dochoda-
mi z kapita#u w#a%cicieli przedsi(biorstw, a dochodami 
z pracy. Bowiem wzrost dochodów z kapita"u zainwestowanego 
w przedsi!biorstwach jest szybszy ni# wzrost dochodów z pra-
cy. W konsekwencji wzrost gospodarczy przek"ada si! przede 
wszystkim na wzrost dochodów w"a&cicieli kapita"u przedsi!-
biorstw i w znacznie mniejszym stopniu na wzrost dochodów 
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z pracy. Tendencja ta wywo"ywana jest wzrostem efektywno&ci 
gospodarowania, zarówno w sferze produkcji jak i us"ug, dzi!ki 
post!powi naukowo – technicznemu. Produktywno&% przedsi!-
biorstw wzrasta bowiem g"ównie dzi!ki post!powi w informaty-
zacji, automatyzacji oraz mechanizacji niemal wszystkich sfer 
dzia"alno&ci ludzkiej; proces ten wywo"uje zast!powanie pracy 
#ywej prac$ uprzedmiotowion$. Jest on jednak kapita"och"on-
ny. St$d te# dochody w"a&cicieli kapita"u wzrastaj$ szybciej ni# 
dochody z pracy. Równocze&nie maleje popyt na prac! #yw$, 
poniewa# maleje ilo&% miejsc pracy potrzebna dla bie#$cej dzia-
"alno&ci przedsi!biorstw, a dochody w"a&cicieli przedsi!biorstw 
w niedu#ym zakresie przeznaczane s$ na wzrost wynagrodze( 
czy na tworzenie nowych miejsc pracy. Z kolei dochody w"a&ci-
cielskie pa(stwa od przedsi!biorstw pa(stwowych, które mog$ 
by% przeznaczone na cele ogólnospo"eczne lub na promowanie 
przyrostu miejsc pracy – na ogó" s$ w krajach gospodarki ryn-
kowej niewielkie. Zrozumia"e jest, #e dochody w"a&cicieli kapi-
ta"u przedsi!biorstw znacznie przewy#szaj$ ich podstawowe po-
trzeby bytowe; przeznaczane s$ odpowiednio do ich wielko&ci 
na konsumpcj! wy#szego rz!du, na wk"ady kapita"owe, a tak-
#e na inwestowanie w dobra luksusowe czy te# na konsumpcj! 
dóbr luksusowych (samochodów wysokiego standardu, dóbr 
luksusowych znanych fi rm, bi#uterii, produktów delikateso-
wych, kosmetyków i perfum, kosztownego wyposa#enia miesz-
ka(, itp.) wymagaj$cych cz!sto importu. S$ te# transferowane 
za granic! jako lokaty kapita"owe. W krajach o ujemnym saldzie 
obrotów handlowych z zagranic$ (takich jak Polska), asymetria 
pomi!dzy skal$ nadwy#ki dochodów z kapita"u i z pracy staje 
si! z tej przyczyny czynnikiem zad"u#aj$cym gospodark! kraju.

II. W odniesieniu do gospodarki polskiej analiza przyczyn 
zad#u$enia pozwala na stwierdzenie, $e podstawow& z nich 
jest niedorozwój gospodarki polskiej. Mianowicie jej niewy-
dolno&% do tworzenia takiego zasobu dóbr i us"ug, który by"by 
wystarczaj$cy dla zaopatrzenia rynku krajowego i równocze&nie 
w eksporcie dostarcza" dochody wystarczaj$ce dla sfi nansowa-
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nia importu oraz zakupu potrzebnych krajowi walut obcych. 
Niewydolno%) ta wynika przede wszystkim z zapocz&tkowa-
nej w 1989 roku deindustrializacji kraju, silnie redukuj&cej 
potencja# krajowego przemys#u przetwórczego. A przemys" 
przetwórczy jest dziedzin$ gospodarki decyduj$c$ o mo#liwo&ci 
równowa#enia obrotów towarowych z zagranic$, nad$#ania kra-
ju za &wiatowym post!pem naukowo-technicznym oraz o mo#-
liwo&ci równowa#enia rynku pracy. Ogólnie mówi$c, przemys" 
przetwórczy decyduje o konkurencyjno&ci gospodarki krajowej 
oraz o jej zdolno&ci do samofi nansowania rozwoju kraju bez za-
d"u#ania si!. O niedorozwoju polskiego przemys"u przetwórczego 
&wiadcz$ sta"e ju# defi cyty w obrotach towarowych z zagranic$, 
a tak#e ra#$co niska warto&% udzia"u produkcji czystej przemy-
s"u przetwórczego w tworzeniu w Polsce dochodu narodowego. 
Za podstaw! dla tej ostatniej oceny przyj!to tutaj wielko&% pro-
dukcji czystej przemys"u przetwórczego osi$gni!t$ w 2009 r. 
w USD w przeliczeniu na 1 mieszka(ca, w wytworzonym w Pol-
sce dochodzie narodowym oraz w dochodzie narodowym wiod$-
cych krajów gospodarki rynkowej. Kraje wybrane do oceny ze-
stawione zosta"y w kolejno&ci od najni#szej warto&ci produkcji 
czystej przemys"u przetwórczego przypadaj$cej na mieszka(ca 
w PKB – do warto&ci najwy#szej.

Przedstawione dalej dane wskazuj$, #e defi cyty w obro-
tach towarowych Polski z zagranic$ wynosz$ corocznie co naj-
mniej 40 mld z", a ujemne saldo PKB (nadwy#ka transferów 
pieni!#nych zagranic! nad transferami pieni!#nymi z zagra-
nicy) corocznie ponad 40 mld z". Z kolei sp"ata zad"u#enia za-
granicznego Polski w okresie 10 lat (wynosz$cego 312 mld USD 
w 2010 r.) wymaga pozyskania corocznie z eksportu walut 
o warto&ci ok. 90 mld z". )$cznie wi!c zrównowa#enie dochodu 
narodowego Polski tworzonego i zu#ywanego oraz odd"u#anie 
gospodarki polskiej wymagaj$ wzrostu corocznego wolumenu 
krajowej produkcji sprzedanej przemys"u przetwórczego co naj-
mniej o ok. 170 mld z" tj. o ok. 85 mld z" produkcji czystej prze-
mys"u przetwórczego (czyli po odj!ciu jej kosztów materia"owych 
i energii); odpowiada to kwocie ok. 29 mld USD. Taki wzrost 
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produkcji przemys"u przetwórczego oznacza"by wzrost o ok. 
761 USD/mieszk. udzia"u produkcji przemys"u przetwórczego 
w tworzeniu dochodu narodowego Polski; wzrós"by on zatem 
z 180,3 USD/mieszk. w 2009 r. do 2563 USD/mieszk. Wzrost 
ten wywo"a"by przyrost zatrudnienia w przemy&le przetwórczym 
o ok. 380 tys. – 420 tys. zatrudnionych, a "$cznie z przyro-
stem zatrudnienia w sferze us"ug towarzysz$cych przemys"owi, 
wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – o ok. 1 mln za-
trudnionych. Wzros"yby równie# odpowiednio dochody bud#etu 
pa(stwa z podatków.

Wielko%) w 2009 roku (w USD) produkcji czystej przemy-
s#u przetwórczego w PKB wybranych krajów gospodarki ryn-
kowej w przeliczeniu na mieszka'ca1

Euroarea’2008  5712
Ukraina  445 Francja  4515
Bu"garia  963 S"owenia  5221
Chiny  1272 W"ochy  5616
Rosja  1302 Izrael  5777
Turcja  1397 Stany Zjednoczone  5979
Rumunia  1650 Holandia  6230
Polska  1803 Finlandia  6687
Grecja  2632 Szwecja  6984
W!gry  2831 Dania  7279
Portugalia  2847 Niemcy  7727
S"owacja  3074 Norwegia  7909
Wielka Brytania  3869 Japonia  7948
Hiszpania  4130 Szwajcaria 12090
Czechy  4172 Irlandia 12252

*ród"o: Pocket World in Figures, The Economist, 2012 Edition, 
ISBN 978/1/84668/473/9

1 Dane statystyczne przytoczone w Ekspertyzie pochodz$ z publikacji 
G"ównego Urz!du Statystycznego oraz z publikacji Pocket World in Figures, 
The Economist, 2012 Edition, ISBN 978/1/84668/473/9
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Niedorozwój gospodarki polskiej trzeba uzna% jako podsta-
wow$ przyczyn! jej zad"u#ania si!, ale nie jedyn$. Przyczynia 
si! do niego równie# nieracjonalno&% wydatków, polaryzacja do-
chodów ludno&ci, a tak#e braki w gospodarno&ci. Trzeba do tego 
doda%, #e rozpatruj$c zad"u#enie kraju nie mo#na si! ograni-
czy% jedynie do analizy bud#etu pa(stwa. Bud#et nie kszta"tuje 
bowiem, a jedynie skupia w sobie efekty gospodarowania. Z tej 
przyczyny, aby ca"o&ciowo rozpatrze% zad"u#enie kraju, koniecz-
na jest analiza trzech obszarów zad"u#enia, a mianowicie:

– krajowego d"ugu zagranicznego w konsekwencji defi cytów 
w obrotach handlowych z zagranic$,

– zad"u#enia bud#etu pa(stwa oraz samorz$dów terytorial-
nych,

– zad"u#enia powstaj$cego z tytu"u kosztów zakupu po-
trzebnych gospodarce walut obcych (tak#e w konsekwen-
cji wyprowadzania za granic! kapita"ów), jak równie# 
dzia"alno&ci podmiotów zagranicznych w Polsce.

Trzeba te$ podkre%li), $e gospodarka polska zad#u$a si( 
ju$ od dawna; jednak po 1989 roku zad#u$enie jej nabra#o 
cech g#ównie zad#u$enia konsumpcyjnego, czyli zad#u$enia 
narastaj&cego w konsekwencji wydatków niepowoduj&cych 
wzrostu dochodów. Z tej przyczyny, aby móc zidentyfi kowa% 
przyczyny zad"u#enia wyst!puj$cego obecnie w gospodarce pol-
skiej, konieczne jest rozpatrzenie narastania w niej zad"u#enia, 
poczynaj$c od 1989 r. Analiza w tym zakresie wykazuje, #e w la-
tach 1989 – 2010 wyst$pi"o szereg zjawisk przekszta"caj$cych 
struktur! gospodarki polskiej.

Ogólnie ujmuj$c, wywo"a"y one wzrost wydatków oraz ogra-
niczenie dochodów, a wi!c wzrost zad"u#enia gospodarki. 
Do zjawisk tych nale#y:

– wzrost ludno&ci w wieku produkcyjnym, spadek ilo&ci 
miejsc pracy oraz zachwianie z tej przyczyny równowagi 
na rynku pracy, powi$zane ze wzrostem &wiadcze( so-
cjalnych,

– wzrost ludno&ci w wieku poprodukcyjnym wymagaj$cy 
wzrostu nak"adów na zabezpieczenie socjalne,
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– ograniczenie dochodów w"a&cicielskich pa(stwa z sektora 
przedsi!biorstw pa(stwowych,

– szybsze tempo wzrostu dochodów z kapita"u ni# z pracy, 
wywo"uj$ce polaryzacj! dochodów oraz nadmierny import 
konsumpcyjny,

– znaczne przesuni!cie zaopatrzenia ludno&ci i gospodarki 
z dóbr produkcji krajowej na import konsumpcyjno – za-
opatrzeniowy,

– obni#enie w tworzonym dochodzie narodowym udzia"u 
sfery produkcji materialnej na rzecz wzrostu udzia"u sfe-
ry us"ug,

– prywatyzacja i denacjonalizacja gospodarki, powi$zana 
z likwidacj$ cz!&ci potencja"u przemys"u oraz z domi-
nacj$ kapita"u zagranicznego w szeregu podstawowych 
dziedzinach gospodarki,

– nadwy$ka transferów od w#asno%ci zagranicznej 
w Polsce przekazywanych za granic(, nad transferami 
dochodów od w#asno%ci polskiej zagranic&, przekazy-
wanych do Polski.

Wymienione zjawiska bardziej konkretnie t"umacz$ nast!pu-
j$ce dane:
1. Ludno&% Polski licz$ca w 2010 r. 38,2 mln mieszka(ców 

zmala"a w porównaniu z 1990 r. o 16 tys. mieszka(ców; 
emigracja zarobkowa obj!"a jednak w tym okresie ponad 1,5 
mln mieszka(ców Polski, z czego na pobyt sta"y wyemigro-
wa"o ok.0,5mln mieszka(ców.

2. Ludno&% w wieku przedprodukcyjnym zmala"a w latach 
1989-2010 o ok. 4 mln osób.

3. Ludno&% w wieku poprodukcyjnym wzros"a w latach 1989-
2010 o ok.1,4 mln osób ,a liczba emerytów i rencistów o ok. 
2,2 mln osób.

4. Liczba ludno%ci w wieku produkcyjnym zwi(kszy#a si( 
w latach 1989-2010 o ok. 2.7 mln osób; równocze%nie 
jednak liczba pracuj&cych zmniejszy#a si( o ok.3,3 mln 
osób; zmala#y wi(c dochody bud$etowe z podatków.
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5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzros#a w latach 
1989-2010 o ok. 1 mln osób; w lipcu 2011 r. zarejestro-
wanych by#o 1,9 mln bezrobotnych; wzros#y wi(c wydat-
ki bud$etowe na zasi#ki dla bezrobotnych.

6. W 1989 r. pracuj&cy stanowili 60,3% ludno%ci w wieku 
produkcyjnym 15 lat i wi(cej, a w 2010 r. – 50,6%.

7. W porównaniu z 1989 r. liczba pracuj&cych w przemy-
%le zmala#a w 2010 r. o 1971 tys. osób, w budownictwie 
o 338 tys. osób, a w rolnictwie o ok.2 mln osób (#&cznie 
o ok. 4,3 mln).

8. Wzros#a natomiast w 2010 r. o 422 tys. osób, w porówna-
niu z 1989 r. liczba pracuj&cych w administracji, o 156 
tys. osób w fi nansach i ubezpieczeniach, o 254 tys. 
w s#u$bie zdrowia, edukacji, nauce i technice, oraz o 838 
tys. osób pracuj&cych w handlu (#&cznie o ok. 1,7 mln).

9. Kapita" zagraniczny w Polsce dysponowa" w 2009 r. 37,8% 
kapita"u podstawowego przedsi!biorstw. W 2009 r. posia-
da" w"asno&% ok. 80% kapita"u podstawowego w bankach, 
49,6% kapita"u podstawowego w przemy&le przetwórczym, 
51,1% w handlu i naprawach, 36,4% w informatyce i komu-
nikacji oraz 7,8% w budownictwie.

10. Nadwy$ka wyst(puj&ca w 1990 r. w obrotach towarowych 
Polski z zagranic& przekszta#ci#a si( w nast(pnych latach 
w defi cyty. Defi cyt w obrotach towarowych Polski z zagrani-
c$ wyniós": w 2000 r. 75,1 mld z"., w 2009 r. 40,1 mld z"., 
a w 2010 r. 55,1 mld z". Najwi!ksze obecnie defi cyty wyst!-
puj$ w obrocie paliwami oraz chemikaliami i produktami po-
krewnymi, tworzywami sztucznymi, aparatur$ optyczno-po-
miarow$, artyku"ami w"ókienniczymi, maszynami i sprz!tem 
elektro-technicznym.

11. Wyst(puje te$ obecnie powa$na nadwy$ka importu za-
opatrzeniowego dla przemys#u nad eksportem zaopatrze-
niowym dla przemys#u; wywo#ywana jest g#ównie przez 
przedsi(biorstwa zagraniczne dominuj&ce w przemy%le 
przetwórczym. Wynios#a ona 11,6 mld USD w 2009 r. 
i wp#ywa istotnie na zad#u$enie kraju. Wskazuje ona 
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na obecnie monta#owo – kompilacyjny charakter znacznej 
cz!&ci krajowego przemys"u przetwórczego.

12. Wyst(puje te$ du$a nadwy$ka importu nad eksportem 
dóbr inwestycyjnych (poza %rodkami transportu). Wy-
nios#a ona w 2009 r. 15,8 mld USD, co istotnie wp#ywa 
na zad#u$enie kraju. *wiadczy te$ ona o niedorozwoju 
w Polsce przemys#u wyposa$enia w maszyny i sprz(t dla 
przemys#u, budownictwa i rolnictwa, a tak$e dla infor-
matyzacji gospodarki.

13. Udzia# dochodów w#a%cicielskich pa'stwa (zysków i dy-
widend) spad# w dochodach bud$etu pa'stwa z 26,9% 
w 1990 r. do 2% w 2010 r.

14. Z kolei udzia" kosztów obs"ugi zad"u#enia wzrós" w wydat-
kach bud#etu pa(stwa z 5,1% w 1990 r. do 10,8% w 2009 r. 
oraz do 11,6% w 2010 r.

15. Nadwy#ka bud#etu pa(stwa stanowi$ca w 1990 r. 1,2% 
dochodów bud#etu pa(stwa, przekszta"ci"a si! w nast!p-
nych latach w defi cyty. Defi cyt bud$etu pa'stwa wyniós# 
w 2009 r. 23,8 mld z#. tj. 8% wydatków bud$etowych, 
a w 2010 r. 44,6 mld z#. tj. 15,1% wydatków bud$eto-
wych.

16. Udzia" przemys"u w tworzeniu dochodu narodowego zma-
la" w Polsce z 50,2% w 1989 r. do 21,6% w 2010 r. )$cz-
nie za& udzia" przemys"u, budownictwa i rolnictwa zma-
la" w tworzeniu dochodu narodowego w Polsce z 72,7% 
w1989 r. do 31,0% w 2010 r. Odpowiednio wzrós" za& udzia" 
us"ug rynkowych i nierynkowych. Ponadto, w tworzeniu 
dochodu narodowego zmala" udzia" kosztów zatrudnienia 
z 44,3% w 1994 r., 40,2% w 2000 r. do 36,7% w 2010 r., 
a wzrós" udzia" nadwy#ki operacyjnej z 40,3% w 1994 r., 
47,6% w 2000 r., do 51,3% w 2010 r. Zmala" wi!c udzia" do-
chodów z pracy najemnej, a wzrós" udzia" dochodów przed-
si!biorstw oraz pracuj$cych na w"asny rachunek.

17. Nast$pi"o wi!c istotne przekszta"cenie w strukturze tworze-
nia dochodu narodowego w Polsce. Mianowicie wzros"o zna-
czenie kapita"u i sfery us"ug w tworzeniu dochodu narodo-
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wego i równocze&nie zmala"o znaczenie pracy oraz produkcji 
materialnej w tworzeniu dochodu narodowego. I to pomi-
mo tego, #e sfera produkcji materialnej jest ci$gle w Polsce 
w niedorozwoju, a miejsca pracy s$ w niedoborze. Ten nie-
dorozwój wywo"uje za& bezrobocie oraz defi cyty w obrotach 
towarowych Polski z zagranic$.

18. Wzrost nadwy#ki operacyjnej przedsi!biorstw wskazu-
je, #e mia"y one korzystne warunki dla rozwoju w latach 
1994/2010. Tym niemniej, te korzystne warunki nie wy-
wo"a"y ani wzrostu eksportu do poziomu eliminuj$cego za-
d"u#aj$ce kraj defi cyty w obrotach towarowych z zagranic$, 
ani te# nie przyczyni"y si! do odtwarzania wyeliminowanych 
po 1990 r. miejsc pracy w przemy&le. Przedsi!biorstwa sek-
tora prywatnego, dysponuj$ce ponad 90% w"asno&ci w prze-
my&le przetwórczym, nie podj!"y dotychczas niezb!dnego 
dla odd"u#enia kraju procesu reindustrializacji gospodarki 
polskiej. Nie mo#na wi!c liczy%, #e samorzutnie podejm$ ten 
proces w przysz"o&ci. Tym bardziej, #e po"owa mocy krajo-
wego przemys"u przetwórczego nale#y do przedsi!biorstw za-
granicznych, raczej nie zainteresowanych reindustrializacj$ 
kraju. Usuni!cie niedorozwoju w krajowym przemy&le prze-
twórczym wymaga zatem pobudzania interwencyjn$ polityk$ 
gospodarcz$ pa(stwa z udzia"em silnego sektora przedsi!-
biorstw pa(stwowych. Trzeba do tego doda%, #e nie zaist-
nia"yby bez interwencyjnej polityki gospodarczej przed 1939 
rokiem Gdynia, Centralny Okr!g Przemys"owy, Zak"ady Me-
chaniczne Ursus, a tak#e przemys" stoczniowy, lotniczy, lo-
komotyw kolejowych, czy obrabiarkowy. Bez interwencyjnej 
polityki gospodarczej pa(stwa nie powsta"yby te# w Polsce 
zak"ady przemys"owe wybudowane po 1945 r., obecnie za-
graniczne, sprywatyzowane, przeprofi lowane czy te# zlikwi-
dowane.

III. Oprócz zad"u#enia wywo"ywanego przedstawionymi 
zmianami, na gospodark! i obecny stan zad"u#enia kraju maj$ 
wp"yw tak#e konkretne – podj!te w minionych latach – decyzje 
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gospodarcze. Do takich nale#$: decyzja z 1999 r. o prywaty-
zacji i urynkowieniu obowi&zkowych ubezpiecze' emery-
talnych, a tak#e unifi kacja op#at z tytu#u ubezpiecze' eme-
rytalnych rolników. W konsekwencji nast$pi" wzrost dotacji 
z bud#etu pa(stwa na Fundusz Ubezpiecze( Spo"ecznych oraz 
na Fundusz Emerytalno-Rentowy Rolników. W 2000 r. dota-
cje bud#etu pa(stwa w tym zakresie wynios"y 28,6 mld z"., 
w 2009 r. 46,2 mld z"., a w 2010 r. 53 mld z". Z kolei znacz-
ne pomniejszenie dochodów bud#etu pa(stwa nast$pi"o w kon-
sekwencji obni#enia stawek podatku dochodowego od osób fi -
zycznych i prawnych. Mianowicie, w 2009 r. w miejsce trzech 
stóp podatkowych w opodatkowaniu dochodów osób fi zycznych: 
19% – 30% – 40%, ustanowione zosta"y dwie: 18% i 32%. Ob-
ni#ona te# zosta"a stopa opodatkowania dochodów przedsi!-
biorstw: z 40% obowi$zuj$cej po 1990 r. do 19% obowi$zuj$cej 
od 2004 r. W konsekwencji tej decyzji, udzia# podatku docho-
dowego od osób prawnych w dochodach bud$etu pa'stwa 
zmniejszy# si( z 12,4% w 2000 r. do 8,7% w 2010 r.

Pochodn$ zestawionych uprzednio spadków w dochodach 
oraz wzrostu w wydatkach jest aktualny stan zad#u$enia kra-
ju. Przedstawia si! ono nast!puj$co:

– zad#u$enie zagraniczne kraju wzros#o z 48,5 mld USD 
w 1990 r. do 69,5 mld USD w 2000 r. oraz do 312,2 
mld USD w 2010 r.;

– pa'stwowy d#ug publiczny wzrós# z 280,3 mld z# 
w 2000 r. do 669,9 mld z# w 2009 r., 747,9 mld z# 
w 2010 r. oraz do 821 mld z# w pa+dzierniku 2011 r. 
Pa'stwowy d#ug publiczny przekroczy# dwukrotnie 
dochody bud$etu w 2000 r. (o 206%) i prawie trzy-
krotnie w 2010 r. (298,8%). Stanowi# on 37,7% PKB 
w 2000 r. , 49,8% PKB w 2009 r. i 52,8% w 2010 r. D"ugi 
samorz$du terytorialnego stanowi"y w pa(stwowym d"u-
gu publicznym 3,3% w 2000 r. oraz 6,8% w 2010 r.

– Produkt Narodowy Brutto (PNB) by# w 2000 r. ni$-
szy ni$ Produkt Krajowy Brutto (PKB) o 6,3 mld, z#., 
a w 2009 r. – o 47,5 mld z#., wzrasta wi(c ujemne sal-
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do w tworzeniu dochodu narodowego Polski w wyniku 
wzrostu zad#u$aj&cych kraj transferów walutowych 
za granic(.

Przytoczone dane pozwalaj$ na wskazanie podstawowych 
przyczyn wzrostu zarówno pa(stwowego d"ugu publicznego, jak 
i zad"u#enia zagranicznego kraju. Do tych podstawowych przy-
czyn nale#y:
1. Deindustrializacja gospodarki polskiej, powoduj$ca likwida-

cj! miejsc pracy, ograniczenie dochodów bud#etu pa(stwa, 
powi!kszaj$ca &wiadczenia socjalne.

2. Dogmatyczna prywatyzacja przedsi!biorstw pa(stwowych, 
obni#aj$ca dochody w"a&cicielskie Skarbu Pa(stwa, powi$-
zana z demonta#em cz!&ci potencja"u przemys"u krajowego.

3. Starzenie si! ludno&ci wywo"uj$ce wzrost wydatków na za-
bezpieczenie socjalne spo"ecze(stwa.

4. Prywatyzacja oraz urynkowienie pa(stwowego systemu eme-
rytalnego, ograniczaj$ca fundusz emerytalny ZUS na rzecz 
bankowo – ubezpieczeniowych otwartych funduszy emery-
talnych (OFE). Poniewa# ZUS z bie#$cych sk"adek emerytal-
nych fi nansuje bie#$ce emerytury, przekazywanie cz!&ci tych 
sk"adek do funduszy OFE, wywo"uje luk! w bud#ecie ZUS. 
Usuni!cie tej luki wymaga dotacji zad"u#aj$cych bud#et pa(-
stwa. Dotacje te wynios"y 30,5 mld z". w 2009 r. oraz 38,1 
mld z" w 2010 r.

5. Unifi kacja sk"adek na rzecz ubezpiecze( emerytalnych rol-
ników, oderwana od dochodów poszczególnych gospodarstw 
rolnych; sta"a si! przyczyn$ nadmiernego dotowania fundu-
szu emerytalno – rentowego rolników.

6. Reforma administracji terenowej, ustanawiaj$ca w 1999 r. 
trzy szczeblowy podzia" administracyjny kraju wywo"a"a 
wzrost zatrudnienia w administracji, a tak#e wzrost wydat-
ków bud#etowych na administracj!.

7. Obni#ka podatków od dochodów osób fi zycznych i praw-
nych pomniejszy"a dochody bud#etu pa(stwa, a ponadto 
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pobudzi"a polaryzacj! dochodów oraz zwi$zany z ni$ wzrost 
importu.

8. Wzrost udzia"u w"asno&ci zagranicznej w gospodarce pol-
skiej, niekompensowany wzrostem w"asno&ci polskiej za gra-
nic$, wywo"uje wzrost transferów walut obcych za granic!, 
co wymusza ich zakup zad"u#aj$cy kraj.

9. Strukturalne ju# ujemne salda w obrotach towarowych Pol-
ski z zagranic$ powoduj$ wzrost zad"u#enia zagranicznego 
kraju, a tak#e wzrost udzia"u kosztów obs"ugi zad"u#enia 
w bud#ecie pa(stwa.

Opisane wy#ej procesy, zjawiska i decyzje wskazuj$, 
#e po 1989 r. zobowi&zania i wydatki narasta#y w gospodar-
ce polskiej szybciej ni$ nale$no%ci i dochody. W konsekwen-
cji narasta#o te$ zad#u$enie kraju. Wynika st$d, #e proces 
odd#u$ania kraju wymaga odwrócenia tych relacji, wymaga 
równowagi pomi(dzy wydatkami a dochodami w skali za-
równo bud$etu pa'stwa jak i ca#ej gospodarki narodowej, 
a najlepiej przewagi dochodów nad wydatkami. Taki te$ po-
winien by) strategiczny cel aktywnej polityki gospodarczej 
pa'stwa.

Przyjmuj$c takie kryterium, do zada( aktywnej polityki go-
spodarczej pa(stwa powinno nale#e%:
1. Utworzenie w oparciu o obligacje Skarbu Pa(stwa oraz kre-

dyty bankowe – Narodowego Funduszu Rozwoju Przemy-
s#u, wspieraj$cego kredytami typu „bez zysku” a nawet do-
tacjami, rozwój wytypowanych dziedzin przemys"u; fundusz 
ten móg"by by% równie# zasilany obowi$zkowymi wp"atami 
przedsi!biorstw z cz!&ci ich odpowiednio powi!kszonych od-
pisów amortyzacyjnych.

2. Promowanie rozbudowy i unowocze&nienia przedsi!biorstw 
przemys"u przetwórczego, uruchamiaj$c w tym celu: fundu-
sze innowacyjno – technologiczne oraz rewolwingowe b!d$ce 
'ród"em preferencyjnych kredytów na rozbudow! i odnow! 
potencja"u produkcyjnego (istniej$ce m.in. w Austrii i Fran-
cji), tzw. amortyzacj! degresywn$ (przy&pieszon$), umo#liwia-



74

j$c$ przedsi!biorcom przy&pieszone inwestowanie w wymian! 
maj$tku produkcyjnego (stosowan$ w szeregu pa(stwach), 
tzw. rezerwy inwestycyjne w dochodach przedsi!biorstw, czyli 
niepodlegaj$ce opodatkowaniu, o ile zu#yte zostan$ na inwe-
stowanie (istniej$ce m.in. w Szwecji), zniesienie „dywidendy” 
obowi$zuj$cej przedsi!biorstwa pa(stwowe, aby zwi!kszy% 
ich zdolno&% do akumulowania i inwestowania.

3. Wspieranie kapita"owo narodowych koncernów i korporacji 
przemys"u przetwórczego oraz kooperuj$cych z nimi ma"ych 
i &rednich przedsi!biorstw, w badaniach i wdro#eniach oraz 
w programach rozwojowych.

4. Zdecydowane promowanie produkcji eksportowej oraz krajo-
wej kooperacji produkcyjnej. Obci$#enie dodatkowymi op"a-
tami importu dóbr luksusowych.

5. Ustanowienie progresywnego opodatkowania dochodów osób 
fi zycznych oraz umiarkowane podwy#szenie stopy opodatko-
wania dochodów przedsi!biorstw.

6. Ustanowienie podstaw prawnych promuj$cych w przedsi!-
biorstwach akcjonariat pracowniczy oraz sprzyjaj$cych roz-
wojowi przedsi!biorstw spó"dzielczych.

7. Podj!cie pa(stwowego programu wspierania mieszkaniowe-
go czynszowego budownictwa komunalnego dla absolwentów 
szkó" podejmuj$cych prac! oraz dla rodzin o niskich i &red-
nich dochodach, fi nansowanego w oparciu o obligacje Skar-
bu Pa(stwa.

8. Podj!cie dzia"a( na rzecz wzrostu dochodów w"a&cicielskich 
Skarbu Pa(stwa; celowi temu powinno s"u#y%: zaniechanie 
dalszej prywatyzacji przedsi!biorstw pa(stwowych, wcho-
dzenie Skarbu Pa(stwa w dochodowe dziedziny gospodarki 
drog$ „joint venture” b$d' zakupu pakietów akcji, rozbudo-
wa z udzia"em kapita"u pa(stwowego wyselekcjonowanych 
dziedzin przemys"u przetwórczego.

9. Przywrócenie ZUS funkcji zarz$dcy ca"o&ci obowi$zkowych 
sk"adek emerytalnych, przy utrzymaniu indeksacji emerytur 
odpowiednio do poziomu infl acji. Traktowanie funduszy OFE 
jedynie jako rynkowego funduszu ubezpiecze( spo"ecznych, 
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uzupe"niaj$cego system obowi$zkowych ubezpiecze( eme-
rytalnych zarz$dzany przez ZUS, z uczestnictwem w nich 
na zasadzie pe"nej dobrowolno&ci. Po odd"u#eniu bud#etu 
pa(stwa kwestia swobodnego wyboru ubezpieczenia eme-
rytalnego w ZUS b$d' rynkowego ubezpieczenia w OFE, po-
winna by% przedmiotem referendum.

10. Zró#nicowanie obowi$zkowych sk"adek emerytalnych rolni-
ków odpowiednio do uzyskiwanych przez nich dochodów.

 Racjonalizacja zatrudnienia w administracji pa(stwowej 
oraz rozwa#enie powrotu do administracji pa(stwowej dwu-
szczeblowej.

11. Niezb!dne jest podj!cie pa(stwowego programu wspiera-
nia rozwoju przemys"u chemicznego oraz przemys"u tworzyw 
sztucznych wykazuj$cych wysoki defi cyt w obrotach towaro-
wych z zagranic$; w 2010 r. defi cyt tych przemys"ów w obro-
tach z zagranic$ wyniós" 9,9 mld USD.

12. Po#$dana jest tak#e rozbudowa przemys"u maszyn i sprz!tu 
modernizuj$cego rolnictwo, a tak#e przemys"u uczestnicz$-
cego w informatyzacji kraju, aby procesy rozwojowe w tych 
dziedzinach gospodarki nie pobudza"y importem zad"u#enia 
kraju.

13. Po#$dane jest te# podj!cie pa(stwowego programu wspiera-
nia rozbudowy przemys"u zaopatruj$cego w sprz!t, maszy-
ny i urz$dzenia przedsi!biorstwa budowlane, jak równie# 
przemys"u dostarczaj$cego aparatur! i wyposa#enie dla po-
dejmowanych inwestycji infrastrukturalnych (w energetyce, 
w gospodarce wodnej, gospodarce komunalnej i w budowni-
ctwie dróg). Bowiem obecnie, zarówno wyposa#enie przedsi!-
biorstw budowlanych jak i inwestycji infrastrukturalnych, 
oparte jest o maszyny, sprz!t i urz$dzenia g"ównie impor-
towane. St$d inwestycje rozwojowe sta"y si! równocze&nie 
dzia"alno&ci$ zad"u#aj$c$ gospodark! polsk$.

14. Konieczne jest bod'cowanie i zach!canie przedsi!biorstw 
zagranicznych w Polsce, aby ogranicza"y import kooperacyj-
no – produkcyjny oraz rozszerza"y produkcj! kooperacyjn$ 
z przedsi!biorstwami krajowymi.
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15. Konieczne jest podj!cie przez rz$d wdra#ania 6-cio letnich 
programów rozwoju potencja"u gospodarczego kraju, skoor-
dynowanych z 6-letnimi programami rozwoju Unii Europej-
skiej. 
Wymienione po#$dane dzia"ania rz$du na rzecz odd"u#ania 

gospodarki wymagaj$ pragmatyzmu w my&leniu oraz aktywnej, 
konsekwentnej polityki gospodarczej pa(stwa. Wymagaj$ te# 
przekonania spo"ecze(stwa, #e s$ konieczne, nawet je&li ogra-
niczaj$ korzy&ci, z jakich korzysta obecnie cz!&% przedsi!bior-
ców np. uzyskuj$c dochody z importu. Dalsze narastanie za-
d#u$enia kraju prowadzi bowiem do bankructwa pa'stwa, 
deprecjacji z#otego oraz utrwalania bezrobocia. Trzeba te$ 
pami(ta), $e w przypadku bankructwa pa'stwa musia#oby 
nast&pi) zawieszenie b&d+ ograniczenie szeregu wydatków 
bud$etowych, równie# i w sferze socjalnej.

Niezb!dno&% aktywno&ci rz$du w sferze gospodarki wynika 
te# z przyczyn obiektywnych. Mianowicie naiwne by"oby ocze-
kiwanie, #e mechanizmy rynku – wspierane równie# interesami 
kapita"u zagranicznego oraz dzia"aj$ce z zasady na rzecz gospo-
darek bardziej konkurencyjnych ni# gospodarka polska – samo-
reguluj$co odd"u#$ gospodark! polsk$. By"oby to bowiem wbrew 
ich naturze. Mechanizmy rynku wymagaj& w Polsce takiego 
ustawienia i sterowania, które wspomaga) b(dzie odd#u$a-
nie gospodarki kraju. Aby sprosta) temu zadaniu koniecz-
ne jest uruchomienie interwencyjnej polityki gospodarczej 
pa'stwa, zarówno na rzecz ograniczenia wydatków, jak 
i na rzecz powi(kszenia dochodów pa'stwa. Podj!cie przez 
w"adze pa(stwowe tego wyzwania jest niezb!dne, aby gospodar-
ka polska mog"a by% odd"u#ona oraz aby posiada"a zdrowe pod-
stawy dla rozwoju.

Opracowa! Zespó! Ekspertów 
Polskiego Lobby Przemys!owego

pod przewodnictwem dr Ryszarda Grabowieckiego
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Posiedzenie – powo"anego przez Polskie Lobby Przemys"owe 
Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!” w dniu 9 listopada 2011 r. 

w Warszawskiej Szkole Zarz$dzania – Szkole Wy#szej. 
Wyst$pienie prof. dr hab. Andrzeja Karpi(skiego

Uczestnicy posiedzenia w dniu 9 listopada 2011 r. Konwersatorium 
„O lepsz$ Polsk!”, po&wi!conego drugiej fali globalnego kryzysu fi nansowo-

gospodarczego. Na pierwszym planie mgr in#. Jerzy Horodecki
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Posiedzenie – powo"anego przez Polskie Lobby Przemys"owe 
Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!” w dniu 9 listopada 2011 r. 

w Warszawskiej Szkole Zarz$dzania – Szkole Wy#szej. 
Wyst$pienie dr Zbigniewa Klimiuka

Uczestnicy posiedzenia Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!” w Warszawskiej 
Szkole Zarz$dzania – Szkole Wy#szej w dniu 9 listopada 2011 r., 

po&wi!conego drugiej fali globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego
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Ok"adka Raportu o globalnym kryzysie fi nansowo-gospodarczym
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Raport i konferencja
o globalnym kryzysie fi nansowo-gospodarczym

15 czerwca 2011 r. w Warszawie w Domu Technika NOT 
odby"a si! Ogólnopolska Konferencja po&wi!cona globalnemu 
kryzysowi fi nansowo-gospodarczemu, której organizatorami 
byli: Polskie Lobby Przemys"owe im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go, Komitet Naukowo-Techniczny Polityki Techniczno-Gospo-
darczej Federacji Stowarzysze( Naukowo-Technicznych NOT 
oraz Stowarzyszenie In#ynierów i Techników Mechaników Pol-
skich. W Konferencji wzi!li udzia" reprezentanci ró#nych zwi$z-
ków zawodowych ze strategicznych bran# polskiego przemys"u, 
dzia"acze stowarzysze( naukowo-technicznych skupieni w Fede-
racji NOT oraz liczne grono pracowników naukowych z ró#nych 
uczelni. Obecny by# tak$e Asystent Szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego Gen. dyw. dr pil Anatol Czaban oraz 
przedstawiciele niektórych ministerstw.

Konferencja mia"a charakter Panelu, w którym wyst$pi-
li uczestnicz$cy w pracach – powo"anego przez Polskie Lobby 
Przemys"owe – Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!”: prof. dr hab. 
Andrzej Straszak, prof. dr hab. Artur *liwi'ski, prof. dr hab. 
Andrzej Zawi%lak, prof. dr hab. Jerzy "y$y'ski, dr Dariusz 
Grabowski, dr Zbigniew Klimiuk, dr Krzysztof Lachowski, 
mgr in$. Marek G#ogowski i Les#aw Michnowski. Go&cinnie 
wyst$pi"a tak#e prof. dr hab. El$bieta M&czy'ska – Prezes 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Efektem prac Kon-
wersatorium jest opracowanie Raportu pt. „PRZYCZYNY I KON-
SEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPO-
DARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE”, który zosta" 
wydany w"a&nie na t! Konferencj! (zosta" on tak#e zamieszczony 
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na stronach internetowych m.in. Polskiego Lobby Przemys"owe-
go www.plp.info.pl ).Wymienieni wy#ej eksperci w trakcie dys-
kusji panelowej przedstawili g"ówne w$tki wymienionego Rapor-
tu oraz swój pogl$d na temat aktualnej fazy globalnego kryzysu 
fi nansowo-gospodarczego i mo#liwych scenariuszy jego rozwo-
ju, a tak#e ocenili sytuacj! gospodarcz$ w &wiecie, w Europie 
i w Polsce. 

Powo"ane – z inicjatywy Polskiego Lobby Przemys"owe-
go – Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!”, z"o#one z grupy eko-
nomistów i ekspertów specjalizuj$cych si! w sprawach gospo-
darczych i fi nansowych, po trzech latach przerwy, 17 grudnia 
2008 roku w Warszawie, wznowi"o swoje prace w celu opraco-
wania Raportu po&wi!conego globalnemu kryzysowi gospodar-
czemu, a &ci&lej rzecz bior$c, fi nansowo-gospodarczemu, opra-
cowania maj$cego zawiera% diagnoz! i okre&lenie przyczyn tego 
kryzysu, zarówno w wymiarze &wiatowym, jak i w warunkach 
polskich, a tak#e propozycje dzia"a( i instrumentów prowa-
dz$cych do jego przezwyci!#enia (warto tu doda%, i# poprzedni 
Raport Konwersatorium „O lepsz$ Polsk!” pt. „O stanie pa"-
stwa i sposobach jego naprawy” opracowany zosta" i wydany 
w 2005 r.).

W okresie od 17 grudnia 2008 do jesieni 2010 roku odby"o 
si! 12 spotka( Konwersatorium. Miejscem spotka( by"a War-
szawska Szko"a Zarz$dzania – Szko"a Wy#sza. Koordynatorem 
prac Konwersatorium i prowadz$cym spotkania by" prof. na-
dzw. dr hab. Pawe# Soroka.

Redaguj$c syntez! stanowi$c$ Raport ko(cowy pt. „Przy-
czyny i konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego 
i jego przejawy we Polsce”, jego redaktorzy – mgr in#. Jerzy 
Horodecki i prof. dr hab. Pawe" Soroka – oparli si! na opraco-
waniach i tekstach nast!puj$cych autorów bior$cych udzia" 
we wspomnianych 12 spotkaniach Konwersatorium „O lepsz$ 
Polsk!”: prof. dr hab. Jana Dziewulskiego, prof. dr hab. Ka-
zimierza Fiedorowicza, dr Ryszarda Grabowieckiego, dr Zbi-
gniewa Klimiuka, dr Bohdana Kosi'skiego, dr Krzysztofa 
Lachowskiego, Les#awa Michnowskiego, prof. dr hab. Tadeu-
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sza Mrzyg#óda, prof. dr Jadwigi Staniszkis, dr Ludwika Sta-
szy'skiego prof. dr hab. Artura *liwi'skiego, prof. dr hab. 
Andrzeja Zawi%laka i prof. dr hab. Jerzego "y$y'skiego. 

Uwzgl!dnili tak#e zawarte w nich informacje o 'ród"ach da-
nych i pozycjach, z których korzystali autorzy. Dotyczy to tak#e 
publikowanych na temat kryzysów wypowiedzi znanych anality-
ków ekonomicznych, w tym zagranicznych.

Nale#y podkre&li%, i# wykorzystane przy sporz$dzaniu niniej-
szego Raportu opracowania i wypowiedzi wy#ej wymienionych 
autorów obejmowa"y okres do jesieni 2010 roku, czyli mo#na 
powiedzie% pierwszej fali globalnego kryzysu, która rozpocz!"a 
si! w listopadzie 2008 roku. Niestety, mo#liwe s$ jego kolejne 
ods"ony. Pojawia si! coraz wi!cej symptomów, i# &wiatowa go-
spodarka szybko stacza si! w drug$ faz! globalnego kryzysu fi -
nansowo-gospodarczego. Druga fala kryzysu b(dzie gro+niej-
sza ni$ pierwsza, poniewa$ w znacznym stopniu wyczerpane 
zosta#y narz(dzia jego przezwyci($ania, zastosowane w cza-
sie jego pierwszej fali, a poza tym, jak dot&d, nie zosta#y 
usuni(te jego strukturalne przyczyny. W gospodarce %wiato-
wej narastaj& nierównowagi o zasi(gu globalnymi. Pojawiaj& 
si( ju$ symptomy wojen walutowych i nasilenia protekcjo-
nizmu w stosunkach handlowych. Narastaj& tendencje in-
fl acyjne. Szybko ro%nie zad#u$enie Stanów Zjednoczonych 
i wielu pa'stw strefy Euro, ostatnio zw#aszcza Grecji, Irlan-
dii, Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i W#och, którym to pa'-
stwom zagra$a nawet bankructwo. Towarzysz& temu coraz 
wi(ksze ci(cia w bud$etach wielu pa'stw, zw#aszcza %rod-
ków na cele spo#eczne, co powoduje spadek popytu i na-
rastaj&ce niezadowolenie oraz protesty spo#eczne. Konse-
kwencje tych procesów w znacznie wi(kszym stopniu ni$ 
w trakcie pierwszej fazy kryzysu zaczynaj& dotyka) gospo-
dark( realn&, co grozi g#(bok& %wiatow& recesj&. Ponadto 
coraz bardziej istotne staj& si( spo#eczne aspekty kryzysu, 
a ju$ nied#ugo – tak$e polityczne.

Dot$d nie wiadomo, czy narastaj$ce przejawy kryzysu maj$ 
charakter cyklicznych zmian w rozwoju gospodarczym &wiata, 
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czy te# rezultaty tych zjawisk s$ trwa"e i oznaczaj$ wyczerpanie 
si! dotychczasowych kierunków rozwoju spo"eczno-gospodar-
czego. Zdaniem wi!kszo&ci uczestników Konwersatorium „O lep-
sz$ Polsk!”, obecny globalny kryzys fi nansowo-gospodarczy ma 
charakter systemowy i strukturalny. Rozwija si! on w sposób 
pe"zaj$cy. Wiele wskazuje na to, #e mo#e to by% d"u#szy i g"!b-
szy kryzys ani#eli kryzys z lat 1929-1933, cho% obecny ma zu-
pe"nie inny przebieg i zosta" spowodowany przez inne przyczy-
ny. Inne te# zapewne b!d$ jego skutki: ekonomiczne, spo"eczne 
i polityczne. W zwi$zku z tym, jego ostateczne przezwyci!#enie 
b!dzie wymaga"o zastosowania odmiennych i nowych sposobów, 
instrumentów i narz!dzi. Bardzo prawdopodobne jest, #e w Pol-
sce skutki globalnego kryzysu b!d$ stopniowo narasta%, jeste-
&my bowiem cz!&ci$ gospodarki europejskiej i &wiatowej. Druga 
fala kryzysu dotknie zatem Polsk! du#o bardziej ni# pierwsza.

Trudno do ko'ca przewidzie) jak dalej rozwinie 
si( globalny kryzys. Jak zwykle w takich sytuacjach mo$liwe 
s& scenariusze optymistyczne, realistyczne i pesymistycz-
ne. Zdaniem zwolenników scenariuszy pesymistycznych, 
a takich nie brakuje tak$e w%ród ekspertów zagranicznych, 
nie mo$na wykluczy) za#amania globalnego systemu fi nan-
sowego, bankructwa a nawet rozpadu niektórych pa'stw 
i odej%cia od demokracji. W skali globalnej ewentualne po-
g#(bienie kryzysu w jego kolejnych fazach – jak to ju$ by-
wa#o w historii – grozi) mo$e wybuchem konfl iktów wojen-
nych w ró$nych regionach %wiata w celu odwrócenia uwagi 
od konfl iktów i problemów wewn(trznych oraz próby na-
kr(cenia koniunktury. Bez wzgl(du na to, jaki scenariusz 
zwyci($y, %wiat a zw#aszcza Stany Zjednoczone i Europ( 
w niedalekiej przysz#o%ci czekaj& bardzo gro+ne turbulencje, 
których skal( i zakres trudno przewidzie). 

Szybkie rozwi&zanie obecnego kryzysu b(dzie niezwykle 
trudne, poniewa$ zaistnia#a ogromna nierównowaga i asy-
metria mi(dzy sfer& fi nansow& a gospodarka realn&. G#(-
boko zdeformowane rynki fi nansowe, zdominowane przez 
transakcje i operacje spekulacyjne, oparte w znacznej mie-
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rze na wirtualnym pieni&dzu, staraj& si( narzuci) coraz bar-
dziej bezsilnym rz&dom zad#u$onych pa'stw, korzystne dla 
siebie rozwi&zania, w istocie pog#(biaj&ce kryzys i pogarsza-
j&ce sytuacje bytow& spo#ecze'stw. 

A#eby nie zaistnia"y scenariusze pesymistyczne, niezb!dne 
jest trafne zdiagnozowanie 'róde" i przyczyn kryzysu oraz szyb-
kie i stanowcze podjecie dzia"a( rz$dów w celu jego przezwyci!-
#enia. W sytuacjach kryzysowych bowiem niezb!dne i najbar-
dziej po#$dane s$ dzia"ania wyprzedzaj$ce.

W tej sytuacji Konwersatorium „O lepsz# Polsk$”, 
we wspó!pracy z Polskim Lobby Przemys!owym, niebawem 
wznowi prace w celu zdiagnozowania istoty drugiej fali 
globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego i opracowa-
nia propozycji jego przezwyci$%ania. 

Koordynator Konwersatorium” O lepsz# Polsk$” 
prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka
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Koordynator PLP prof. dr hab. Pawe" Soroka otwiera Ogólnopolsk$ Konfe-
rencj! po&wi!con$ Globalnemu kryzysowi fi nansowo-gospodarczemu. 
Od lewej: mgr in#. Kazimierz )asiewicki – Sekretarz Generalny SIMP 

i prof. dr hab. in#. Janusz Dyduch – wiceprezes Naczelnej Organizacji 
Technicznej

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji po&wi!conej Globalnemu kryzysowi 
fi nansowo-gospodarczemu – w dniu 15 czerwca 2011 r. Od prawej: Marek 

)ukaniuk, gen. dyw. dr pil. Anatol Czaban, dr Dariusz Grabowski, 
mgr in#. Marek G"ogowski, prof. dr hab. Andrzej Zawi&lak, prof. dr hab. 
El#bieta M$czy(ska, prof. dr hab. Jerzy *y#y(ski i dr Ryszard +l$zak
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Uczestnicy Panelu odbywaj$cego si! podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
po&wi!conej Globalnemu kryzysowi fi nansowo-gospodarczemu w dniu 

15 czerwca 2011 r. Od lewej: mgr in#. Marek G"ogowski, dr Dariusz Gra-
bowski, prof. dr hab. El#bieta M$czy(ska – prezes Polskiego Towarszystwa 
Ekonomicznego, dr Krzysztof Lachowski, prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soro-
ka, Les"aw Michnowski, prof. dr hab. Andrzej Zawi&lak, prof. dr hab. Artur 

+liwi(ski, prof. dr hab. Jerzy *y#y(ski i dr Zbigniew Klimiuk

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji po&wi!conej Globalnemu kryzysowi 
fi nansowo-gospodarczemu, zorganizowanej w dniu 15 czerwca 2011 r. 

w Domu Technika NOT przez Polskie Lobby Przemys"owe, Stowarzyszenie 
In#ynierów i Techników Mechników Polskich oraz Komitet Naukowo-Tech-
niczny Polityki Techniczno-Gospodarczej Federacji Stowarzysze( Nauko-

wo-Technicznych NOT
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 Polskie Lobby Przemys!owe
 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 ul. !wi"tokrzyska 14 "a" pok. 540 ( ZG SIMP ) 
 00-050 Warszawa 
 tel: 0-22 827-17-68; fax: 0-22 826-03-54 
 tel. kom. 0603-425-568 
 e-mail:pawel@plp.info.pl  ; www.plp.info.pl

                                                                     Warszawa, 6 lipca 2011 r. 

Szanowny Pan 
                                                                             Bronis!aw Komorowski 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

W imieniu Polskiego Lobby Przemys!owego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego zwracam si" do Pana Prezydenta z pro#b$ o obj"cie patronatem 
dzia!a%  maj$cych na celu  stworzenie informacyjnych podstaw polityki i 
gospodarki trwa!ego rozwoju (sustainable development) dla polskiej, 
europejskiej i #wiatowej spo!eczno#ci. Uwa&amy bowiem, i&  trwa!e
przezwyci"&enie kryzysu globalnego, w tym ci$gle trwaj$cego kryzysu 
finansowo-gospodarczego, wymaga dokonania gruntownej  przemiany 
cywilizacyjnej. Dotychczasowa - niczym niepohamowana i cz"stokro'
przynosz$ca ofiary #miertelne -  rywalizacja, powinna zosta' zast$piona m$drze
kierowan$ wspó!prac$ dla wspólnego dobra ca!ej #wiatowej spo!eczno#ci,
wspomagan$ rozwojem nauki i techniki. Wa&nym  elementem tej przemiany 
powinno by' stworzenie globalnego systemu wczesnego ostrzegania. Powinna 
ona tak&e zapewni'  powszechny dost"p do wiedzy o prawdopodobnych 
kompleksowych skutkach dzia!alno#ci spo!eczno-gospodarczej poszczególnych 
pa%stw.

Umo&liwi!oby to przewidywanie potencjalnych zagro&e% i wyprzedzaj$ce
ich eliminowanie, oraz stymulowanie ekospo!ecznie u&ytecznej aktywno#ci
poznawczo-innowacyjnej. W tym celu niezb"dne jest doprowadzenie do 
powstania odpowiednich  struktur zarz$dzania w uk!adzie globalnym i 
lokalnym, które umo&liwi$ tworzenie i realizowanie dalekowzrocznej strategii 
trwa!ego rozwoju.

Byliby#my usatysfakcjonowani, gdyby ten kierunek my#lenia uzna! Pan 
Prezydent za zas!uguj$cy  na uwzgl"dnienie w planach modernizacji Pa%stwa
Polskiego i Unii Europejskiej oraz na przedstawienie go przez Pana opinii 
#wiatowej podczas przysz!orocznego Szczytu Ziemi Rio+20. 
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Podczas Szczytu Ziemi Rio+20, naszym zdaniem, warto zg!osi'  postulaty 
dotycz$ce reformy i modernizacji  Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 
mianowicie: 
1. Powo!ania - na wzór Rady Bezpiecze%stwa - Rady Trwa!ego Rozwoju (UN 
Sustainable Development Council). Przy tej Radzie nale&y utworzy' - 
funkcjonuj$ce na zasadach globalnej sieci i backcasting - (wiatowe Centrum 
Strategii Trwa!ego Rozwoju, oraz Centrum Globalnego Monitoringu 
Dynamicznego  (w tym prognozowania ostrzegawczego), funkcjonuj$ce na 
zasadzie GRID/Cloud.
2. Aby osi$gn$' powy&sze cele trzeba zbudowa' (wiatowy System 
Informacyjnych Podstaw Polityki i Gospodarki Trwa!ego Rozwoju, 
umo&liwiaj$cy dost"p do wiedzy o prawdopodobnych kompleksowych skutkach 
ludzkich dzia!a% i innych zmian w uwarunkowaniach &ycia ludzi i przyrody, w 
tym o spo!ecznych i przyrodniczych konsekwencjach gospodarowania.

Ponadto proponujemy przekszta!cenia Eurostatu w urz$d statystyki i 
monitoringu dynamicznego, w tym prognozowania ostrzegawczego. Jak 
bowiem wykazuje m.in. sytuacja w Grecji, Irlandii, Portugalii i  Hiszpanii - 
Eurostat nie by! w stanie dostarczy' informacji ani o zbli&aj$cym si" #wiatowym 
kryzysie finansowo-gospodarczym, ani o rosn$cym zad!u&eniu niektórych 
pa%stw Unii Europejskiej. 





TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO 
ZASTOSOWANIA W POLSKIM

PRZEMY!LE OBRONNYM
A UNOWOCZE!NIENIE

POLSKIEJ GOSPODARKI
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                                             PROGRAM KONFERENCJI 

godz. 10.30-10.40 – otwarcie konferencji

godz. 10.40-12.00 – wyst!pienia ze strony Wojska: 

1. Marcin Idzik, Podsekretarz Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji  
Wyzwania w planie modernizacji technicznej Wojsk L!dowych
a mo"liwo#ci ich realizacji przez polski przemys$ obronny 

2. Gen. broni Zbigniew G!owienka, Dowódca Wojsk L!dowych
Perspektywy osi!gni%cia nowych zdolno#ci przez Wojska L!dowe
w aspekcie realizacji zasadniczych programów modernizacji technicznej

3. Gen. broni Edward Gruszka, Dowódca Operacyjny Si" Zbrojnych RP
Wnioski z u"ycia Wojsk L!dowych poza granicami kraju w kontek#cie
osi!gania nowych zdolno#ci bojowych oraz zaanga"owania przemys$u
obronnego w procesie modyfikacji, modernizacji i przezbrojenia SZ RP

4. Gen. bryg. prof. dr hab. in". Zygmunt Mierczyk, Rektor WAT
Technologie podwójnego zastosowania 

      godz. 12.00-12.30 – pytania do referentów i odpowiedzi 

godz. 12.30-12.45 – przerwa 

     godz. 12.45-15.00 – wyst!pienia ze strony przemys"u i jego zaplecza
     badawczo-rozwojowego: 

1. Dr Zbigniew Klimiuk 
Wydatki zbrojeniowe a wzrost gospodarczy

2. Dr in". Ryszard Kardasz, Prezes Przemys"owego Centrum Optyki S.A., 
Grupa BUMAR 
Program TYTAN  kluczem do innowacji  gospodarki

3. Krzysztof Trofiniak, Prezes Huty Stalowa Wola S.A. 
HSW – Wojskom L!dowym dzi# i jutro w dziedzinie artylerii i in"ynierii
wojskowej
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4. Mgr in". Adam Bartosiewicz, mgr in". Andrzej Synowiecki,  
mgr in". Piotr Wojciechowski, WB Electronics S.A. i Radmor S.A.
Wp$yw  posiadania w$asnych technologii  z dziedziny obronno#ci na wzrost 
potencja$u obronnego kraju i zdolno#ci ekonomicznych podmiotów na 
przyk$adzie Radmor S.A. i WB Electronics S.A. 

5. Mgr in". Marek Borejko, dr in". Wies!aw J#drzejewski, 
dr in". Leszek Loroch,  Bumar sp. z o.o.
Propozycja budowy podstaw kompleksowego systemu obrony 
przeciwlotniczej w oparciu o ofert% Bumaru dla OPL Wojsk L!dowych

6. Mgr in". Zdzis!aw Juchacz, Prezes Wojskowych Zak"adów Uzbrojenia
w Grudzi!dzu
Modernizacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych krok po kroku jako 
istotny element wsparcia programu Tarcza Polski i droga do odnowy 
uzbrojenia OPL Wojsk L!dowych

7. Pp!k dr in". Henryk Kowalczyk, pp!k dr in". S!awomir Michalak,  
mjr dr in". Krzysztof Sajda, dr in". W!odzimierz Zubko, Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych
Mo"liwo#& wykorzystania polskiego Zintegrowanego Systemu 
Awionicznego w procesie technicznej modernizacji lotnictwa
Wojsk L!dowych

8. Wojciech $uczak, wydawca RAPORT-u WTO, wiceprezes  Agencji  
Lotniczej „Altair” 
Wizja technicznej rewitalizacji sprz%tu polskich Wojsk L!dowych na tle 
planów modernizacji technicznej Bundeswehry, armii francuskiej 
i rewolucji w US Army 

9. Dr in". Jerzy Olek,  prof. dr hab. in". Arkadiusz M#"yk, OBRUM Sp.
z o.o. w Gliwicach, Grupa BUMAR
Wielozadaniowa platforma bojowa ANDERS 

10. Mjr dr in". Dariusz Rykaczewski, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych
Wykorzystanie polskiego potencja$u naukowo-przemys$owego przy 
pozyskiwaniu bezpilotowych platform powietrznych dla Wojsk L!dowych

godz. 15.00-15.45 – dyskusja

W trakcie obrad w Klubie WAT wystawione b!d" stoiska promocyjne, 
prezentuj"ce ofert! firm, których przedstawiciele wyst"pi" z  referatami. 
Uczestnicy konferencji otrzymaj" wydawnictwo zawieraj"ce wyg#aszane
referaty.
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Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych 
impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki” w dniu 26 maja 2011 r., 
zorganizowanej przez Polskie Lobby Przemys"owe i Wojskow! Akademi# 

Techniczn!. Od lewej: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej 
gen. bryg. prof. dr hab. in$. Zygmunt Mierczyk i Koordynator PLP 

prof. nadzw. dr hab. Pawe" Soroka

Ogólnopolska Konferencja pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”. Referat wyg"asza Dowódca Wojsk 

L!dowych gen. broni Zbigniew G"owienka
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Ogólnopolska Konferencja pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”. Od prawej: gen. broni Zbigniew 
G"owienka – Dowódca Wojsk L!dowych, gen. dyw. Jerzy Micha"owski 

– Zast#pca Dowódcy Operacyjnego Si" Zbrojnych, szef Sztabu, gen. bryg. 
Ryszard Frydrych – Sztab Generalny Wojska Polskiego

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych 
impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”, w dniu 26 maja 2011 r.
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Ogólnopolska Konferencja pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”. Referat wyg"asza gen. dyw. Jerzy 

Micha"owski – Zast#pca dowódcy, szef sztabu w Dowództwie Operacyjnym 
Si" Zbrojnych

Przedstawiciele Dowództwa Wojsk L!dowych uczestnicz!cy w Ogólnopol-
skiej Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem rozwojo-

wym dla polskiej gospodarki”.
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Ogólnopolska Konferencja pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”. Wyst!pienie dr in$. Ryszarda 

Kardasza – Prezesa Przemys"owego Centrum Optyki S.A.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych 
impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”, w dniu 26 maja 2011 r. 

w sali konferencyjnej WAT
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!"#. $%&!. '%(). *% +,$. -#.. Z&!/0#1 MIERCZYK

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

Technologie podwójnego zastosowania szans! 
polskiego przemys"u

Wst#p

Kierunki rozwoju uzbrojenia, sprz2tu wojskowego, 3rodków bojowych i ma-
teria4owych s5 wypadkow5 wielu uwarunkowa6. W3ród nich zasadnicz5 rol2 od-
grywaj5 potrzeby si4 zbrojnych i wymóg sprostania pojawiaj5cym si2 zagro7eniom, 
przede wszystkim o charakterze militarnym. Jednak dog42bne poznanie warunków 
kreowania okre3lonych tendencji rozwojowych wymaga uwzgl2dnienia wielu czynni-
ków, w tym m.in. ekonomicznych (dost2pne nak4ady 8nansowe, wielko39 zamówie6, 
organizacyjno-strukturalne warunki bada6, rozwoju i produkcji uzbrojenia), tech-
nologicznych (poziom rozwoju nauki i technologicznego zaawansowania zaplecza 
badawczego), a tak7e politycznych (cele polityki wewn2trznej i zagranicznej).

Transformacja uk4adu politycznego na 3wiecie spowodowa4a zmian2 priory-
tetów w dziedzinie technicznego wyposa7enia si4 zbrojnych oraz potrzeb2 prze-
warto3ciowania zasadniczych kierunków rozwoju nowego uzbrojenia i sprz2tu 
wojskowego [1]. Si4om zbrojnym powierza si2 nowe misje zwi5zane z dzia4aniami 
stabilizacyjnymi w celu utrzymania pokoju w ró7nych miejscach 3wiata, ochro-
n5 ludno3ci cywilnej, akcjami ratowniczymi itp. Procesy i zjawiska wynikaj5ce 
z globalizacji wp4ywaj5 na przekszta4cenia w strukturze produkcji dla potrzeb si4 
zbrojnych. Obecnie g4ówn5 rol2 odgrywaj5 wielkie, ponadnarodowe koncerny 
zbrojeniowe, elastycznie dostosowuj5ce swoj5 ofert2 do wymaga6 odbiorców woj-
skowych, a 45czenie produkcji wojskowej z cywiln5 staje si2 niezb2dnym elementem 
konkurencyjno3ci przedsi2biorstw na rynku.

Przewidywany charakter przysz4ych dzia4a6 militarnych implikuje zwi2kszone 
zapotrzebowanie na precyzyjne systemy rozpoznania zagro7e6 przysz4ych operacji, 
zarówno na etapie ich przygotowania, jak i w trakcie prowadzenia. W tym celu 
wykorzystuje si2 wszystkie dost2pne 3rodki techniczne – od wielospektralnego 
rozpoznania satelitarnego i lotniczego, a7 do bezpo3rednich informacji z rejonu 
dzia4a6. Rozwój techniki i technologii zwi2ksza nasycenie si4 zbrojnych „elek-
tronicznymi 3rodkami walki”. Z du7ym prawdopodobie6stwem mo7na przyj59, 
7e „opanowanie przestrzeni elektromagnetycznej”, zapewniaj5cej osi5gni2cie 
przewagi informacyjnej, b2dzie stanowi4o niezb2dny warunek uzyskania prze-
wagi militarnej. Wraz ze wzrostem znaczenia dzia4a6 po45czonych ro3nie ranga 
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integracji ró7nych systemów uzbrojenia, dotychczas wykorzystywanych przez 
poszczególne rodzaje si4 zbrojnych.

Obecnie obserwujemy wyra:nie zmniejszaj5c5 si2 rol2 uzbrojenia ci27kiego 
w operacjach militarnych na rzecz wszechstronnie wyposa7onych, lekkich, wysoce 
autonomicznych i niezwykle mobilnych jednostek, zdolnych do realizacji ró7no-
rodnych zada6. Coraz cz23ciej jednostki operacyjne maj5 charakter wielonaro-
dowy. Du75 wag2 przywi5zuje si2 zatem do kompatybilno3ci i interoperacyjno3ci 
wykorzystywanego sprz2tu, co zmniejsza liczb2 niezb2dnego personelu i wyposa-
7enia oraz prowadzi do integracji wsparcia logistycznego. Techniczne zwi2kszenie 
mo7liwo3ci ogniowych osi5ga si2 poprzez wprowadzanie do wyposa7enia wojsk 
nowych wzorów uzbrojenia, maj5cych lepsze parametry taktyczno-techniczne, 
wspomagane zmodernizowan5 amunicj5. 

Szersze mo7liwo3ci wykorzystania produkowanego obecnie uzbrojenia i sprz2-
tu wynikaj5 równie7 z zastosowanej w praktyce koncepcji „modu4owo3ci”. Polega 
ona na mo7liwo3ciach ró7nego kon8gurowania wyposa7enia specjalistycznego na 
platformie bazowej, któr5 mo7e by9 pojazd l5dowy, statek powietrzny lub okr2t 
pe4ni5cy funkcj2 3rodka transportu. Wymagane zdolno3ci bojowe osi5ga si2 poprzez 
zestawienie uzbrojenia i sprz2tu wojskowego z 4atwo wymienialnych elementów 
(modu4ów), dobieranych w zale7no3ci od charakteru misji, zada6, bezpo3rednich 
zagro7e6, zdolno3ci przeciwnika, 3rodowiska i wielu innych czynników. 

Rozwój wspó4czesnych 3rodków walki zmierza w kierunku mo7liwie maksy-
malnego ograniczania roli cz4owieka, zast2puj5c go wyspecjalizowanymi urz5dze-
niami (platformy bezza4ogowe, roboty pola walki, zdalne wykrywanie zagro7e6). 
Zauwa7alny staje si2 wzrost znaczenia wyposa7enia o charakterze defensywnym 
– s4u75cego ochronie w4asnego terytorium przed nowymi rodzajami zagro7e6, 
np. dodatkowa ochrona infrastruktury krytycznej: portów morskich i lotniczych, 
granic pa6stwowych, wa7nych obiektów u7yteczno3ci publicznej.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii militarnych w gospodarce jest 
w krajach wysoko rozwini2tych procesem powszechnym, gdy7 umo7liwia wspó4-
8nansowanie prac badawczo-rozwojowych na rzecz systemu obronnego, zarówno 
przez bud7et pa6stwa, jak i kapita4 prywatny, który jest zainteresowany aplikacjami 
opracowanych nowoczesnych technologii. Realizowane w wielu krajach NATO 
programy dotycz5ce technologii podwójnego zastosowania („Dual Use Science & 
Technology”), obejmuj5 mi2dzy innymi prace badawcze i wdro7eniowe w obszarze 
systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych, sensorów, efektywnych :róde4 
energii, in7ynierii materia4owej, nanotechnologii, medycyny i biotechnologii oraz 
ochrony 3rodowiska.

Priorytety naukowo-badawcze i wdro$eniowe

„Program bada6 naukowych i prac rozwojowych na rzecz przemys4owego po-
tencja4u obronnego”, który zosta4 og4oszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
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Wy7szego w 2007 roku, na podstawie opracowanych przez zespo4y naukowców, 
przedstawicieli przemys4u i ministerstw (nauki, obrony narodowej, gospodarki) 
analiz i ekspertyz dotycz5cych wizji rozwoju uzbrojenia i sprz2tu wojskowego, 
okre3li4 g4ówne kierunki prac naukowo-badawczych. Natomiast g4ównym celem 
opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej dokumentu „Priorytetowe 
kierunki bada6 z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2009-2021” by4o 
wskazanie priorytetowych obszarów badawczych z zakresu techniki i technologii 
obronnych, na których rozwój Ministerstwo Obrony Narodowej wydzieli 3rodki 
8nansowe, pochodz5ce z bud7etu w4asnego oraz ukierunkuje 3rodki z bud7etu 
ministra w4a3ciwego ds. nauki, przeznaczone na obronno39 i bezpiecze6stwo 
pa6stwa. Dokumenty te s5 zbie7ne w warstwie merytorycznej i okre3laj5 kierunki 
bada6, jakie nale7y podj59 w celu osi5gni2cia przewagi technologicznej i technicznej 
w zakresie nowych systemów uzbrojenia. 

Priorytety naukowo-badawcze i wdro7eniowe przedstawione w opracowaniach 
MON i MNiSW dotycz5 nast2puj5cych obszarów:

1) technologie informacyjne i sieciowe,
2) sensory i obserwacja,
3) bro6 precyzyjna i uzbrojenie,
4) platformy autonomiczne,
5) ochrona i przetrwanie na polu walki,
6) nowoczesne materia4y, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne.
G4ównym celem prac badawczych i wdro7eniowych w obszarze technologii 

informacyjnych i sieciowych jest wykorzystanie istniej5cych oraz rozwój nowych 
metod, technik i narz2dzi do wspierania procesów osi5gania zdolno3ci sieciocentrycz-
nej w dzia4aniach zwi5zanych z zarz5dzaniem i dowodzeniem. Procesy te obejmuj5 
tworzenie bezpiecznych i efektywnych mechanizmów pozyskiwania, analizy i wspó4-
dzielenia informacji, tworzenia zasobów wiedzy oraz jej skutecznego wykorzystywania 
podczas zarz5dzania sytuacjami kryzysowymi [2]. G4ówne obszary technologiczne 
obejmuj5 mi2dzy innymi teleinformatyczn5 infrastruktur2 dla osi5gania zdolno3ci 
sieciocentrycznych, bezpiecze6stwo systemów teleinformatycznych SZ RP, integracj2 
systemów modelowania i symulacji dzia4a6 bojowych ró7nych rodzajów SZ RP oraz 
dzia4a6 po45czonych, integracj2 systemów dowodzenia SZ RP, szerokopasmowe radio-
we systemy transmisji danych na polu walki na szczeblu taktycznym oraz urz5dzenia 
i systemy zabezpieczenia kryptogra8cznego 45czno3ci radiowej. 

Istotnym problemem we wszystkich teleinformatycznych systemach zarz5-
dzania i dowodzenia jest fuzja danych [3], która sk4ada si2 z nast2puj5cych pod-
stawowych procesów sk4adowych:

! wst2pne przetwarzanie danych :ród4owych maj5ce na celu dopasowanie 
strumieni danych :ród4owych do mo7liwo3ci systemu fuzji danych, standa-
ryzacj2 danych :ród4owych, ekstrakcj2 najistotniejszych informacji; proces 
jest mocno uwarunkowany rodzajem sensorów, rodzajem obserwowanych 
obiektów lub zjawisk oraz protoko4ami wymiany danych;
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! rozpoznawanie obiektów lub zjawisk maj5ce na celu estymacj2 po4o7enia, 
parametrów ruchu, atrybutów, charakterystyk i identy8kacj2 obiektów lub 
zjawisk;

! rozpoznawanie sytuacji maj5ce na celu opis lub interpretacj2 zmieniaj5cej 
si2 obserwowanej sytuacji, bazuj5ce na ocenie wzajemnych relacji zacho-
dz5cych mi2dzy obserwowanymi obiektami i zjawiskami oraz otaczaj5cym 
je 3rodowiskiem;

! rozpoznanie zagro7e6 (oddzia4ywa6) maj5ce na celu opracowanie oceny 
wp4ywu stanu bie75cej sytuacji na przysz4o39 oraz wypracowanie hipotez 
dotycz5cych sytuacji prognozowanej; obejmuje takie zagadnienia, jak: 
ocena zagro7e6, ryzyka i oddzia4ywa6.

Istotnym problemem w obszarze technologii informacyjnych i sieciowych jest 
opracowanie kompleksowych mechanizmów zabezpieczania informacji przesy4anych 
w przewodowych i bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych, stanowi5cych 
element ka7dego systemu informacyjnego. Prace badawcze i wdro7eniowe w tym 
obszarze dotycz5 nowych technik transmisyjnych, protoko4ów komunikacyjnych 
oraz algorytmów kryptogra8cznych pod k5tem zastosowa6 w bezpiecznym systemie, 
które obejmowa9 b2d5 zarówno techniki komunikacyjne stosowane w najni7szych 
warstwach modelu odniesienia, jak i mechanizmy zabezpieczenia informacji :ró-
d4owej, a tak7e metody zabezpieczenia przed ulotem informacji. 

W technologiach sensorów i systemów obserwacji nast2puje integracja urz5dze6 
wieloczujnikowych i wielowidmowych (multispektralnych, hiperspektralnych), które 
obejmuj5 pasma akustyczne, radiokomunikacyjne, radarowe, optyczne UV-VIS-IR oraz 
pasmo THz. Bardzo wa7nym problemem jest monitorowanie zagro7e6 bezpiecze6stwa 
wynikaj5cych z wyst2powania ska7e6 i zanieczyszcze6 3rodowiska 3rodkami chemicz-
nymi i biologicznymi, substancjami promieniotwórczymi, materia4ami rozszczepialnymi 
i wysokonergetycznymi materia4ami wybuchowymi (zagro7enia CBRNE). 

Systemy monitorowania zagro7e6 powinny efektywnie realizowa9 funkcje 
obserwacji, wykrywania, rozpoznania i przeciwdzia4ania, na potrzeby platform 
l5dowych, powietrznych i morskich (za4ogowych i bezza4ogowych), krytycznej 
infrastruktury oraz ochrony indywidualnej.

Wa7n5 grup2 sensorów stosowanych w urz5dzeniach obserwacyjnych systemów 
monitorowania obiektów stanow5 detektory promieniowania elektromagnetycz-
nego, przekszta4caj5ce sygna4 optyczny w elektryczny. Do urz5dze6 stosowanych 
w systemach obserwacyjnych nale7y zaliczy9: kamery TV 3wiat4a dziennego, ka-
mery niskiego poziomu o3wietlenia (L3TV), noktowizory i kamery termowizyjne. 
Widmowy zakres pracy obserwacyjnych urz5dze6 optoelektronicznych obejmuje 
podczerwie6 (IR), zakres widzialny (VIS) i ultra8olet (UV). Gwa4townie rozwi-
jane s5 te7 technologie fal submilimetrowych w zakresie THz. Pasmo to, zwane 
dawniej dalek5 podczerwieni5, le7y w obszarze cz2stotliwo3ci 0,3÷10 THz widma 
fal elektromagnetycznych, co odpowiada d4ugo3ci fali od 30 do 100 µm. Wype4nia 
ono obszar widmowy pomi2dzy mikrofalami a podczerwieni5. Zastosowanie fal 
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terahercowych pozwala na wykrywanie ró7nego rodzaju substancji niebezpiecz-
nych (np. materia4ów wybuchowych) i narkotyków. Promieniowanie terahercowe 
przenika przez niektóre materia4y (tekstylia, opakowania, cienkie 3cianki dzia4owe). 
Umo7liwia zatem wykrywanie m.in. ukrytych pod ubraniem, schowanych za 3cian5 
lub zakopanych w ziemi niebezpiecznych materia4ów.

Nowoczesne materia!y wysokoenergetyczne obejmuj5ce mi2dzy innymi 
prochy wielobazowe, paliwa rakietowe, ma4owra7liw5 amunicj2, materia4y inicju-
j5ce i masy smugowe, a tak7e nanostrukturalne materia4y wysokoenergetyczne, 
charakteryzuj5 si2 zdecydowanie lepszymi parametrami u7ytkowymi w stosunku 
do klasycznych materia4ów wybuchowych, a tak7e zwi2kszonym bezpiecze6stwem 
technologii wytwarzania i u7ytkowania. Wa7n5 grup2 stanowi5 materia4y wybuchowe 
termobaryczne i o podwy7szonej zdolno3ci podmuchowej, którymi s5 najcz23ciej 
klasyczne materia4y wybuchowe wzbogacone w paliwo, którego spalanie w tlenie 
z powietrza wzmacnia charakterystyki fal podmuchowych. Podwójne zastosowania 
nowoczesnych materia4ów wysokoenergetycznych poza przeznaczeniem wojsko-
wym oraz produkcj5 amunicji artyleryjskiej i lotniczej, obejmuj5 mi2dzy innymi 
przemys4 wydobywczy (górnictwo), budownictwo i in7ynieri2 l5dow5.

Potrzeby w zakresie zastosowania zaawansowanych materia!ów i nowocze-
snych technologii w produkcji wyposa7enia i uzbrojenia wojskowego s5 wszech-
stronne i ukierunkowane na najnowsze rozwi5zania. Przemys4 zbrojeniowy wy-
korzystuje do swoich potrzeb praktycznie wszystkie znane rodzaje materia4ów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Zaawansowane materia4y to materia4y l7ejsze, 
bardziej wytrzyma4e, o wi2kszej sztywno3ci i przydatno3ci do zastosowania w wy-
sokiej temperaturze i 3rodowiskach agresywnych. Dzi2ki temu sprz2t wojskowy 
zyskuje na mobilno3ci, manewrowo3ci, zwi2kszeniu mo7liwo3ci transportowych, 
wyd4u7eniu czasu u7ytkowania bez pogorszenia cech funkcjonalnych. Efektywne 
wyd4u7enie czasu bezpiecznego u7ytkowania sprz2tu i uzbrojenia ma istotny wp4yw 
na rachunek kosztów, st5d wysokie zainteresowanie „materia4ami inteligentnymi”, 
zdolnymi do zbierania i przekazywania danych na temat bie75cego stanu tworzonej 
przez nie konstrukcji. St5d te7 gwa4townie rosn5ce potrzeby w zakresie rozwoju 
nowych, mikro- i nanowymiarowych czujników, które mog5 by9 „wbudowywane” 
w struktur2 niektórych materia4ów i konstrukcji. Niezb2dne s5 równie7 nowe rozwi5-
zania w zakresie nadajników i odbiorników informacji z czujników rozmieszczonych 
w konstrukcjach i materia4ach inteligentnych. Priorytetowym wymaganiem dla 
zastosowa6 i rozwoju techniki wojskowej s5 materia4y wielofunkcyjne, w szcze-
gólno3ci kompozyty, które przy wysokiej wytrzyma4o3ci i sztywno3ci daj5 szans2 
„wbudowania” w ich struktur2 funkcji diagnozowania stanu a nawet samonaprawy 
ewentualnych uszkodze6, t4umienia fal elektromagnetycznych i akustycznych, 
transmisji lub izolacji ciep4a, tworzenia nanoogniw elektrycznych i produkcji energii 
elektrycznej czy sterowania w4a3ciwo3ciami magnetycznymi.

Przedstawione trzy pierwsze obszary priorytetowych technologii stanowi5 
podstaw2 funkcjonowania wszystkich struktur i systemów uzbrojenia i sprz2tu woj-
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skowego (bro6 precyzyjna, platformy pola walki), a tak7e systemów zabezpieczenia 
dzia4a6 militarnych, w tym ochrony i zapewnienia przetrwania na polu walki. 

Bro" precyzyjna i uzbrojenie obejmuje technologie i konstrukcje zwi5zane 
z wyposa7eniem indywidualnego 7o4nierza, poprzez bro6 i amunicj2 artyleryjsk5, 
przeciwpancern5, przeciwlotnicz5, uzbrojenie lotnicze i rakietowe, a7 po bro6 
przysz4ego pola walki, tj. bro6 wykorzystuj5c5 energi2 skierowan5. 

Problematyka dotycz5ca przysz4o3ciowego uzbrojenia i wyposa7enia indywidu-
alnego 7o4nierza jest traktowana w wielu krajach bardzo powa7nie, a pa6stwa, których 
wojska s5 zaanga7owane w mi2dzynarodowych misjach stabilizacyjnych i pokojowych, 
nada4y jej niejednokrotnie priorytet. Ostatnio równie7 w Polsce dostrze7ono piln5 po-
trzeb2 zintensy8kowania prac w tej dziedzinie, o czym 3wiadczy uruchomienie programu 
pod nazw5 „Indywidualne systemy walki – TYTAN”. Jego celem jest mi2dzy innymi 
zde8niowanie potrzeb oraz okre3lenie wymaga6 dla przysz4ego uzbrojenia i wyposa-
7enia indywidualnego polskiego 7o4nierza. Nale7y przy tym zauwa7y9, 7e nowoczesne 
indywidualne uzbrojenie 7o4nierza to nie tylko bro6 typu granatnik-karabinek, ale 
równie7 pistolety, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, granatniki itp.

Bro6 i amunicja pododdzia4ów artylerii wraz z towarzysz5cymi jej zauto-
matyzowanymi systemami rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem to dy-
namicznie rozwijaj5ca si2 dziedzina uzbrojenia niemal we wszystkich czo4owych 
armiach 3wiata. Co roku bowiem pojawiaj5 si2 nowe dzia4a, systemy rozpoznania, 
dowodzenia i kierowania ogniem oraz nowoczesna amunicja artyleryjska, w tym 
precyzyjna. Podejmowane s5 równie7 dzia4ania w zakresie zaawansowanych mo-
dernizacji uzbrojenia i sprz2tu ju7 eksploatowanego.

Modernizacja uzbrojenia, b2d5cego ju7 w wyposa7eniu wojsk, polega g4ównie 
na wykorzystaniu w jego konstrukcji najnowszych osi5gni29 techniki i technologii, 
co umo7liwia m.in. konstruowanie lekkiego i mobilnego uzbrojenia oraz skuteczne 
zwalczanie celów na wi2kszych ni7 dotychczas odleg4o3ciach, z wi2ksz5 szybko-
strzelno3ci5 i precyzj5.

O znaczeniu broni artyleryjskiej na wspó4czesnym polu walki 3wiadczy fakt, 
7e by4a ona i jest z powodzeniem wykorzystywana niemal we wszystkich powo-
jennych i wspó4czesnych kon;iktach zbrojnych. Nic wi2c dziwnego, 7e stratedzy 
i taktycy wojskowi jasno precyzuj5 jej rol2 i miejsce w systemie uzbrojenia armii 
w perspektywie najbli7szych lat. Analizuj5c kierunki i tendencje rozwojowe broni 
i amunicji artyleryjskiej na 3wiecie, mo7na stwierdzi9, 7e dewiza rozwoju artylerii 
Wojska Polskiego: „Mobilno39, precyzja oraz zasi2g ra7enia”, niezwykle trafnie 
wskazuje drog2, która mo7e doprowadzi9 w perspektywie 10-12 lat do poprawy 
jako3ciowej polskiej artylerii. Trzon sprz2tu artyleryjskiego naszej armii b2d5 stano-
wi4y (podobnie jak w innych armiach pa6stw NATO): mo:dzierze, armatohaubice, 
polowe wyrzutnie rakietowe wraz z nowoczesn5 amunicj5 precyzyjnego ra7enia 
oraz systemami rozpoznania artyleryjskiego i dowodzenia.

Stosowane w obszarze broni precyzyjnej technologie dotycz5 zagadnie6 in-
7ynierii materia4owej, systemów sterowania i uk4adów wykonawczych, systemów 
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nawigacyjnych (autonomicznych i nawigacji satelitarnej), a tak7e technik radaro-
wych, akustycznych i optoelektronicznych. Nale7y podkre3li9, 7e ka7de rozwi5zanie 
opracowane w tych dziedzinach mo7e znale:9 zastosowanie nie tylko w systemach 
broni precyzyjnej i nowoczesnego uzbrojenia, ale równie7 w innych obszarach 
techniki militarnej i cywilnej.

Platformy pola walki, za4ogowe i bezza4ogowe, l5dowe, powietrzne i mor-
skie to z4o7one struktury zawieraj5ce elementy sk4adowe niezb2dne do realizacji 
zaplanowanej misji. Podstawowymi elementami sk4adowymi platform pola walki 
s5: obudowa (pancerz, p4atowiec, kad4ub), system zasilania i nap2du, uzbrojenie, 
system monitorowania otoczenia (obserwacja, wykrywanie zagro7e6), system 
ochrony i obrony, nawigacji, transmisji danych, 45czno3ci. 

Jednym z dominuj5cych kierunków rozwoju uzbrojenia i sprz2tu wojskowe-
go jest robotyzacja, w tym wprowadzanie systemów bezza4ogowych, zdolnych do 
realizacji ró7norodnych zada6 operacyjnych bez bezpo3redniego zaanga7owania 
ludzi. W przypadku platform bezza4ogowych, ich podstawowym celem jest zwi2k-
szanie dystansu mi2dzy 7o4nierzem a zagro7eniem. Dotyczy to równie7 dzia4ania 
si4 w warunkach szczególnie uci57liwych lub szkodliwych dla ludzi. Dlatego bar-
dzo wa7ne jest wdra7anie do si4 zbrojnych techniki bojowej opartej na systemach 
bezza4ogowych, które umo7liwiaj5 wykorzystanie zautomatyzowanych 3rodków 
rozpoznania i precyzyjnego ra7enia.

Prace prowadzone nad rozwojem technologii zwi5zanych z budow5 plat-
form pracuj5cych w trybie autonomicznym lub pó4automatycznym (zdalnego 
sterowania) obejmuj5 kilka wzajemnie uzupe4niaj5cych si2 obszarów dotycz5cych 
opracowania:

! nowych rozwi5za6 konstrukcyjnych platform, 
! struktury po45cze6 pomi2dzy platform5 i operatorem, 
! efektywnych systemów przesy4ania danych z czujników zainstalowanych 

na platformie, 
! zintegrowanych systemów rozpoznania i zobrazowania otoczenia,
! nowych, wydajnych i ekonomicznie akceptowalnych uk4adów nap2dowych 

i :róde4 energii.
Jak wida9, w obszarze zwi5zanym z platformami pola walki rozwijane s5 

technologie, które mog5 znale:9 szerokie zastosowania w systemach zarz5dzania 
kryzysowego, ochrony 3rodowiska, przemy3le, budownictwie i w wielu innych 
niemilitarnych dziedzinach 7ycia.

Podobne tendencje przenikania technologii obserwowane s5 w obszarze 
umownie nazwanym ochrona i przetrwanie na polu walki. NATO wprowadzi4o 
operacyjn5 doktryn2 ochrony wojsk [4], która obejmuje ca4o39 problemów zwi5za-
nych z planowaniem, ocen5 zagro7enia i 3rodkami zapewniaj5cymi bezpiecze6stwo 
wojsk w4asnych oraz wprowadza mi2dzy innymi poj2cie in7ynieria ochrony wojsk 
(ang. Force Protection Engineering). Zgodnie z t5 doktryn5, ochrona wojsk obejmuje 
wiele zdolno3ci i mo7liwo3ci wojsk, które podzielono na sze39 grup: bezpiecze6stwo, 
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in7ynieria ochrony wojsk, obrona przeciwlotnicza, ochrona zdrowia, reagowanie 
kryzysowe i obrona przed czynnikami ra7enia broni chemicznej, biologicznej, 
radiologicznej i j5drowej (CBRN). In7ynieria ochrony wojsk obejmuje zadania: 
ochrony 8zycznej, ochrony po7arowej, niszczenie amunicji wybuchowej (EOD), 
ochrony przed improwizowanymi 4adunkami wybuchowymi (IEDD) i ostrzeganie 
przed zagro7eniami. Zdolno39 przetrwania 45czy wszystkie aspekty ochrony si4y 
7ywej, 3rodków walki oraz wyposa7enia. Fizyczna ochrona wojsk jest realizowana 
poprzez kombinacj2 3rodków aktywnych i biernych. Obowi5zkiem pododdzia4ów 
wszystkich rodzajów wojsk jest ci5g4e zwi2kszanie swojej zdolno3ci przetrwania. 
W tym celu realizowane s5 nast2puj5ce przedsi2wzi2cia: ukrycie, maskowanie, 
roz3rodkowanie si4, 3rodków i dzia4alno3ci, forty8kacyjna rozbudowa terenu. 
Wa7n5 rol2 odgrywa hydrometeorologiczne zabezpieczenie operacji militarnych. 
Wyniki tych dzia4a6 oraz zastosowanie numerycznych modeli prognozy pogody 
w procesie analizy rozprzestrzeniania si2 ska7e6 chemicznych, biologicznych, 
promieniotwórczych (CBRN) i toksycznych ska7e6 przemys4owych maj5 kluczowe 
znaczenie w prognozowaniu zagro7e6.

W obszarze zwi5zanym z ochron5 i przetrwaniem wojsk realizowane s5 prace 
badawcze i wdro7eniowe dotycz5ce zagadnie6 integracji nowoczesnych elementów 
uzbrojenia i wyposa7enia 7o4nierzy, takich jak system dowodzenia i 45czno3ci, urz5-
dzenia obserwacyjne i zobrazowuj5ce, os4ona balistyczno-mechaniczna i ochrona 
CBRN oraz pakiet przetrwania. W obszarze tym rozwijane s5 równie7 technologie 
zwi5zane z popraw5 prze7ywalno3ci pojazdów l5dowych na polu walki, problema-
tyka wielofunkcyjnej os4ony obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej, 
systemy przeprawowe, schrony forty8kacji sta4ej i polowej. 

Kluczowe technologie wspomagaj!ce

W opublikowanym w 2009 roku komunikacie UE pt. „Przygotowanie si2 na 
przysz4o39: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagaj5cych w UE” czytamy: „W ci5gu najbli7szych pi2ciu do dziesi2ciu lat 
kszta4t i potencja4 ró7nych ga42zi przemys4u na 3wiecie ulegn5 powa7nym zmia-
nom. Powstan5 nowe towary i us4ugi. Nie znamy jeszcze wielu towarów i us4ug, 
które b2d5 dost2pne na rynku w 2020 r., jednak wiemy, 7e g4ównym motorem ich 
rozwoju b2dzie stosowanie kluczowych technologii wspomagaj5cych (ang. Key 
Enabling Technologies – KET). Pa6stwa i regiony, które opanuj5 te technologie, 
najlepiej poradz5 sobie w przej3ciu do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na 
wiedzy, co jest niezb2dnym warunkiem zapewnienia dobrobytu spo4ecznego 
i gospodarczego oraz bezpiecze6stwa obywateli. Stosowanie kluczowych tech-
nologii wspomagaj5cych w UE ma wi2c nie tylko znaczenie strategiczne, ale jest 
wr2cz niezb2dne”.

Na podstawie aktualnie prowadzonych na 3wiecie bada6 i obserwowanych 
tendencji rynkowych, bior5c pod uwag2 potencja4 gospodarczy ró7nych techno-
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logii, a tak7e ich wk4ad w rozwi5zywanie problemów spo4ecznych oraz wymagany 
przez nie wysoki poziom wiedzy, do najwa7niejszych strategicznie kluczowych 
technologii wspomagaj5cych, nale75: nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, 
fotonika, materia4y zaawansowane i biotechnologia. 

Nanotechnologia to ogólna nazwa ca4ego zestawu technik i sposobów two-
rzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 na-
nometrów), czyli na poziomie pojedynczych atomów i cz5steczek. Nanocz5stki 
stosuje si2 do wzmacniania materia4ów lub poprawiania ich funkcjonalno3ci. 
Dzi2ki nanostrukturom mo7na mody8kowa9 powierzchnie, aby by4y, na przyk4ad, 
rysoodporne, niewilgn5ce, czyste lub sterylne. Selektywne przeszczepianie cz5stek 
organicznych poprzez nanostrukturowanie powierzchni umo7liwia zmiany w pro-
dukcji biosensorów i molekularnych urz5dze6 elektronicznych. Nanostruktury 
znacznie poprawiaj5 w4a3ciwo3ci materia4ów w warunkach ekstremalnych, co sprzyja 
post2powi w przemy3le lotniczym i kosmicznym. Stwarzaj5 mo7liwo3ci rozwoju 
inteligentnych nano- i mikrourz5dze6 i systemów oraz umo7liwiaj5 prawdziwy 
prze4om w dziedzinach tak istotnych, jak opieka zdrowotna, energetyka, ochrona 
3rodowiska i produkcja.

Mikro- i nanoelektronika, w tym pó4przewodniki, s5 niezb2dne dla wszystkich 
towarów i us4ug, które wymagaj5 systemów inteligentnego sterowania, w dziedzinach 
tak ró7norodnych jak przemys4 samochodowy, transport, lotnictwo i astronau-
tyka. Systemy inteligentnego sterowania umo7liwiaj5 skuteczniejsze zarz5dzanie 
wytwarzaniem energii, magazynowaniem, transportem i konsumpcj5 poprzez 
inteligentne sieci i instalacje elektryczne. Mikroelektronika jest dziedzin5 elektro-
niki, która zajmuje si2 procesami produkcji uk4adów scalonych oraz komponentów 
elektronicznych o bardzo ma4ych rozmiarach. Urz5dzenia te s5 produkowane 
g4ównie z pó4przewodników w technologii krzemowej. Nanoelektronika odnosi 
si2 do komponentów elektronicznych (zwykle tranzystorów) opartych o struk-
tury nanometrowe. Przy tak ma4ych rozmiarach ogromne znaczenie maj5 efekty 
kwantowe, takie jak zjawiska spinowe, tunelowanie kwantowe oraz niepodzielno39 
i dyskretno39 stanów elektronowych. 

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, 45cz5ca dokona-
nia optyki, elektroniki i informatyki, w celu opracowywania technik i urz5dze6 
wykorzystuj5cych promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do 
przenoszenia i przetwarzania informacji. W pewnym sensie mo7na powiedzie9, 
7e fotonika jest rozwini2ciem elektroniki z zastosowaniem fotonów zamiast elek-
tronów. Fotonika jest w du7ym stopniu to7sama z optoelektronik5, z t5 ró7nic5, 
7e fotonika nie ogranicza si2 tylko do styku elektroniki z optyk5, lecz zajmuje 
si2 wszystkim, co ma zwi5zek z fotonami i przetwarzaniem informacji. Fotonika 
stwarza mi2dzy innymi podstaw2 technologiczn5 dla wydajnej konwersji 3wiat4a 
s4onecznego w elektryczno39, która ma du7e znaczenie dla produkcji energii 
odnawialnej oraz dla wielu ró7nych cz23ci i urz5dze6 elektronicznych, takich jak 
fotodiody, diody 3wiec5ce oraz lasery. 
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Materia!y zaawansowane to zespó4 metod i procesów maj5cych na celu 
poznanie i mody8kacj2 materii w celu lepszego poznania wszystkich materia4ów 
istniej5cych, a tak7e w celu projektowania i wytwarzania nowych materia4ów, 
posiadaj5cych po75dan5 struktur2 lub w4a3ciwo3ci, umo7liwiaj5ce post2p w wielu 
ró7nych dziedzinach, na przyk4ad w astronautyce, transporcie, budownictwie 
i opiece zdrowotnej. U4atwiaj5 one recykling, obni7aj5c emisj2 dwutlenku w2gla 
i zapotrzebowanie na energi2 i na surowce, których w Europie brakuje.

Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które u7ywa syste-
mów biologicznych, organizmów 7ywych lub ich sk4adników, 7eby wytwarza9 
b5d: mody8kowa9 produkty lub procesy w okre3lonym zastosowaniu. Umo7liwia 
stosowanie alternatywnych, zrównowa7onych i mniej szkodliwych dla 3rodowiska 
technologii przemys4owych i rolno-spo7ywczych. Pozwoli ona przyk4adowo na 
stopniowe zast2powanie materia4ów nieodnawialnych u7ywanych obecnie przez 
ró7ne ga42zie przemys4u materia4ami odnawialnymi, jednak mo7liwo3ci takiego 
zast5pienia nie ma jeszcze zbyt wiele.

Wymienione technologie kluczowe maj5 charakter „horyzontalny”, poniewa7 
mog5 przenika9 wszystkie sektory techniki. Cz2sto wi575 ró7ne obszary nauki i sto-
suj5 podej3cie interdyscyplinarne lub konwergencyjne, oczekuj5c, 7e doprowadzi 
ono do innowacji mog5cych przyczyni9 si2 do rozwi5zania wielu problemów, wobec 
których staj5 dzi3 spo4ecze6stwa. 

Technologie kluczowe s5 jednocze3nie technologiami podwójnego zastoso-
wania, które poza sektorem przemys4owym zwi5zanym z obronno3ci5 i bezpie-
cze6stwem mog5 by9 wykorzystywane w ró7nych obszarach zaawansowanych 
technologii przemys4owych i ekologicznych, takich jak specjalizowana aparatura 
badawcza i testowa, technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspo-
magania procesów wytwarzania i eksploatacji, zaawansowane technologie materia-
4owe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagaj5ce ich projektowanie 
i aplikacje, technologie proekologiczne, racjonalizacja zu7ycia surowców i zasobów 
oraz odnawialne :ród4a energii, technologie bezpiecze6stwa technicznego i 3ro-
dowiskowego.

Podsumowanie

Technologie podwójnego zastosowania umo7liwiaj5 obni7anie kosztów wpro-
wadzania na rynek nowych wyrobów. Odpowiednio koordynowane mog5 przyczyni9 
si2 do rozwoju ca4ych sektorów gospodarki przy równoczesnym do8nansowaniu 
prac na rzecz systemu obronnego. Korzy3ci z realizacji programu technologii po-
dwójnego zastosowania w USA szacowane s5 na setki milionów dolarów w skali 
rocznej i dotycz5 g4ównie oszcz2dno3ci wynikaj5cych z praktycznego zastosowa-
nia nowoczesnych materia4ów i technologii, które zosta4y opracowane na rzecz 
systemów techniki wojskowej i wykorzystane w przemy3le, ochronie 3rodowiska 
oraz medycynie.
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Jest to tekst referatu wyg"oszonego podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”
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Wp"yw posiadania w"asnych technologii 
z dziedziny obronno%ci na wzrost potencja"u 
obronnego kraju i zdolno%ci ekonomicznych 

podmiotów na przyk"adzie Radmor S.A. 
i WB Electronics S.A.

Przyj2ta na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie „Strategia Lizbo6ska” 
postawi4a sobie za cel stworzenie na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej 
gospodarki na 3wiecie i w tym celu okre3li4a cztery obszary wymaganych dzia4a6: 
Innowacyjno39, Liberalizacj2, Przedsi2biorczo39 oraz Spójno39 Spo4eczn5. 

Dla nikogo nie jest tajemnic5 kolejno39 tych 8larów konkurencyjno3ci bowiem 
przysz4o39 Europy zale7y g4ównie od skuteczno3ci, z jak5 kraje UE przeprowadz5 
transformacj2 w kierunku gospodarki opartej o wiedz2. 

Know how, technologie, badania naukowe to te czynniki przede wszystkim 
kszta4tuj5 bogactwo spo4ecze6stw i w d4u7szej perspektywie zadecyduj5 o przetrwa-
niu 8rm, niezale7no3ci krajów i dobrobycie ka7dego z ich mieszka6ców.

W krajowych realiach cho9 werbalnie wszyscy s5 zgodni, 7e nowe technologie, 
niezale7nie pozyskana i w4a3ciwie chroniona w4asno39 intelektualna, decyduj5 o roz-
woju gospodarczym kraju i s5 :ród4em indywidualnych sukcesów 8nansowych 8rm 
i jednostek, to  w praktyce trudno dostrzec dzia4ania pa6stwa i jego instytucji,, które 
wspiera4y by i a8rmowa4y ich zaanga7owanie w takie w4a3nie przedsi2wzi2cia. 

W referacie pokazujemy ró7nice w strategii rozwoju podmiotów w zakresie 
pozyskiwania nowych technologii. Poka7emy, która – naszym zdaniem – strategia 
jest lepsza i dlaczego. Celem tego opracowania jest te7 pokazanie, jak istotny jest 
wp4yw posiadanych w4asnych technologii na rozwój przedsi2biorstwa i budowanie 
jego pozycji na rynkach mi2dzynarodowych. Ponadto naszym celem jest pokazanie, 
7e Armia, jako szczególna „instytucja pa6stwa”, mo7e mie9 i ma ogromny wp4yw 
na kszta4towanie warunków dla rozwoju i utrzymania procesów innowacyjnych 
w zakresie nowych technologii w krajowych przedsi2biorstwach. Uzasadnimy te7, 
7e Armia z wielu powodów powinna by9 zainteresowana  wspieraniem „bada6 
aplikacyjnych” w przedsi2biorstwach. 

Referat nie zajmuje si2 kwestiami zwi5zanymi z „czyst5 nauk5, lecz skupia si2 
na wp4ywie „nauki aplikacyjnej” na rozwój gospodarczy przedsi2biorstw. Naszym 
zdaniem bowiem to nie ogólny poziom nak4adów na badania naukowe wp4ywa 
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na si42 gospodarcz5 kraju ale ich dystrybucja i ulokowanie w przedsi2wzi2ciach, 
które przek4adaj5 si2 na nowe technologie, konkurencyjne produkty, ta6sze procesy 
produkcyjne i przynosz5 wzrost potencja4u gospodarczego konkretnych przedsi2-
biorstw.

Strategie rozwoju technologii w przedsi#biorstwach 

Pozyskanie nowych technologii w przedsi2biorstwach ma za cel zdobycie lub 
utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku w zmiennych warunkach. 

Cel ten realizowany mo7e by9 w trzech wariantach:
1) Zakup licencji i uruchomienie produkcji na bazie technologii pozyskanej 

od licencjodawcy; powi5zany jest z tym z regu4y zakup urz5dze6, oprogra-
mowania, wdra7ania nowych systemów organizacyjnych i handlowych.

2) Wypracowanie w4asnej technologii przez podj2cie wysi4ku s8nansowania 
„nauki aplikacyjnej” we w4asnym zakresie lub przy wspó4udziale innych 
podmiotów albo instytucji pa6stwowych. 

3) Tryb trzeci jest to po45czenie procesu „ bada6 aplikacyjnych” ze zmianami 
strategii dzia4ania i zmianami organizacyjnymi.

Powstaje pytanie, dlaczego w tym kontek3cie nie u7ywamy nazw „wdro7enie” 
czy „prace badawczo-rozwojowe”? Odpowied: jest prosta – w naszym zrozumieniu 
termin „badania aplikacyjne” ma znacznie szerszy charakter. Jest to w swojej istocie 
dzia4alno39 innowacyjna1 3ci3le powi5zana z procesami produkcyjnymi i technolo-
gicznymi maj5ca na celu uzyskanie przez inwestora wymiernych korzy3ci gospo-
darczych. „Nauki aplikacyjnej” nie mierzy si2 w tym przypadku ilo3ciami patentów, 
prac naukowych, udzia4ami w konferencjach tylko efektami ekonomicznymi.

Nauka aplikacyjna – rola nauki i techniki 

Nauka dzisiejsza wkracza coraz szerzej w sfer2 innowacji. Wzrost gospodar-
czy coraz silniej zale7y od powi5zania dzia4a6 pa6stwa w sferze nauki, techniki 
i edukacji. Nauka i gospodarka wspieraj5 si2 wzajemnie. Aplikacje wyników bada6 
bardziej bezpo3rednio wp4ywaj5 na pozycj2 gospodarcz5 kraju ni7 same badania 
podstawowe. 

Ciekawym przyk4adem jak istotne jest wykorzystanie „nauki aplikacyjnej” 
w po45czeniu ze strategi5 rozwoju gospodarczego kraju, jest porównanie rozwoju 
gospodarek ZSRR i Japonii w odniesieniu do poniesionych nak4adów na badania 
i rozwój. Przyk4adowa analiza ( by9 mo7e historyczna, ale 3wietnie oddaj5ca rze-
czywisto39) nak4adów na nauk2 w latach 1970-1975 w ZSRR i Japonii,  pokazuje, 7e 
ZSRR w roku 1970 wydawa4 wg o8cjalnych statystyk trzykrotnie wi2cej na nauk2, 
1 Dzia!alno#$ innowacyjna to ca4okszta4t dzia4a6 naukowych, technologicznych, organizacyjnych 

i handlowych, które prowadz5 (b5d: maj5 prowadzi9) do wdra7ania nowych (udoskonalonych) 
produktów lub procesów.
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a w roku 1975 dwukrotnie wi2cej od Japonii. Czy to oznacza, 7e w wyników tych 
nak4adów ZSRR by4 krajem nowocze3niejszym od swoich s5siadów – krajów Azji? 
Odpowied: brzmi –„ nie”, bowiem jak pokaza4a historia, to Japonia wyprzedza Rosj2  
w statystykach potencja4u gospodarczego. Przyczyn5 jest to, 7e w Japonii g4ówny 
wysi4ek inwestycyjny szed4 na realizacj2 strategii pozyskania technologii i rozwój 
„nauk aplikacyjnych”, a nie zakup gotowych rozwi5za6 czy 8nansowanie „czystej 
nauki”. Nale7y zwróci9 uwag2, 7e jeszcze do niedawna ilo39 publikacji naukowych 
czy patentów przypadaj5ca na liczb2 mieszka6ców nigdy nie zakwali8kowa4aby 
Japonii do liderów nauki.

Zagro$enia i szanse zwi!zane ze strategiami pozyskiwania tech-
nologii 

Strategia pierwsza: pozyskanie technologii w procesie licencyjnym

Zakup licencji na produkcj2 ma kilka zalet, ale ma te7 i wady.
G4ównymi korzy3ciami z zakupu licencji s5:
1. Istotne skrócenie czasu up4ywaj5cego od decyzji o zamiarze oferowania 

danego wyrobu do jego produkcji.
2. Znacz5cy skok technologiczny 8rmy kupuj5cej licencj2 i pozyskanie nowej 

wiedzy.
3. Zawi5zanie wspó4pracy z zaawansowanym technologicznie partnerem 

zagranicznym, cz2sto wieloletniej.
Powy7sze korzy3ci mog5 wyst5pi9 pod warunkiem posiadania przez 8rm2 

kupuj5c5 licencj2 wystarczaj5cych kompetencji do jej wdro7enia. Kompetencje te 
musz5 obejmowa9 ró7ne obszary dzia4alno3ci 8rmy: poziom umiej2tno3ci jej pra-
cowników, kultur2 organizacyjn5, wyposa7enie techniczne, :ród4a pozyskiwania 
materia4ów do produkcji, itp. Zawsze istnieje powa7ne zagro7enie, 7e wdro7enia 
licencji nie uda si2 zrealizowa9 w stopniu zak4adanym pierwotnie.

Do g4ównych wad zakupu licencji nale7y zaliczy9:
1. Prawa w4asno3ci intelektualnej pozostaj5 nadal po stronie licencjodawcy. 

Skutkiem tego s5 ograniczone prawa do wykorzystywania zakupionej doku-
mentacji i niemo7no39 jej wykorzystywania do dalszego rozwoju produktu 
lub produktów podobnych.

2. Istnieje du7e ryzyko, 7e licencja dotyczy wyrobów stosuj5cych przestarza4e 
technologie. Firmy sprzedaj5 licencje na wyroby technologicznie dojrza4e, 
ale w tym czasie maj5 ju7 we wdro7eniu wyroby nowocze3niejsze, kolejnej 
generacji.

3. Z regu4y 8rma kupuj5ca licencj2 nie otrzymuje dost2pu do ca4ej technologii. 
Kluczowa cz239 technologii pozostaje w r2kach licencjodawcy, aby kontrolowa9 
rozwój licencjobiorcy (potencjalnego konkurenta) oraz ilo39 sprzedawanych 
przez niego wyrobów. 
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4. Je3li przedmiotem licencji jest elektronika militarna, to najcz23ciej w r2kach 
licencjodawcy (zagranic5) pozostaje ta cz239 technologii, która nie tylko jest 
kluczowa, ale równie7 wra7liwa (kody :ród4owe, system kryptogra8czny). 
Stwarza to ryzyko skrytego wykorzystywania produkowanych na licencji 
wyrobów elektronicznych przez podmioty nieuprawnione.

5. Ka7da umowa licencyjna narzuca ograniczenia, co do mo7liwo3ci zbytu 
wyrobów licencyjnych na rynkach trzecich. Pierwszym ograniczeniem jest 
ograniczenie umowne pomi2dzy licencjodawc5 a licencjobiorc5, okre3laj5-
ce rynki eksportowe, na których licencjobiorca mo7e prowadzi9 promocj2 
i sprzeda7. Drugim ograniczeniem dla wyrobów militarnych jest licencja 
eksportowa obcego pa6stwa (pa6stwa licencjodawcy) wynikaj5ca z faktu, 7e 
cz239 technologii pozostaje nadal w4asno3ci5 licencjodawcy i podlega kontroli 
obrotu prze w4adze jego kraju.

6. Firma kupuj5ca licencj2 mo7e wpa39 w pu4apk2 licencyjn5. Nie maj5c pe4nej 
technologii oraz praw do dalszego rozwoju produktu jest skazana po kilku 
latach na zakup kolejnej licencji na produkt nast2pnej generacji.

7. W ca4ym czasie trwania umowy licencyjnej licencjobiorca jest zagro7ony 
wypowiedzeniem umowy przez licencjodawc2 pod ró7nym pretekstem. Mo7e 
to wynikn59 na przyk4ad ze zmiany strategii rynkowej licencjodawcy.

8. Zakup licencji powoduje znaczny wyp4yw pieni5dza z 8rmy kupuj5cej licen-
cj2, a szerzej z kraju kupuj5cego licencj2. W rezultacie 3rodki te nie buduj5 
krajowego potencja4u naukowo-przemys4owego lecz 8nansuj5 taki potencja4 
w kraju licencjodawcy.
Z powy7szego zestawienia wynika, 7e zakup licencji na produkcj2 wyrobów 

militarnych ma wi2cej wad ni7 zalet. Najwa7niejsz5 zalet5 takiego rozwi5zania 
jest szybsze wdro7enie oczekiwanych przez klienta wyrobów. Zaleta ta jest jednak 
niewspó4mierna do istotnych wad zakupu licencji, takich jak brak praw w4asno3ci 
do technologii, niekompletno39 technologii, ograniczenia w sprzeda7y eksporto-
wej, brak mo7liwo3ci dalszego rozwoju i pu4apka licencyjna wskutek zamro7enia 
w4asnego potencja4u rozwojowego.

Strategia druga: s!nansowanie samodzielnie lub z innymi podmiotami 
dzia"a# z zakresu „nauki aplikacyjnej” w celu pozyskania w"asnych tech-
nologii

Wydaje si2, 7e ju7 samo posiadanie praw w4asno3ci intelektualnych, prawa do 
nieograniczonej produkcji i eksportu powinno budowa9 przewag2 konkurencyjn5 
na rynku. Mimo wszystkich zalet przyj2cia takiej strategii trzeba by9 3wiadomym 
tak7e istniej5cych zagro7e6, a nale75 do nich:

1) D4u7szy proces dochodzenia do sprawno3ci produkcyjnej przedsi2biorstwa 
z powodu niedoszacowanych kosztów 8nansowych i z4o7ono3ci procesów 
technicznych;
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2) Trudno3ci w pozyskaniu odpowiednio kwali8kowanych pracowników 
z zakresu tzw. HRST – human resources in science and technology.

3) Ograniczenia w zakresie oprzyrz5dowania do wdro7enia technologii.
4) Ryzyko, i7 opracowana technologia czy produkt, oka75 si2  nieatrakcyjne 

dla ko6cowego odbiorcy.

Zalety s5 oczywiste: je3li tra8my z nowym rozwi5zaniem uzyskamy sukces 
rynkowy.

Aby jednak „tra89 z rozwi5zaniem”, czyli sprawi9, i7 pozyskana lub wypraco-
wana „nowa technologia” czy produkt przynios5 wymierny zysk, nale7y zapewni9 
przede wszystkim aby proces innowacyjny w przedsi2biorstwie by4 odpowiednio 
„osadzony” w ca4ej organizacji procesu zarz5dzania czy organizacji dzia4a6 mar-
ketingowych i stale mia4 wp4yw na ich zmiany. Innym s4owy, proces innowacyjny 
powinien domyka9 cykl zmian w przedsi2biorstwie, zasilany wiedz5 o istniej5cych 
procesach i produktach oraz obecnych i spodziewanych w przysz4o3ci potrzebach 
klientów. Wp4ywa na ich dalsze kszta4towanie poprzez oferowanie nowych rozwi5za6 
technicznych, w ramach nowych przedsi2wzi29 marketingowych i w nast2pstwie 
wymusza kolejne zmiany w organizacji. 

Niedostrzeganie przez przedsi2biorców, jak istotny jest wp4yw nowych tech-
nologii- wypracowanych w wyniku prowadzonych bada6 z dziedziny „nauk aplika-
cyjnych” – na ca4o39 organizacji przedsi2biorstwa i wprowadzanie nowych technik 
marketingowych, powoduje cz2sto brak sukcesu na polu gospodarczym, mimo 
mierzalnego sukcesu naukowego. 

W przedsi2biorstwach cz2stokro9 nie jest dostrzegane oddzia4ywanie nowych 
technologii na organizacj2 procesów i systemy zarz5dzania czy na sk4ad osobowy 
za4ogi. Wprowadzenie nowych technologii w przedsi2biorstwie wymusza zmiany 
w zakresie oczekiwa6 na umiej2tno3ci pracowników i cz2sto prowadzi do natural-
nego obni7enia 3redniej wieku zatrudnionych. Wed4ug wszystkich analiz nauko-
wych i danych statystycznych okazuje si2, 7e aby przedsi2biorstwo odnosi4o sukces 
w aplikacyjnym wykorzystaniu osi5gnie9 naukowych, 3rednia wieku zatrudnionych 
w przedsi2biorstwie powinna lokowa9 si2 w przedziale 34-37 lat.  Czynnik ludzki, 
struktura zatrudnienia, poziom wykszta4cenia ma niezwykle istotne znaczenie  
dla osi5gni2cia sukcesu w procesie pozyskania technologii w ramach strategii  
pierwszej czy drugiej.

Mo7na bezsprzecznie stwierdzi9, 7e im struktura zatrudnienia jest mniej 
nasycona osobami z wy7szym wykszta4ceniem technicznym, oraz im wy7sza 
3rednia wieku, tym ch2tniej przedsi2biorstwo b2dzie realizowa9 strategi2 rozwoju 
w procesie pozyskania licencji, a nie w drodze ryzykownych bada6 naukowych i ich 
wdro7enia. Im kadra starsza, tym wi2kszy opór zwi5zany z dzia4alno3ci5 innowa-
cyjn5, co cz2sto jest powi5zane z intuicyjnym wyczuwaniem osobistych zagro7e6, 
obaw5 przed nieznanymi problemami zwi5zanymi z tym procesem, potencjalnych 



116

zagro7e6 zmianami kadrowymi. Poczucie tego intuicyjnego zagro7enia powoduje 
blokowanie procesów pozyskiwania nowych technologii, tym samym prowadz5c 
do braku sukcesu przedsi2biorstwa

Jaka jest droga do sukcesu? 

Sukces ten mo7na osi5gn59, tylko poprzez w45czenie wszystkich zasobów, 
jakimi dysponuje przedsi2biorstwo w proces rozwoju technologicznego. Nale7y 
w  3lad za procesem prowadzenia dzia4alno3ci innowacyjnej i bada6 naukowych 
równolegle dokonywa9 sta4ych, g42bokich i konsekwentnych zmian organizacyjnych 
w zakresie zarz5dzania przedsi2biorstwem i sposobu prowadzenia dzia4alno3ci 
marketingowej. Ten wniosek prowadzi nas do wskazania najw4a3ciwszej, „Trzeciej 
Strategii”.

Strategia trzecia: po"$czenie procesu innowacyjnego, „ nauki aplikacyjnej” 
ze zmianami strategii dzia"ania, zmianami organizacyjnymi i procesami 
marketingowymi

Jest to strategia skazana na „sukces technologiczny”, konsekwentna realiza-
cja tej strategii powoduje, 7e przedsi2biorstwo bardzo szybko wybija si2 na lidera 
w swojej niszy produktowej. 

Umiej2tne i sta4e zmiany organizacyjne, zmiany sposobu zarz5dzania, zmia-
ny w technikach marketingowych w po45czeniu z procesem inwestycji w „nauk2 
aplikacyjn5” powoduj5, 7e przedsi2biorstwo bardzo szybko staje si2 atrakcyjnym 
partnerem dla odbiorców, partnerem w sensie aktywnym to znaczy poprzez swoj5 
ofert2 kszta4tuj5cym rynek i oczekiwania klientów, nie za3 wy45cznie „reaktywnym” 
czyli reaguj5cym na zmieniaj5ce si2 otoczenie konkurencyjne. Wsparcie takiej 
strategii rozwojowej ze strony pa6stwa przynosi szybko i skutecznie istotne ogól-
nospo4eczne korzy3ci gospodarcze, cz2sto po45czone z narastaj5c5 identy8kacj5 
marki przedsi2biorstwa.

Jaka jest rola pa6stwa i pa6stwowego odbiorcy w kreowaniu strategii pozy-
skania technologii? W jaki sposób pa6stwo powinno stymulowa9 pozyskiwanie 
nowych technologii? 

Specy8k5 przemys4u obronnego s5 wysokie wymagania techniczne, krótkie 
serie produkcyjne, oraz wysokie nak4ady na opracowanie nowych technologii. 

Pozornie wydaje si2, 7e w tych realiach realizacja strategii rozwoju opartych 
o w4asne badania aplikacyjne b2dzie nieefektywna. Pozornie najbezpieczniejsze 
z punktu widzenia pa6stwa jest pozyskanie technologii w wyniku zakupu goto-
wego produktu lub pozyskania go w oparciu o licencyjn5 produkcje. Taki proces 
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wydaje si2 obarczony najmniejszym ryzykiem. Ale jak pokazuje analiza oraz wiele, 
tak7e krajowych do3wiadcze6, mimo niew5tpliwych korzy3ci szybkiego przeskoku 
technologicznego, d4ugofalowo strategia ta prowadzi do utraty rynków.

Aby skutecznie zde8niowa9, jak5 strategi2 powinno wspiera9 pa6stwo nale7y 
prze3ledzi9 fazy rozwoju Finlandii, Austrii czy „dalekowschodnich tygrysów”. Kraje te 
przesz4y trzy fazy rozwoju: „faz! czynnika”, „faz! inwestycji” i „faz! innowacji”.

W „fazie czynnika” kraj opiera swój wzrost gospodarczy na w4asnych wzgl2dnie 
tanich zasobach (surowce, tania si4a robocza). Krajowe 8rmy s5 g4ównie podwy-
konawcami przedsi2biorstw zagranicznych. 

„Faza inwestycji” dzieli si2 na dwa stadia. W pierwszym rynek, wspierany 
przez polityk2 substytucji importu, przyci5ga inwestorów rozwijaj5cych produkcj2 
wyrobów standardowych. W drugim – bazuj5c na polityce proeksportowej – przy-
ci5ga inwestycje w dziedzinie masowej produkcji eksportowej wyrobów 3redniej 
technologii. G4ównym :ród4em transferu technologii s5 inwestycje zagraniczne. 

W „fazie innowacji” krajowy system innowacji osi5ga dojrza4o39: nie tylko 
adaptuje i ulepsza technologie obce, ale i tworzy w4asne. Nowa wiedza i umiej2tno3ci 
technologiczne staj5 si2 g4ównym atutem kraju. Ro3nie op4acalno39 8nansowania 
bada6 podstawowych i stosowanych. Kraj inwestuje za granic5, krajowe 8rmy doko-
nuj5 fuzji, wzajemnego wykupywania lub te7 zawieraj5 strategiczne porozumienia 
z przedsi2biorstwami zagranicznymi. 

Bior5c pod uwag2 prawie 20-letni okres transformacji w polskiej gospodarce 
oraz zmiany zachodz5ce w krajowym przemy3le obronnym, mo7na zauwa7y9, 7e 
przemys4 obronny przynajmniej w swojej cz23ci powoli wkracza w „faz2 innowacji”. 
Faza ta jest w szczególno3ci stymulowana przez te podmioty gospodarcze, które 
w odpowiednim czasie dostrzeg4y szanse rozwojowe w inwestowaniu w „ nauk2 
aplikacyjn5” i skutecznie zreformowa4y swoje procesy zarz5dzania i marketingu. 
Tym samym realizowa4y Trzeci5 Strategi2 swojego rozwoju.

Odbiorc5 przemys4u obronnego jest pa6stwo, bezpo3rednim kupuj5cym jest 
Ministerstwo Obrony Narodowej. W zwi5zku z tym to na tej instytucji spoczywa 
g4ówny ci27ar stymulacji rozwoju technologicznego przemys4u obronnego. Nale7y 
zauwa7y9, 7e jest to jedna z nielicznych, je3li nie jedyna dziedzina gospodarcza, 
w której odbiorca pa6stwowy jest ca4kowicie dominuj5cy, bowiem dla znacznej 
wi2kszo3ci podmiotów polskiego przemys4u, w4asne Si4y Zbrojne s5 jedynym od-
biorc5. W zwi5zku z tym to nie rynek i ró7norodno39 odbiorców decyduje, jakie 
wyroby uzyskaj5 sukces rynkowy. Takim dominuj5cym decydentem jest odbiorca 
wojskowy i w zwi5zku z tym to on decyduje, które „nauki aplikacyjne” b2d5 mia4y 
szans2 na sukces rynkowy, a które nie. 

Ten proces stymulacji „nauk aplikacyjnych” i zwi5zanych z tym przekszta4-
ce6 organizacyjnych zachodz5cych w przedsi2biorstwach nie musi by9 powi5zany 
z procesem bezpo3redniego 8nansowania bada6 naukowych. 

Znacznie wa7niejsza jest otwarto39 dialogu z przedsi2biorstwami inwestuj5cy-
mi w nowe technologie oraz otwarcie szans dla tych inwestycji, przez ograniczenie 
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zakupów wyrobów zagranicznych, w sposób, który nie zablokuje rozwoju krajowej 
technologii.

Ten dialog i stworzenie szans rozwojowych, przez lokowanie wieloletnich pro-
gramów w polskim przemy3le obronnym, w po45czeniu z wymuszeniem pozyskania 
przez przedsi2biorstwa nowych zdolno3ci technologicznych jest podstawowym 
zadaniem nowoczesnego ministerstwa obrony narodowej.   Dzia4ania te przynio-
s5 nie tylko utrwalenie tendencji rozwoju gospodarczego kraju ale jednocze3nie 
zapewni5 lepsze zdolno3ci obronne jego Si4 Zbrojnych.

Po stronie przedsi2biorstw- w zale7no3ci od ich kondycji ekonomicznej, 
struktury zatrudnienia le7y wybór strategii, w jaki sposób zamierzaj5 realizowa9 
pozyskane projekty. 

Rol5 bezpo3redniego odbiorcy (MON) przez stawianie wymaga6 w zakresie 
dysponowania pe4ni5 praw intelektualnych, mo7liwo3ciami nieograniczonych 
i swobodnych mody8kacji pozyskanych wyrobów, jest zach2canie przedsi2biorstw 
do oparcia swojej strategii rozwojowej o tryb drugi lub trzeci. 

Przy otwarto3ci rynku obronnego w ramach struktur europejskich oraz dra-
stycznego i szybkiego wzrostu potencja4u technologicznego w zakresie technik 
obronnych w krajach tzw. rozwijaj5cych si2 lub/i trzeciego 3wiata, najbardziej 
racjonalny jest wybór Trzeciej Strategii .

Ministerstwo Obrony Narodowej – przez swój dominuj5cy wp4yw na krajowy 
przemys4 obronny - powinno w zgodzie z interesem spo4ecznym wywiera9 nacisk na 
wszystkie podmioty realizuj5ce dostawy dla potrzeb wojska, aby dokona4y takich prze-
kszta4ce6 organizacyjnych, aby w sposób skuteczny mog4y realizowa9 zadania z zakresu 
„nauki aplikacyjnej”.  Jak pokazuje do3wiadczenie krajów o gospodarce scentralizowanej, 
jedyn5 skuteczn5 form5 nacisku na efektywne aplikowanie nauki w nowych rozwi5-
zaniach technologicznych jest oddzia4ywanie ekonomiczne. Oddzia4ywania w formie 
kierowania zlece6 na wieloletnie projekty, nie s5 w stanie zast5pi9 7adne inne formy 
pomocy np.: dotacji czy umów w zakresie 8nansowania czystej nauki. 

W takim rozwi5zaniu systemowym powsta4oby sprz27enie zwrotne pomi2dzy 
Ministerstwem Obrony Narodowej a krajowym przemys4em obronnym, który 
rozwija4by swoje technologie w oparciu o pozyskane 3rodki z tytu4u wieloletnich 
umów na dostawy sprz2tu i uzbrojenia. Jednocze3nie odbiorca wojskowy otrzy-
mywa4by sprz2t wojskowy o znanych parametrach i taki, który zabezpiecza4by jego 
potrzeby operacyjne. 

Wysoki poziom wymaga6 funkcjonalnych wymusza4by na dostawcach sta4e 
podnoszenie poziomu technologicznego, a uzyskany wysoki poziom technologiczny 
budowa4 by szanse eksportowe. Eksport i nowe wymagania w zderzeniu z konku-
rencj5 rodzi4yby kolejn5 zach2t2 do inwestycji w „nauki aplikacyjne”; w rezultacie 
krajowy odbiorca z roku na rok pozyskiwa4by coraz lepszy i coraz bardziej zaawan-
sowany technologicznie produkt. 

Opisane po!%czenie procesów „nauki aplikacyjnej” ze zmianami strategii 
dzia!ania, zmianami organizacyjnymi i procesami marketingowymi  mo7na 
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bardzo dobrze zaobserwowa9 na przyk4adzie rozwoju potencja4u technicznego, 
produktowego i ekonomicznego Spó4ki WB Electronics S.A. Zaprezentowane wy-
niki i wska:niki odnosi9 si2 b2d5 do lat 2005-2010, w których ju7 mo7na zacz59 
obserwowa9 skutki przyj2tej strategii rozwojowej w wersji trzeciej. Przyj2cie takiej 
strategii rozwojowej (cho9 znanej od lat 80. XX wieku) w skali polskiego przemys4u 
obronnego wyprzedzi4o znacznie fazy rozwojowe tej cz23ci polskiej gospodarki. 
Efektem jest to, 7e Spó4ka WB Electronics S.A. jest prawdopodobnie jedn5 z nie-
licznych spó4ek polskiego potencja4u obronnego przygotowan5 do konkurowania 
na otwartym rynku obronnym. 

Je7eli spojrzymy jak silne jest oddzia4ywanie przyj2tej strategii rozwoju na 
pozycj2 rynkow5, to mo7emy porówna9 zmiany zachodz5ce w kapitale, zmiany 
poziomu sprzeda7y,  zatrudnienia oraz zmiany organizacyjne. Porównanie do-
konane zosta4o na przyk4adzie spó4ek WB Electronics S.A. i Radmor S.A., gdzie 
WB Electronics S.A. jest typowym przyk4adem realizacji strategii w wersji trzeciej, 
natomiast Radmor S.A. realizowa4 swoj5 strategie g4ównie w oparciu o wariant 1. 

Z porównania wyników wida9, 7e poziom kapita4u spó4ki WB Electronics S.A. 
dynamicznie ro3nie, za tym wzrostem wida9 wzrost zatrudnienia i budow2 struktury. 
W spó4ce wida9 te7 szybko nast2puj5ce przeobra7enia organizacyjne ( na pierw-
szy rzut oka wida9 zmian2 ze Spó4ki z o.o. w  Spó4k2 Akcyjn5 ), w tym tworzenie 
centrów „nauki aplikacyjnej” w formie wydzielonych spó4ek zale7nych (Flytronic 
Sp. z o.o.), czy wreszcie pocz5tek przej2cia spó4ki Radmor S.A.

Jak wida9 w za45czonej tabeli, Radmor S.A. pozyska4 w latach ok 1998 roku 
licencj2 na produkcj2 radiostacji taktycznych. Porównywane s5 te same dwa lata: 
rok 2005 i rok 2010. Spó4ka Radmor S.A. po pozyskaniu licencji na produkcj2 ra-
diostacji PR4G, dokona4a jednorazowego, szybkiego skoku rozwojowego. Jednak7e 
jak pokazuj5 wyniki,  Radmor S.A. po osi5gni2ciu okre3lonej bariery po stronie 
przychodów, popad4a w proces „ma4ej stabilizacji” w zakresie prowadzenia prac 
aplikacyjnych. Ostatnie lata oraz to, 7e WB Electronics S.A. przej24o pakiet udzia4ów 
w spó4ce, powoduj5, 7e Radmor S.A.  musi szybko  dokona9 z pomoc5 WB Elec-
tronics S.A. przestawienia strategii dzia4ania. Proces ten ju7 si2 rozpocz54. 

Polska gospodarka wraz z przemys4em obronnym w wyniku dynamicznej 
transformacji zwi5zanej z nap4ywem wielkich funduszy z Unii Europejskiej, których 
zadaniem jest stymulacja rozwoju, nieuchronnie wkracza w faz! innowacyjn". 

Ten nieuchronny proces budowania nowego typu gospodarki i proces kon-
frontacji z podmiotami, które od dziesi2cioleci rozwijaj5 si2 w oparciu o „nauki 
aplikacyjne”, oraz bezsprzeczna skuteczno39 takiej strategii rozwoju na przyk4adzie 
WB Electronics S.A.,  powinna zmobilizowa9 inne podmioty sektora do przyj2cia 
Trzeciej Strategii. Ale aby to by4o skuteczne - niezb2dne jest wsparcie g4ównego 
odbiorcy wyrobów przemys4u obronnego jakim jest Ministerstwo Obrony Naro-
dowej. Tak5 najbardziej efektywn5 form5 wsparcia dla przemys4u jest ulokowanie 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej w podmiotach krajowego sektora obronnego 
projektów stymuluj5cych rozwój technologii. Takie projekty ju7 s5 zde8niowane 
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(systemy bezza4ogowe, 7o4nierz XXI w. (TYTAN), systemy C4ISR (BMS)), szereg 
z nich ju7 jest ulokowanych w polskich podmiotach  ( rozwój artylerii, KTO Ro-
somak). 

Te nowe projekty nale7y jak najszybciej ulokowa9 w polskim przemy3le 
obronnym, w formie programów nawet 10-letnich, gdzie proces dochodzenia do 
uzyskania przez u7ytkownika wszystkich oczekiwanych zdolno3ci obronnych na-
st2powa4by narastaj5co (inkrementalnie) w miar2 wzrostu mo7liwo3ci i potencja4u 
realizatorów programów. 

Wybór realizatora projektu nast2powa4by w drodze konkurencyjnej, z tym 
7e jednym z kryteriów oceny musia4aby by9 zdolno39 do skutecznego aplikowania 
nauki we w4asnych rozwi5zaniach, skuteczno39 organizacyjna i obecno39 danego 
podmiotu w tej dziedzinie na rynku mi2dzynarodowym.

Wp4yw prac badawczo-rozwojowych na rozwój gospodarczy Polski i Polskie-
go Przemys4u Obronnego b2dzie zale7a4 nie tyle od liczby patentów i publikacji, 
co od umiej2tno3ci rozwi5zywania problemów technicznych przez naukowców 
i in7ynierów oraz kreowania nowych konkurencyjnych produktów. Dla ich za3 
sukcesu najwa7niejszym czynnikiem b2dzie sk4onno39 Ministerstwa Obrony Na-
rodowej do zlecania podmiotom krajowym kluczowych wieloletnich programów 
gwarantuj5cych wdro7enie najbardziej innowacyjnych rozwi5za6. 
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Materia4y :ród4owe:
1) WORLD BANK – Research and Development expenditure, 2010;
2)  OECD Science, technology and Industry Outlook 2008;
3) Rola nauki w rozwoju gospodarczym – wyk4ad prof. zw. dr hab. in7. Jan KOCH;
4) „Nowa gospodarka” a transformacja – Transformation, Integration, and Globa-

lization Economic Research ( TIGER) – pod redakcj5 Marcina Pi5tkowskiego, 
Wy7sza Szko4a Przedsi2biorczo3ci i Zarz5dzania im. Leona Ko:mi6skiego;
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5) >e Economic Impact of IT, So?ware and >e Microso? Ecosystem on >e Global 
Economy – raport IDC I Microso? pa:dzienik 2007;

6) Szanse i zagro7enia konkurencyjnego rozwoju gospodarki Polski w dobie integracji 
i globalizacji – dr Jadwiga Gierzycka, @l5ska Wy7sza Szko4a Zarz5dznia im. Gen. 
Jerzego Zi2tka w Katowicach;

7) Sprawozdania Zarz5du Spó4ki WB Electronics za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010;

8) Sprawozdania Zarz5du Spó4ki RADMOR S.A. za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010.

Jest to tekst referatu wyg"oszonego podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”
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D% -#.. R&A<,%* KARDASZ

Prezes Przemys4owego Centrum Optyki S.A., Gupa BUMAR

Program TYTAN kluczem do innowacyjnej 
gospodarki

Wst#p

W ostatnich czasach du7o mówi si2 i pisze o innowacyjnej gospodarce.  
W Europie k4adzie si2 szczególny nacisk na programy zmierzaj5ce do poprawy 
konkurencyjno3ci, my staramy si2 o wzrost konkurencyjno3ci przemys4u polskiego. 
Jak rozumiana jest wi2c  innowacyjna gospodarka? W skrócie mówi5c jest to gospo-
darka oparta na rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii, nowych materia4ów, na 
poszukiwaniu nowych aplikacji istniej5cych rozwi5za6 technicznych, jak równie7 
nowoczesnych rozwi5za6 organizacyjnych.  Innowacyjna gospodarka to wybieganie 
w przysz4o39 , to przewidywanie potrzeb i poszukiwanie nowych mo7liwo3ci.

W tym rozumieniu  technika wojskowa od zawsze oparta jest na innowacji. 
Ci5g4y „wy3cig zbroje6” , poszukiwanie rozwi5za6 technicznych poprawiaj5cych 
bezpiecze6stwo pa6stwa. W krajach najwy7ej rozwini2tych bez trudu mo7na 
zauwa7y9  zwi5zek pomi2dzy wydatkami na cele rozwojowe techniki obronnej 
i kosmicznej, a poziomem technologicznym gospodarki.

Od dawna wiadomo, 7e technologie rozwijane na cele wojskowe po pewnym 
czasie tra8aj5 do powszechnego u7ytku. Internet, Telefonia komórkowa, GPS- to 
tylko najbli7sze przyk4ady. Rozwój  bardzo wielu technologii by4 odpowiedzi5 na 
potrzeby wojska. By4y one rozwijane przez 8rmy przemys4u obronnego, instytuty 
naukowe wojskowe i cywilne oraz nierzadko przez innowacyjne 8rmy prywatne. 
Zdarza4o si2, 7e cz239 nowych rozwi5za6 by4a wymy3lona przez pr27ne 8rmy pry-
watne, czasem przypadkiem i nie zawsze z realn5 wizj5 ich wykorzystania.  Pewnie 
zosta4yby zapomniane, gdyby nie dostrzeg4o je  wojsko i przemys4 obronny. 

Podobnie bywa i z technologiami, które s5 opracowywane stricte na potrzeby 
wojska. Czasem niektóre programy rozwojowe wstrzymuje si2 jako ma4o obiecuj5-
ce, potem jednak tra8aj5 one do zastosowa6 cywilnych, gdzie s5 wykorzystywane 
i z powodzeniem rozwijane.  Po pewnym czasie powracaj5 do „s4u7by” ju7 jako 
urz5dzenia  i technologie dojrza4e. Przyk4adem mog5 by9 technologie teleinfor-
matyczne, które rozwijane s5 przez szerok5 rzesz2 8rm, a warto39 rynku telein-
formatycznego przekracza zdecydowanie bud7ety przeznaczane na rozwój tych 
technologii w wojsku. Z tego wzgl2du wojsko ch2tnie korzysta ze zmody8kowanych 
produktów cywilnych. 
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Wspó4czesny szybki post2p techniczny powoduje skracanie cyklu 7ycia pro-
duktu - jego coraz szybsze zu7ycie moralne, co poci5ga za sob5 konieczno39 po-
noszenia ci5g4ych kosztów rozwoju.  Lata kryzysów i  brak odczuwalnych przez 
spo4ecze6stwo bezpo3rednich zagro7e6 powoduje, 7e rz5dy nie mog5 przeznacza9  
na nauk2 i przemys4 obronny wymaganych sum na rozwój. Drog5 do obni7enia 
kosztów, a jednocze3nie podniesienia efektywno3ci jest migracja techniki i techno-
logii pomi2dzy zastosowaniami cywilnymi i wojskowymi. Taka 8lozo8a powoduje 
stymulacj2 i synergi2 potencja4u przemys4u produkuj5cego i na cele obronne, i cy-
wilne, tak7e ma4ych i 3rednich 8rm prywatnych charakteryzuj5cych si2 wysokim 
stopniem rozwi5za6 innowacyjnych.

 Coraz cz23ciej do zastosowa6 wojskowych wprowadza si2 tzw. produkty 
z pó4ki – oznaczane przez wojskowych jako COTS,  oraz produkty, które poddawane 
s5 mody8kacji dostosowuj5cej  je do potrzeb wojska - MOTS . Stosowanie takich 
produktów znacznie obni7a koszty wytworzenia sprz2tu specjalnego, skracaj5c 
drog2 od pomys4u do aplikacji.

Obecnie wi2kszo39 pa6stw poszukuje programów, których rozwój w ramach  
techniki wojskowej wp4ynie stymuluj5co na ca45 gospodark2; przyk4adem s5 cho-
cia7by nowe programy kosmiczne NASA (podboju Marsa).

Polska mo&e mie$ swój program stymulacji gospodarki. Tym programem 
jest TYTAN – program 'o!nierza Przysz!o#ci, który staje si( tak&e programem 
gospodarki przysz!o#ci.

Program TYTAN to program rozwoju: wyposa7enia  7o4nierza na potrzeby 
wspó4czesnego sieciocentrycznego pola walki, systemów - ochrony, rozpoznania, 
szkolenia, zaopatrzenia w 7ywno39, jak równie7 systemu opieki przedmedycznej.

Problemy z jakimi musi si2 zmierzy9 7o4nierz, w mniejszej skali dotycz5 
wi2kszo3ci z nas. Przyk4adem mog5 by9 problemy zwi5zane z pojemno3ci5 baterii 
zasilaj5cych telefony komórkowe, ergonomia obuwia czy bielizny. I chocia7 cz239 
produktów u7ywanych przez 7o4nierzy, jak np. bielizna, nie ma wielkiego znaczenia 
strategicznego, to znacznie wp4ywa na komfort, a co za tym idzie na efektywno39 
7o4nierza.  Rozwi5zanie tego typu problemów zapewni wi2ksz5 skuteczno39 7o4-
nierzy na polu walki, ale po przeniesieniu na grunt cywilny mo7e równie7 u4atwi9 
nasze codzienne 7ycie. 

I. Program TYTAN stymulatorem rozwoju innowacyjnej gospodarki

Program TYTAN to nie tylko szansa na nowoczesne wyposa7enie 7o4nierza. 
Program TYTAN w uj2ciu rozwoju technologii i organizacji jest programem in-
terdyscyplinarnym, ponad technicznym i technologicznym, zdecydowanie wykra-
czaj5cym poza sfer2 wojskowo3ci. Oto kilka przyk4adów:
1. Bo4nierz przysz4o3ci potrzebuje zarówno skutecznego, nowoczesnego  uzbroje-

nia, systemów rozpoznania i obserwacji, systemów komunikacji i zarz5dzania, 
jak i zapewniaj5cej komfort odzie7y. I chocia7 trudno jest konkurowa9 z pro-
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duktami z Chin czy Indii to w dziedzinie tworzenia odzie7y inteligentnej jest 
bardzo wiele do zrobienia.  Odzie7 inteligentna to odzie7 dostosowuj5ca swoje 
w4a3ciwo3ci do aktualnego stanu i potrzeb 7o4nierza. To odzie7 zapewniaj5ca 
w pierwszej kolejno3ci komfort termiczny, dbaj5ca o higien2, zapobiegaj5ca 
nadmiernemu rozwojowi bakterii. Odzie7 ta ma w przysz4o3ci spe4nia9 bar-
dziej z4o7one funkcje: kontrolowa9 stan zdrowia 7o4nierza i by9 pomocna 
w przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy np. przy za4o7enie opaski 
uciskowej, opatrunku czy nawet aplikacji leku.
Taka odzie7 mo7e z powodzeniem znale:9 zastosowanie nie tylko w wojsku. 
To odzie7, któr5 ch2tnie b2d5 u7ywa9 sportowcy, ludzie pracuj5cy w trudnych 
warunkach, jak i przewlekle chorzy, potrzebuj5cy sta4ej opieki lekarskiej. Dla 
wielu osób chorych czy starszych mo7e to by9 szansa na wi2kszy komfort 
funkcjonowania w spo4ecze6stwie.

2. Spójrzmy przez chwil2 na system ochrony balistycznej. Trudno sobie wyobra-
zi9 naszych 7o4nierzy realizuj5cych zadania w Afganistanie bez popularnych 
kamizelek kuloodpornych. I chocia7 wydaje si2, 7e jest to sprz2t dedykowany 
jedynie dla 7o4nierzy, to pami2tajmy o policjantach lub konwojentach w 8r-
mach ochroniarskich (ilo39 „ochroniarzy” w Polsce szacowana jest na 80 tys.), 
którzy w mniejszym czy wi2kszym stopniu równie7 u7ywaj5 podobnego 
sprz2tu. Problemem jest jednak waga i stopie6 ochrony, jaki gwarantuj5 u7yte 
materia4y. Mo7liwo3ci oraz jako39 tego sprz2tu mog5 decydowa9 o 7yciu. Jest 
to dziedzina, w której rozwój nowych materia4ów mo7e znacznie podwy7szy9 
poziom naszego bezpiecze6stwa.

3. Systemy 45czno3ci.  Niezb2dne obecnie na polu walki systemy 45czno3ci to 
wyra8nowana technologia telekomunikacyjna, która decyduje o skuteczno3ci 
systemów dowodzenia i 3wiadomo3ci sytuacyjnej 7o4nierza. S5 to systemy, które 
musz5 by9 niezawodne, zapewnia9 maksymalny zasi2g i szybko39 przep4ywu 
informacji. Tutaj równie7 nie trzeba daleko szuka9 zastosowa6 cywilnych. 
Chocia7 wymagania s5 ró7ne, to jednak któ7 z nas nie chcia4by traci9 zasi2gu 
swojego telefonu komórkowego czy unikn59 nerwowego szukania mo7liwo3ci 
jego na4adowania?
Nowe systemy 45czno3ci zintegrowanej umo7liwi5 nam 45czno39 w ka7dych 
warunkach przy minimalnym zu7yciu energii, przy nieograniczonym zasi2gu 
i odpowiednim poziomie zabezpieczenia przed przej2ciem i zniekszta4ceniem 
informacji. Bezpieczne systemy 45czno3ci  s5 wymagane do zarz5dzania sieci5 
energetyczn5, ruchem ulicznym w miastach, prowadzeniem akcji ratunko-
wych.  

4. Jednym z wielu problemów jakie musz5 rozwi5za9 konstruktorzy systemu 
TYTAN, jest problem wagi oporz5dzenia oraz poprawa zdolno3ci 7o4nierza 
do jego przenoszenia. Prowadzone s5 prace nad egzoszkieletem – systemem 
odci57ania cia4a 7o4nierza . Zadaniem egzoszkieletu b2dzie wzmocnienie si4y 
i poprawa szybko3ci poruszania si2 7o4nierza. Efekty pracy nad tym projektem 
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mog5 by9 przeniesione na grunt cywilny i znale:9 zastosowanie jako wsparcie 
pracy robotników budowlanych i górników, a  tak7e jako sprz2t rehabilitacyjny 
i narz2dzie poruszania si2 dla  ludzi niepe4nosprawnych. 

5. Systemy obserwacji, które wzmocni5 nasze zmys4y umo7liwiaj5c widzenie w ró7-
nych warunkach,  u4atwi5 7ycie nie tylko 7o4nierzom. Systemy takie s5 ju7 teraz 
przewidziane do stosowania w pojazdach przysz4o3ci i  stanowi5 wa7ny element 
interfejsów „cz4owiek maszyna” wykorzystywanych do kierowania robotami. 

6. I to nie tylko robotami pola walki, które pe4ni5 role rozpoznania i usuwania 
materia4ów niebezpiecznych, a docelowo 3rodka ogniowego. Roboty te wyko-
rzystywane  s5 jako sprz2t inspekcyjny i naprawczy ruroci5gów oraz innych 
konstrukcji, gdzie bezpo3rednia dzia4alno39 cz4owieka jest utrudniona.

7. Krytycznym progiem dla systemu 7o4nierza przysz4o3ci jest problem dostar-
czania energii, co jest problemem wspólnym dla wielu dziedzin. Rozwijaj5c  
systemy zasilania, stawia si2 cel- zmniejszenie masy i obj2to3ci, a podniesienie 
wydajno3ci :róde4 energii. Nowoczesne :ród4a energii znajduj5 zastosowanie 
w pojazdach elektrycznych, sprz2cie RTC/AGD, sprz2cie medycznym, rol-
nictwie, ochronie 3rodowiska, zarz5dzaniu kryzysowym itp. Pozyskiwanie 
i zarz5dzanie energi5 to tak7e technologia inteligentnego, ekologicznego 
domu. 
Aby wszystkie wspomniane tu technologie rozwija!y si(, konieczny jest 

cel i program. Mo&e by$ nim program rozwoju systemu „&o!nierza przysz!o-
#ci”, którego prawie ka&dy element wyposa&enia mo&e mie$ zwi%zek z naszym 
codziennym &yciem.

Ka7dy z tych elementów sk4ada si2 z wielu podzespo4ów, których wykonanie 
wymaga zaanga7owania szerokiej gamy specjalistów. Niew5tpliwie jednak wiedza 
i technologia zdobyta przy jego opracowaniu mo7e mie9 znacznie szersze zasto-
sowanie.

Wszystkie kraje prowadz5 programy modernizacji wyposa7enia armii – 
programy „7o4nierza przysz4o3ci”- g4ównie w oparciu o w4asny potencja4 nauko-
wo-przemys4owy wiedz5c, 7e s5 programy rozwoju technologicznego, które cho9 
skupione wokó4 potrzeb 7o4nierza, promieniuj5 na codzienne 7ycie przeci2tnych 
obywateli. Technologie zdobyte i rozwijane w ramach tych programów umo&liwi% 
produkcj( systemów i elementów potrzebnych na rynku, gdy& szybki rozwój 
i zmiana technologii wynikaj% nie tylko z potrzeb wojska.

Nie bez znaczenia s5 te7 nasze rosn5ce oczekiwania zwi5zane z rozwojem 
techniki. Kupujemy coraz bardziej skomplikowane telefony, chcemy czu9 si2 
bezpieczniej, oczekujemy lepszej opieki zdrowotnej, skuteczniejszego leczenia. 
Spodziewamy si2, 7e nowe materia4y i urz5dzenia u4atwi5 wykonywanie najprost-
szych czynno3ci. Mo7na zaobserwowa9 nowe zjawisko poszukiwania zastosowa6 
nowych technologii poprzez integrowanie rozwi5za6 z ró7nych dziedzin. Na 
przyk4ad wspó4dzia4anie mechatroniki i nauk medycznych umo7liwia normalne 
funkcjonowanie osób niepe4nosprawnych. 
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Rozwój robotyki obni&a koszty produkcji, jak równie& eliminuje uci%&liwe 
dla cz!owieka czynno#ci lub umo&liwia wykonanie prac w #rodowisku wrogim 
dla cz!owieka. Pomaga uczyni$ nasze &ycie !atwiejszym i bezpieczniejszym. 
Jednym zdaniem:  rozwój programu TYTAN – programu 'o!nierza Przysz!o-
#ci – to tak&e rozwój polskiego programu naukowo-przemys!owego. Kluczem 
do sukcesu TYTANA jest innowacja, wizja i program na 20 lat naprzód.  

Mo7e pojawi9 si2 pytanie, czy rozwój ten nie ograniczy si2 jedynie do kilku 
wybranych 8rm. Nie nale7y si2 tego obawia9, gdy7 technologie zwi5zane z rozwo-
jem 7o4nierza przysz4o3ci maj5 szczególny charakter. Przygotowanie i utrzymanie 
spójnego i efektywnego systemu wymaga w miar2 równomiernego rozwoju wielu 
dziedzin, co dzia4a bardzo stymuluj5co na rozwój ca4ej gospodarki. Produkcja sys-
temu z4o7onego z wielu podzespo4ów, b2dzie wymaga4a budowy sieci dostawców 
produktów i technologii. To program, w którym swoje miejsce znajdzie wiele 8rm. 
Ponadto nie  zawsze wiadomo, w którym kierunku nale7y rozwija9 technologie 
i jakie dzia4ania przynios5 najlepsze efekty. Cz2sto okazuje si2, 7e technologie 
ma4o obiecuj5ce, po przekroczeniu pewnego progu, staj5 si2 bardzo efektywne 
i na odwrót.  Tote7 ka7da propozycja musi by9 rozwa7ana i przebadana, a do tego 
potrzeba wielu uczestników programu.

Z4o7ono39 programu wymaga poszukiwania wielokierunkowego rozwi5zy-
wania problemów. Prace te powinny by9  prowadzone w wielu o3rodkach.  Zdo-
byte w ten sposób wiedza i do3wiadczenia, je3li nawet nie zostan5 wykorzystane 
bezpo3rednio, mog5 stanowi9 zal57ek do nowych dzia4a6 rozwojowych. Przy 
odpowiednim koordynowaniu prac, wymianie informacji i do3wiadcze6 oraz za-
rz5dzaniu i 8nansowaniu prac rozwojowych, mo7na oczekiwa9 lawinowego rozwoju 
technologii.  A jak powszechnie wiadomo, technologie rozwijaj5 kraj i przyczyniaj5 
si2 do wzrostu konkurencyjno3ci gospodarki.

Powstaje pytanie czy program TYTAN posiada cechy gwarantuj%ce suk-
ces? Tytan jest programem, który z pewno3ci5 zaowocuje wieloma ró7norodnymi 
projektami mog5cymi przekszta4ci9 si2 w samodzielne programy. Mo7emy sobie 
wyobrazi9, 7e np. robot pola walki znajdzie po lekkich mody8kacjach zastosowanie 
w innych dziedzinach i powstanie nowe  7ycie produktu. Mo7na wi2c powiedzie9, 
7e produkty programu Bo4nierza Przysz4o3ci b2d5 ziarnami, z których rozwin5 si2 
nowe ga42zie gospodarki.

Jeszcze raz nale&y powtórzy$, &e innowacyjno#$ jest kluczem do sukcesu. Im 
bardziej innowacyjno#$ b(dzie wspierana, tym wi(kszy sukces jest mo&liwy.

Czy poradzimy sobie w konkurencji z wielkimi koncernami, narzucaj5cymi 
swoje rozwi5zania? To w4a3nie szybkie upowszechnianie si2 rozwi5za6 i produktów 
dostarczanych przez wielkie koncerny tworzy nowe standardy, na3ladowane przez 
mniejsze 8rmy. upowszechnianie technologii zw4aszcza  teleinformatycznych - ich 
nieograniczona i niekontrolowana migracja generuje te7 nowe zagro7enia. Sprz2t 
ten w r2kach terrorystów stanowi 3miertelne zagro7enie, czego przyk4adem s5 IED 
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– Improwizowane Cadunki  Wybuchowe, do sterowania których wykorzystywane 
s5 komercyjne produkty teleinformatyczne.

Tworzy si( niszowa ga!%) nauki i techniki, która pod%&aj%c za trendami 
rozwoju sprz(tu i urz%dze" komercyjnych b(dzie przeciwdzia!a$ wrogiemu 
ich wykorzystaniu. Bior5c pod uwag2 stan polskiego przemys4u i nauki, mo7emy 
stwierdzi9, 7e jest bardzo ma4o dziedzin, w których polskie rozwi5zania staj5 si2 
standardami 3wiatowymi. Wynika to nie tyle z braku wiedzy, co z niedostatecznej 
si4y ekonomicznej naszych 8rm. Wobec tego, szansy na przy3pieszenie rozwoju 
mo7na upatrywa9 w w4a3nie rozwoju systemów bezpiecze6stwa – poszukiwaniu 
rozwi5za6 przeciwdzia4aj5cych wrogiemu wykorzystaniu nowych technologii. 

Wiedza, inicjatywa i pomys4owo39 polskich naukowców oraz in7ynierów jest 
dobrze znana w 3wiecie.  Odwiedzaj5cy nas go3cie z zachodu podziwiaj5 nasz5 
pomys4owo39, lecz my wci57 mamy problemy z jej w4a3ciwym wykorzystaniem.

Ze wzgl2du na konieczno39 zastosowania niestandardowych rozwi5za6, 
program TYTAN mo7e sta9 si2 inkubatorem pomys4owo3ci i rozwoju nowych 
technologii. Potrzebuje jednak stworzenia odpowiednich warunków. Jednym z nich 
jest stabilno39 realizacji programu, która pozwoli wykonawcom inwestowa9 3rodki 
i czas z perspektyw5 wieloletniego dzia4ania rozwojowego. 

II. Rola dywizji  BUMAR &O'NIERZ w programie TYTAN

Program TYTAN to program biznesowy z aspektami ekonomii i polityki. A7eby 
sta4 si2 szans5 dla polskiej gospodarki musi by9 wspierany przez rz5d, zarówno przez 
Ministerstwo Obrony, jak i przez  ministerstwa nauki, gospodarki i skarbu. Trzeba 
bowiem pami2ta9, 7e ka7dy projekt wymaga „lokomotywy”. W tym przypadku 
„lokomotywy biznesowej”, która poci5gnie za sob5 3wiat nauki, przemys4, ma4e 
i 3rednie przedsi2biorstwa.  Powinna to by9 8rma posiadaj5c5 odpowiednie zaplecze 
i pozycj2 na rynku. Firma, która b2dzie w stanie wdra7a9 nowe technologie u siebie 
lub pomaga9 je wdra7a9 u poddostawców, budowa9 sie9 producentów, integrowa9 
produkty w systemy,  a jednocze3nie b2dzie poszukiwa4a aplikacji dla efektów prac 
B+R, organizowa9 ich wdra7anie do produkcji oraz integrowa9 w ca4o39 elementy 
produkowane/dostarczane przez sie9 poddostawców. 

Funkcj2 takiej „lokomotywy” mo7e realizowa9  dzia4aj5ca w ramach Grupy 
BUMAR dywizja Bumar Bo4nierz.

Ponadto Bumar posiada potencja4 umo7liwiaj5cym nawi5zanie partnerskiej 
wspó4pracy mi2dzynarodowej, a trzeba pami2ta9, 7e programy modernizacji si4 
zbrojnych s5 realizowane w wi2kszo3ci krajów 3wiata. Zawsze s5 to programy 
narodowe i bardzo rzadko wprowadzane s5 do systemu importowane elementy 
zasadnicze dla jego dzia4ania. Rozwój w4asnych technologii stwarza mo7liwo3ci 
wspó4pracy w tych programach, co powinno zaowocowa9 podniesieniem inno-
wacyjno3ci i obni7k5 kosztów. Ze wzgl2du na wra7liwo39 tych programów wiele 
pa6stw oczekuje rozszerzenia partnerskiej wspó4pracy na inne dziedziny. Co 
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oznacza, 7e nawi5zanie wspó4pracy w dziedzinie systemów 7o4nierza przysz4o3ci 
mo7e poci5gn59 za sob5 wspó4prac2 na szerszym polu.

Podsumowanie

Podsumowuj5c powy7sze rozwa7ania nale7y powiedzie9, 7e Programu Bo4nie-
rza Przysz4o3ci  nie mo7na postrzega9 tylko jako programu modernizacji armii. Jest 
to program wymuszaj5cy innowacyjne rozwi5zania, mog5ce znale:9 zastosowanie 
w cywilnych rozwi5zaniach technicznych. TYTAN jest szans5 na stymulacj2 inno-
wacyjno3ci, synergi2 naukowo-przemys4ow5 oraz ma4ych i 3rednich przedsi2biorstw 
rozwijaj5cych nowoczesne technologie w dziedzinach teleinformatycznych, pro-
dukcji 7ywno3ci, mikro i nanotechnologii mikrosystemów elektromechanicznych 
po in7ynieri2 materia4ow5.

TYTAN jest programem rozwoju i integracji interdyscyplinarnych urz%dze" 
i technologii, który musi by$ realizowany stabilnie i planowo, we wspó!pracy 
rz%du, przemys!u i nauki. Jest szans% biznesow% i z tego wzgl(du powinien by$ 
koordynowany pod okiem rz%du przez *rm( posiadaj%c% du&y potencja!. 

To, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju Programu, to zapewnienie ci5g4o3ci 
rozpocz2tych dzia4a6 poprzez d4ugofalow5 umow2 i wspólny plan, który pozwoli 
na budow2 w Polsce nowoczesnego systemu. Systemu, w którym polski przemys4 
i nauka b2d5 mia4y zasadniczy wk4ad w jego powstanie i produkcj2, a  z którego 
efektów b2dziemy korzystali wszyscy.

Program Tytan to klucz do innowacyjnej gospodarki!

Jest to tekst referatu wyg"oszonego podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk L!dowych impulsem 
rozwojowym dla polskiej gospodarki”
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WNIOSKI

z Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Modernizacja Wojsk 
L"dowych impulsem rozwojowym dla gospodarki”, zorga-
nizowanej 26 maja 2011 roku w Warszawie przez Polskie 
Lobby Przemys#owe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Woj-
skow" Akademi$ Techniczn"

W Konferencji wzi!li udzia" parlamentarzy#ci, przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Gospodarki, Szta-
bu Generalnego WP, Dowództwa Wojsk L$dowych i Dowództwa 
Operacyjnego Si" Zbrojnych RP, prezesi polskich przedsi!biorstw 
obronnych, dyrektorzy instytutów wojskowych i cywilnych jed-
nostek badawczo-rozwojowych dzia"aj$cych na rzecz obronno#ci 
oraz przedstawiciele uczelni wojskowych.

1. Wojska L!dowe znajduj! si# w trakcie g"#bokich zmian 
strukturalno-organizacyjnych zwi!zanych z procesem profe-
sjonalizacji i osi!ganiem standardów NATO. Towarzysz! im 
dzia"ania maj!ce na celu modernizacj# techniczn! – b#d!cych 
ich cz#%ci! – poszczególnych rodzajów wojsk, która uczyni 
je zdolnymi do skutecznej obrony terytorium kraju i prowadze-
nia po"!czonych, wielonarodowych operacji bojowych w %rodo-
wisku sieciocentrycznym w ka$dych warunkach klimatycznych. 
Dotyczy to tak$e Komponentu Polskich Si" Zadaniowych zaan-
ga$owanego w misje prowadzone poza granicami kraju, który 
powinien by& wyposa$ony w najlepsze, dost#pne %rodki walki, 
których stopie' z"o$ono%ci oraz zaawansowania technologiczne-
go generuje nowe wyzwania w fazie przygotowania kontyngentu 
do dzia"ania. 

2. Zadania w ramach modernizacji technicznej do 2018 roku 
realizowane s! w ramach 11 Programów Operacyjnych, które 
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zak"adaj! pozyskanie nowego uzbrojenia i sprz#tu wojskowego, 
jak równie$ modernizacj# ju$ eksploatowanej Wojskach L!do-
wych techniki wojskowej. Zadania realizowane poza Programa-
mi Operacyjnymi, które maj! istotne znaczenie dla systemów 
funkcjonalnych i bie$!cego funkcjonowania wojsk to m.in.: 
modernizacja %mig"owca wsparcia bojowego W-3 SOKÓ( G(U-
SZEC, pozyskanie sprz#tu dowodzenia, "!czno%ci i informatyki, 
wyposa$enia indywidualnego $o"nierza, sprz#tu in$ynieryjnego 
i Obrony Przed Broni! Masowego Ra$enia, remonty sprz#tu oraz 
prace rozwojowe i wdro$eniowe.

3. Realizacja programów modernizacji technicznej i organi-
zacyjnej Wojsk L!dowych generowa& b#dzie nowoczesne tech-
nologie, w tym technologie podwójnego zastosowania (Dual Use 
Science & Technology). Rozwijane i wdra$ane b#d! technologie 
uwa$ane powszechnie za najbardziej innowacyjne, decyduj!ce 
o rynkowej przewadze konkurencyjnej i nap#dzaj!ce ca"! gospo-
dark#. B#d! to m.in. technologie teleinformatyczne, mechatro-
niczne, optoelektroniczne, nanotechnologia i in$ynieria materia-
"owa, a tak$e badawcze, treningowe i wspomagaj!ce platformy 
modelowania i symulacji dzia"a' bojowych w wielowymiarowej 
przestrzeni. Szczególny nacisk nale$y k"a%& na technologie i roz-
wi!zania wzmacniaj!ce czynnik ludzki w sytuacjach ekstremal-
nych. Dziedziny te wykorzystuj! najnowsze osi!gni#cia nauk 
fi zycznych i technicznych, stymuluj!c jednocze%nie rozwój tych 
naukowych dyscyplin stosowanych. W wielu pa'stwach NATO 
transfer technologii od zastosowa' wojskowych do wykorzysta-
nia w sektorze cywilnym i vice versa jest integralnie zwi!zany 
z technologiami podwójnego zastosowania. Komercjalizacja ta-
kich technologii odbywa si# poprzez znalezienie dla nich w"a%-
ciwego zastosowania cywilnego. W tej sytuacji nak"ady na tech-
nologie militarne nale$a"oby traktowa& jako inwestycje, które 
charakteryzuj! si# odpowiednio wysokim mno$nikiem inwesty-
cyjnym oraz przynosz! tzw. efekty zewn#trzne w postaci rozprze-
strzeniania si# innowacji. Technologie podwójnego zastosowania 
umo$liwiaj! obni$anie kosztów wprowadzania na rynek nowych 
wyrobów i rozwi!za'. Odpowiednio koordynowane mog! przy-
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czyni& si# do rozwoju ca"ych sektorów gospodarki przy równo-
czesnym dofi nansowaniu prac na rzecz systemu obronnego 
pa'stwa. 

4. Stworzenie szans rozwojowych, przez lokowanie wielo-
letnich programów modernizacji Wojsk L!dowych w polskim 
przemy%le obronnym, w po"!czeniu z pozyskaniem przez przed-
si#biorstwa nowych zdolno%ci technologicznych, jest podstawo-
wym zadaniem Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzia"ania te 
przynios! nie tylko utrwalenie tendencji rozwoju gospodarczego 
kraju, ale jednocze%nie zapewni! lepsze zdolno%ci obronne. Rol! 
bezpo%redniego odbiorcy czyli MON przez stawianie wymaga' 
w zakresie dysponowania pe"ni! praw intelektualnych, mo$li-
wo%ciami nieograniczonych i swobodnych modyfi kacji pozyska-
nych wyrobów, jest zach#canie przedsi#biorstw do oparcia swo-
jej strategii rozwojowej, polegaj!cej na wypracowaniu w"asnej 
technologii przez podj#cie wysi"ku sfi nansowania „nauki aplika-
cyjnej” we w"asnym zakresie lub przy wspó"udziale innych pod-
miotów albo instytucji pa'stwowych. Jeszcze lepiej gdy b#dzie 
to po"!czone ze zmianami strategii dzia"ania i zmianami organi-
zacyjnymi w fi rmie. Ministerstwo Obrony Narodowej – przez swój 
dominuj!cy wp"yw na krajowy przemys" obronny – powinno 
w zgodzie z interesem spo"ecznym wywiera& nacisk na wszystkie 
podmioty realizuj!ce dostawy dla potrzeb wojska, aby dokona-
"y takich przekszta"ce' organizacyjnych, by w sposób skuteczny 
mog"y realizowa& zadania z zakresu „nauki aplikacyjnej”. W ta-
kim rozwi!zaniu systemowym powsta"oby sprz#$enie zwrotne 
pomi#dzy Ministerstwem Obrony Narodowej a krajowym prze-
mys"em obronnym, który rozwija"by swoje technologie w opar-
ciu o pozyskane %rodki z tytu"u wieloletnich umów na dostawy 
sprz#tu i uzbrojenia. Jednocze%nie odbiorca wojskowy otrzymy-
wa"by sprz#t wojskowy o wymaganych parametrach i taki, który 
zabezpiecza"by jego potrzeby operacyjne. 

5. Szersze mo$liwo%ci wykorzystania produkowanego obec-
nie uzbrojenia i sprz#tu wynikaj! równie$ z zastosowanej 
w praktyce koncepcji „modu"owo%ci”. Polski przemys" obronny 
stopniowo, z powodzeniem wprowadza takie rozwi!zania. Kon-
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cepcja ta polega na mo$liwo%ciach ró$nego konfi gurowania wy-
posa$enia specjalistycznego na platformie bazowej, któr! mo$e 
by& pojazd l!dowy, statek powietrzny lub okr#t pe"ni!cy rol# 
%rodka transportu. Wymagane zdolno%ci bojowe osi!ga si# po-
przez zestawienie uzbrojenia i sprz#tu wojskowego z "atwo wy-
mienialnych elementów (modu"ów), dobieranych w zale$no%ci 
od charakteru misji, zada', bezpo%rednich zagro$e', zdolno%ci 
przeciwnika, %rodowiska i wielu innych czynników. Przyk"a-
dem takiej modu"owo%ci jest wielozadaniowa platforma bojowa 
„Anders”, które demonstrator technologii zosta" ju$ zbudowany 
przez OBRUM w Gliwicach. 

6. W realizacji Programów Operacyjnych dotycz!cych moder-
nizacji technicznej Wojsk L!dowych w przewa$aj!cym stopniu 
powinien by& zaanga$owany polski przemys" obronny i jego za-
plecze badawczo-rozwojowe, funkcjonuj!cy w oparciu o wy$ej 
przedstawione zasady. W przypadku rozwoju indywidualnego 
wyposa$enia $o"nierza b#dzie to program „TYTAN”, uwzgl#dnia-
j!cy potrzeby wspó"czesnego sieciocentrycznego pola walki, sy-
stemów – ochrony, rozpoznania, szkolenia, zaopatrzenia w $yw-
no%&, jak równie$ systemu opieki przedmedycznej. W zakresie 
indywidualnego wyposa$enia $o"nierza zostanie zatem stworzo-
ny system, "!cz!cy w jedn! funkcjonaln! ca"o%& wszystkie ele-
menty uzbrojenia i wyposa$enia $o"nierza, wymiany informacji 
i procedur prowadzenia dzia"a' wraz z optymalizacj!.

7. Zak"ady przemys"owe Grupy Bumar, we wspó"pracy z kra-
jowymi o%rodkami naukowymi, zaprzyja)nionymi fi rmami za-
granicznymi i krajowymi, s! w stanie opracowa& i dostarczy& 
niezb#dne uzbrojenie i sprz#t na potrzeby modernizacji systemu 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Warto roz-
patrzy& propozycj# Grupy Bumar dotycz!c! modernizacji syste-
mu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kraju „TARCZA 
POLSKI”, gdy$ efektem tej wspó"pracy mo$e by& wprowadzenie 
na uzbrojenie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krót-
kiego i %redniego zasi#gu, pozyskanie nowych technologii, wy-
korzystanie dotychczasowych krajowych systemów i technolo-
gii, pe"ne zabezpieczenie eksploatacyjno- logistyczne systemu 
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przez stron# polsk!, oraz pobudzenie rozwoju przemys"u pol-
skiego poprzez rozwój technologii wojskowych i podwójnego za-
stosowania. Ofert# Grupy Bumar mo$na powi!za& z przyj#t! 
przez Wojskowe Zak"ady Uzbrojenia w Grudzi!dzu drog! krok 
po kroku – w oparciu o implementacj# nowoczesnych %rodków 
bojowych na wyposa$enie przeciwlotniczych zestawów rakieto-
wych posiadanych przez Wojska L!dowe, która mo$e sta& si# 
istotnym czynnikiem wsparcia projektu Tarcza Polski. Uwzgl#d-
niaj!c potencja" technologiczny polskiego przemys"u obronnego 
i mi#dzynarodow! kooperacj#, taki sposób pozwoli na zoptyma-
lizowanie kosztów przedsi#wzi#cia, wyeliminowanie wi#kszo%ci 
czynników ryzyka poprzez zachowanie, w czasie tego procesu, 
funkcjonowania aktualnie istniej!cych systemów i ich logistyki 
oraz struktur organizacyjnych. Dla Wojsk Obrony Przeciwlot-
niczej WL oznacza& to b#dzie podniesienie efektywno%ci obrony 
przeciwlotniczej poprzez zwi#kszenie zdolno%ci wykrywania, roz-
poznania oraz niszczenia ró$nych kategorii zagro$e' powietrz-
nych, a tak$e uzyskanie pe"nej interoperacyjno%ci podczas pro-
wadzenia operacji narodowej i sojuszniczej. 

8. Niezb#dne zwi#kszenie zdolno%ci lotnictwa Wojsk L!do-
wych w zakresie dzia"a' aeromobilnych i bezpo%redniego wspar-
cia wymaga pozyskania nowych %mig"owców wielozadaniowych 
i transportowych oraz modernizacji maszyn b#d!cych na wypo-
sa$eniu. Modernizacja posiadanych %mig"owców powinna by& 
oparta na polskim Zintegrowanym Systemie Awionicznym, za-
projektowanym przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 
Celem tego programu jest umo$liwienie Si"om Zbrojnym RP po-
zyskania w krótkim czasie za stosunkowo niewielkie %rodki fi -
nansowe statków powietrznych odpowiadaj!cych potrzebom 
wspó"czesnego pola walki. Takie podej%cie pozwoli na wzrost 
mo$liwo%ci bojowych fl oty %mig"owców oraz na uzyskanie wy-
sokiej standaryzacji, zarówno logistyki jak i mo$liwo%ci w za-
kresie dzia"a' bojowych we wspólnym ugrupowaniu. Dodatko-
wym atutem jest mo$liwo%& zdobycia przez za"ogi do%wiadczenia 
w u$ytkowaniu systemów cyfrowych zanim zasi!d! za sterami 
nowych „w pe"ni skomputeryzowanych” %mig"owców nowej ge-
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neracji. Zintegrowany System Awioniczny mo$na tak$e wykorzy-
sta& w dzia"aniach maj!cych na celu polonizacj# nowych %mi-
g"owców zakupionych zagranic!.

9. Programy modernizacji obrony przeciwlotniczej i %mig"ow-
ców powinny by& tak prowadzone, by uwzgl#dnia"y tak$e po-
trzeby modernizacyjne pozosta"ych rodzajów Si" Zbrojnych tj. Si" 
Powietrznych, Marynarki Wojennej RP i Wojsk Specjalnych.

10. Do%wiadczenia z misji zagranicznych w Iraku i w Afga-
nistanie potwierdzaj! du$e znaczenie i przydatno%& samolotów 
bezpilotowych. W Polsce udane prace nad nimi prowadz! In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych i WB Electronics S.A. Do-
%wiadczenia z misji, a tak$e obserwowane tendencje %wiatowe, 
wskazuj! $e robotyzacja armii wydaje si# nieunikniona. Bezza-
"ogowe pojazdy l!dowe mog! wykonywa& misje i zdania m.in. 
typu: CIED, ochrona baz, konwojów i patroli, inspekcja, zada-
nia wartownicze, transportowe czy wsparcie oddzia"ów pieszych. 
Polskie rozwi!zania w tym zakresie s! dostarczane od lat na ry-
nek krajowy i zagraniczny przez Przemys"owy Instytut Automa-
tyki i Pomiarów PIAP. PIAP jest instytutem badawczym zdolnym 
do prowadzenia zaawansowanych bada' i prac rozwojowych, 
a tak$e posiada mo$liwo%ci i do%wiadczenie wdro$eniowo-pro-
dukcyjne w tej dziedzinie.

11. Kluczowym w jednostkach wsparcia i zabezpieczenia bo-
jowego b#dzie restrukturyzacja i modernizacja wojsk "!czno%ci, 
zapewniaj!ca pe"n! automatyzacj# systemu dowodzenia przez 
wprowadzenie Systemu do informatycznego wspomagania do-
wodzenia „Szafran”, Systemu Wspólnego Obrazowania Pola 
Walki w czasie rzeczywistym, a tak$e Systemu Obrazowania Sy-
tuacji Wojsk W"asnych w Czasie Rzeczywistym. W realizacji tych 
programów w znacznym stopniu mo$e uczestniczy& polski prze-
mys" obronny, zarówno fi rmy pa'stwowe jak i prywatne, posia-
daj!cy wielkie do%wiadczenie i dorobek w projektowaniu i pro-
dukcji systemów dowodzenia i kierowania takich jak „Dunaj”, 
„(eba”, „Ramzes” czy „Podbia"”. Natomiast w przypadku wojsk 
in$ynieryjnych zak"adanym efektem ko'cowym b#dzie osi!gni#-
cie zdolno%ci do sprawnej realizacji przedsi#wzi#& in$ynieryjnych 
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w ramach przeciwdzia"ania improwizowanym urz!dzeniom wy-
buchowym – w zakresie rozpoznania, detekcji i neutralizacji.

12. Jednostki wojsk rakietowych i artylerii powinny zwi#k-
szy& precyzyjno%& ra$enia i wyd"u$y& zasi#g wsparcia ogniowego 
do co najmniej 60 km, a w zakresie wieloprowadnicowych wy-
rzutni rakietowych ( MLRS) do 300 km. W realizacji tych zamie-
rze' warto wykorzysta& potencja" i dorobek Huty Stalowa Wola, 
która wyprodukowa"a bardzo udane zestawy WR-40 „Langusta” 
i jest w stanie opracowa& i wyprodukowa& kompleksowe artyle-
ryjskie modu"y ogniowe, których elementy w zakresie dowodze-
nia, systemu kierowania ogniem, wsparcia technicznego i logi-
stycznego mog! by& unifi kowane w szerokim zakresie. 

13. Wobec anulowania Decyzji nr 13 MON nale$y stworzy& 
naturalny mechanizm przep"ywu informacji, w tym idei, pomy-
s"ów i rozwi!za' pomi#dzy bezpo%rednim u$ytkownikiem-Woj-
skiem a przemys"em obronnym i jego zapleczem badawczo-roz-
wojowym – w postaci narad roboczych po%wi#conych wymianie 
do%wiadcze', prezentacji potrzeb ze strony Wojska i mo$liwo%ci 
ze strony przedsi#biorstw .

Konferencja pokaza#a, %e polski przemys# obronny po-
siada projekty i produkty, które w pe#ni odpowiadaj" wy-
mogom wspó#czesnego pola walki. Dlatego polski przemys# 
obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe mo%e i powi-
nien wzi"& udzia# w programach modernizacji technicznej 
Wojsk L"dowych, wspó#pracuj"c w tej dziedzinie z partnera-
mi zagranicznymi. Równie% inne rodzaje si# zbrojnych mog" 
by& benefi cjentem polskiej my'li technicznej. Przyczyni si$ 
to do utrzymania potencja#u naszego przemys#u i jego sze-
rokiego zaplecza, a tym samym – z uwagi na stymuluj"ce 
impulsy i mo%liwo'ci dyfuzji technologii podwójnego zasto-
sowania – do ograniczania skutków kryzysu gospodarczego 
w Polsce, a przede wszystkim do utrzymania miejsc pracy 
i zatrzymania w kraju najlepszych fachowców. 

Warszawa, 26 maja 2011 r.
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PROGRAM  KONFERENCJI

godz.10.30-10.40 – otwarcie konferencji. 

godz. 10.40 – 13.30 – wyg"oszenie referatów: 

1. Mgr Ma!gorzata Kucab (przewodnicz!ca  Zarz!du Okr#gu
Przedsi#biorstw  Wojskowych i Dzia"alno$ci Pozabud%etowej  NSZZ 
Pracowników Wojska) – „Grupa WPRP elementem zapewnienia 
bezpiecze'stwa remontów i dostaw uzbrojenia na potrzeby Si$ Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”. 

2. Dr Waldemar Walczak (Uniwersytet &ódzki) – „Alians strategiczny 
jako czynnik umo"liwiaj!cy wzmocnienie potencja$u konkurencyjno#ci
polskiego przemys$u obronnego”.

3. Prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka, prof. nadzw. dr hab. Miros!aw 
Su!ek – „Szczególne miejsce wojskowych przedsi%biorstw remontowo-
produkcyjnych w systemie obronnym pa'stwa a konsolidacja polskiego 
przemys$u obronnego”.

4. Dr hab. in". Ryszard Szczepanik (Dyrektor ITWL) – „Wspó$praca
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowymi Zak$adami
Lotniczymi”

5. Mgr in". Bogus!aw Krajewski (SMW S.A.) – „Mo"liwo#ci remontowe 
Stoczni Marynarki Wojennej S.A. oraz odnowa morskiego stanu 
technicznego Marynarki Wojennej”.

godz. 13.30 – 14.30 - dyskusja 
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Prezydium Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Przysz"o%& Wojskowych 
Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych” – w dniu 19 wrze%nia 2011 r. 
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. O lewej: Ma"gorzata Kucab 

– przewodnicz!ca Zarz!du Okr#gu Przedsi#biorstw Wojskowych 
i Dzia"alno%ci Pozabud$etowej NSZZ Pracowników Wojska, dr hab. 

in$. Ryszard Szczepanik – Dyrektor ITWL i prof. dr hab. Pawe" Soroka 
– Koordynator Polskiego Lobby Przemys"owego

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Przysz"o%& Wojskowych 
Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych” zorganizowanej przez Polskie 
Lobby Przemys"owe i Zarz!d Okr#gu Przedsi#biorstw Wojskowych i Dzia-

"alno%ci Pozabud$etowej NSZZ Pracowników Wojska. 
Od lewej pose" na Sejm RP Janusz Dzi#cio"
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Ogólnopolska Konferencja pt. „Przysz"o%& Wojskowych Przedsi#biorstw 
Remontowo-Produkcyjnych”. Referat wyg"asza dr Waldemar Walczak

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Przysz"o%& Wojskowych 
Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych” w dniu 19 wrze%nia 2011 r.
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Stanowisko 
Ogólnopolskiej Konferencji

pt. „Przysz#o'& Wojskowych Przedsi$biorstw 
Remontowo-Produkcyjnych”, 

zorganizowanej przez Zarz!d Okr#gu Przedsi#biorstw 
Wojskowych i Dzia"alno%ci Pozabud$etowej NSZZ 

Pracowników Wojska oraz Polskie Lobby Przemys"owe, 
która odby"a si# w Warszawie 
w dniu 19 wrze%nia 2011 r.

Ogólnopolska Konferencja pt. „Przysz#o'& Wojskowych 
Przedsi$biorstw Remontowo-Produkcyjnych”, zorganizowa-
na przez Zarz!d Okr#gu Przedsi#biorstw Wojskowych i Dzia-
"alno%ci Pozabud$etowej NSZZ Pracowników Wojska oraz Pol-
skie Lobby Przemys"owe, wypracowa"a stanowisko w sprawie 
d"ugofalowej koncepcji konsolidacji oraz rozwoju tych przed-
si#biorstw i ich usytuowania w systemie obronnym pa'stwa, 
uwzgl#dniaj!cej specyfi k# tych przedsi#biorstw. Od kilku 
lat na ten temat trwa dyskusja, mimo $e przysz"o%& Wojsko-
wych Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych zosta"a 
okre%lona w przyj#tej w 2007 roku rz!dowej „Strategii konso-
lidacji i wspierania rozwoju polskiego przemys"u obronnego 
w latach 2007-2012”. Zgodnie z ni! akcje WPRP mia"y zosta& 
wniesione do Grupy BUMAR. Warunkiem wniesienia mia-
"o by& nadanie – w drodze przepisów ustawowych – Ministro-
wi Obrony Narodowej szczególnych uprawnie' do zg"aszania 
sprzeciwu wobec decyzji organów spó"ek przemys"owego poten-
cja"u obronnego, naruszaj!cych zakres zada' wykonywanych 
przez nie na rzecz Si" Zbrojnych RP. Za"o$eniem Strategii by"o 
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tak$e skoncentrowanie WPRP w utworzonej w koncernie jednej 
podgrupie (dywizji) o charakterze remontowo-obs"ugowym.

Powodem tocz!cej si# dyskusji jest misja tych przedsi#biorstw 
i ich szczególne usytuowanie w systemie obronnym pa'stwa. 
Trzeba pami#ta&, $e militarnie zdefi niowane funkcje Wojskowych 
Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych powoduj!, $e s! one 
wa$nym sk"adnikiem gotowo%ci obronnej pa'stwa. Maj! one 
do spe"nienia szczególnie istotn! rol# w okresie zagro$enia, sytu-
acji kryzysowych i konfl iktu wojennego, kiedy to w szybkim tem-
pie trzeba remontowa& i odtwarza& zdolno%ci bojowe uzbrojenia 
i sprz#tu wojskowego b#d!cego na wyposa$eniu jednostek linio-
wych wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej.

Koncepcja w"!czenia Wojskowych Przedsi#biorstw Remon-
towo-Produkcyjnych do Grupy Bumar nie uzyska"a akcepta-
cji dzia"aj!cych w nich organizacji zwi!zkowych. Uwzgl#dni"a 
to Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, która w dezyderacie 
skierowanym do Premiera Donalda Tuska wyrazi"a w!tpliwo%ci 
w sprawie zasadno%ci w"!czenia WPRP do Bumaru oraz Komi-
sja Obrony Narodowej Senatu RP, która równie$ wystosowa"a 
dezyderat do Premiera RP. W tej sytuacji Premier Donald Tusk 
niedawno podj!" decyzj# o rozpocz#ciu prac nad now!, docelo-
w! strategi! dla polskiego przemys"u obronnego, a co za tym 
idzie – wstrzymany zosta" proces wniesienia akcji Wojskowych 
Przedsi#biorstw Remontowo-Produkcyjnych do Grupy BUMAR.

Grupa Bumar dzia"a pod nadzorem Ministerstwa Skar-
bu Pa'stwa, a wi#c resortu, którego jednym z g"ównych za-
da', zw"aszcza w okresie ostatnich kilku lat jest pozyskiwanie 
ka$dego roku mo$liwie najwi#kszych wp"ywów z prywatyzacji, 
okre%lonych w ustawie bud$etowej. *rodki te przeznaczone 
s! w pierwszym rz#dzie na równowa$enie bud$etu, a tak na-
prawd# – na zmniejszenie defi cytu bud$etowego. Nie mo$na 
wykluczy&, $e gdyby pog"#bi" si# globalny kryzys fi nansowo-
gospodarczy i bardziej ni$ jego pierwsza fala dotkn!"by Polski, 
a takiego scenariusza, niestety, nie mo$na wykluczy&, to wów-
czas mo$e nasili& si# proceder sprzeda$y przez Ministerstwo 
Skarbu Pa'stwa najcenniejszych aktywów maj!tku narodowe-
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go w celu pokrycia rosn!cego zad"u$enia. Do takiego post#po-
wania zmuszone zosta"y przez Uni# Europejsk! w"adze mocno 
zad"u$onej Grecji, co jest jednym z warunków otrzymywania 
przez ten kraj kolejnych transzy pomocy fi nansowej. Gdyby 
do zbli$onej sytuacji dosz"o w Polsce, to wówczas mog"aby po-
jawi& si# pokusa wystawienia na sprzeda$ tak$e Grupy Bumar 
(równie$ wprowadzenie Bumaru na gie"d# nie zapewnia trwa"o-
%ci kontroli nad Grup! przez Skarb Pa'stwa przy istocie akcyj-
no%ci, czyli dopuszczenia do publicznego obrotu akcjami). St!d 
w bardzo niepewnych i nieprzewidywalnych czasach g"#bokiego 
globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego i wynikaj!cych 
z tego turbulencji, nie jest bezpieczne skupia& w jednym kon-
cernie ca"ego polskiego przemys"owego potencja"u obronnego.

Dlatego organizatorzy i uczestnicy Konferencji opowiadaj! 
si# za skoncentrowaniem polskiego przemys"owego potencja"u 
obronnego w dwóch grupach – przedsi#biorstw produkcyjnych 
i pracuj!cych na ich rzecz jednostek badawczo-rozwojowych 
w Grupie BUMAR, która docelowo powinna sta& si# silnym na-
rodowym koncernem zbrojeniowym pozostaj!cym w nadzorze 
Ministra Skarbu Pa'stwa, oraz Wojskowych Przedsi#biorstw 
Remontowo-Produkcyjnych w drugiej Grupie, pozostaj!cej pod 
nadzorem Ministra Obrony Narodowej, której kszta"t i zasady 
organizacji wymagaj! jeszcze dyskusji i dopracowania. Przy 
czym, obie Grupy powinny stale i %ci%le wspó"dzia"a& przy rea-
lizacji zamówie' dla wojska i kontraktów eksportowych. Mo$li-
w! form! takiej wspó"pracy mo$e by& alians strategiczny1.

1 Alians strategiczny to porozumienie o wspó"dzia"aniu mi#dzy dwo-
ma lub wieloma niezale$nymi przedsi#biorstwami, które postanawiaj! 
wspólnie prowadzi& okre%lon! dzia"alno%& gospodarcz! lub wspólnie re-
alizowa& wzajemnie uzgodniony projekt, przedsi#wzi#cie itp., integruj!c 
w tym celu zasoby materialne, swoje kluczowe kompetencje i umiej#tno%ci 
oraz unikatowe zasoby cennej wiedzy, która jest niezb#dna, aby zrealizo-
wa& okre%lony, wspólny cel – wizj# rozwoju. Nale$y podkre%li&, $e w alian-
sach przedsi#biorstwa partnerskie "!cz! si# dla realizacji wspólnych ce-
lów, ale utrzymuj! swoj! niezale$no%& strategiczn! tzw. „nienaruszaln! 
autonomi#” i chroni! w"asne interesy. Jest to niew!tpliwie najwa$niej-
sz! zalet! takiej formy wspó"dzia"ania pomi#dzy konkuruj!cymi ze sob! 
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Podstaw! i punktem odniesienia dla rozwa$a' i analiz nad 
form! prawno-organizacyjn! integracji Wojskowych Przedsi#-
biorstw Remontowo-Produkcyjnych w jednej Grupie s! cele, 
które te przedsi#biorstwa zamierzaj! wspólnie realizowa&. Prze-
prowadzona analiza celów wskazuje, $e mog! one by& realizo-
wane w drodze wydzielenia wybranych kompetencji realizowa-
nych w aktualnej strukturze poszczególnych przedsi#biorstw 
i wspólnej ich realizacji poprzez utworzenie wspólnego podmio-
tu gospodarczego. Uzyskana mo$e by& w ten sposób mo$liwo%& 
realizacji wydzielonych kompetencji bez zasadniczych zmian 
struktur organizacyjnych dotychczasowych podmiotów i zmian 
w"a%cicielskich. Zalet! takiego rozwi!zania jest to, $e nowa 
struktura realizuje cele, a jednocze%nie unika si# dzia"a' zwi!-
zanych z g"#bok! zmian! struktur poszczególnych przedsi#-
biorstw, co wi!$e si# z regu"y nie tylko z kosztami fi nansowy-
mi zmian ale i mo$liwymi zak"óceniami bie$!cej dzia"alno%ci, 
a w skrajnym przypadku nawet utrat! dotychczasowej pozycji 
rynkowej.

St!d jedyn! form! zapewniaj!c! realizacj# aliansu stra-
tegicznego jest spó"ka handlowa, spe"niajaca rol# wspólnej 
spó"ki koordynuj!cej. Przeniesienie wybranych kompetencji 
do wspólnego podmiotu pozwoli na integracj# wszystkich part-
nerów oraz prowadzenie wspólnej polityki w kilku kluczowych 
rynkowo obszarach. Najwa$niejsze cele integracji dotycz!:

– dzia"alno%ci w obszarze marketingu,
– dzia"alno%ci w obszarze sprzeda$y,
– dzia"alno%ci w obszarze dostaw i zamówie',

organizacjami. Alians strategiczny mo%e by& tak%e traktowany jako 
element rozwijania kapita#u intelektualnego oraz metoda umacnia-
nia konkurencyjno'ci rynkowej. Jest %wiadomie i celowo podejmowan! 
form! wspó"pracy mi#dzy niezale$nymi przedsi#biorstwami, które podj#"y 
decyzje o tym, aby wspólnie prowadzi& jakie% przedsi#wzi#cie lub rodzaj 
dzia"alno%ci, "!cz!c i koordynuj!c posiadane zasoby, umiej#tno%ci oraz 
kluczowe kompetencje. Zasoby materialne i niematerialne oraz umiej#t-
no%ci partnerów aliansu to swoistego rodzaju aktywa strategiczne b#d!ce 
podstaw! tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku.
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– integracji dzia"alno%ci badawczo-rozwojowej z przemy-
s"ow!,

– transferu technologii z offsetu.
Ka$da ze spó"ek wchodzacych w sk"ad Grupy WPRP za-

chowa"aby swoj! niezale$no%& poprzez posiadanie osobowo%ci 
prawnej, a wspólna spó"ka integruj!ca nie powinna ingero-
wa& w bezpo%rednie zarz!dzanie poszczególnymi przedsi#bior-
stwami, a tak$e nie uczestniczy"aby fi nansowo (poprzez mar$# 
czy te$ po%rednictwo) w sprzeda$y produktów i us"ug dla MON 
oraz w dotychczas zawartych kontraktach. G"ównym zadaniem 
wspólnej spó"ki koordynuj!cej by"aby koordynacja prac mar-
ketingowych, wspólnych dla ca"ej Grupy oraz poszczególnych 
segmentów czy te$ spó"ek. Spó"ka mia"aby tak$e w swoich za-
daniach pozyskiwanie nowych kontraktów zagranicznych, sty-
mulacj# produktow!, analiz# nowych potencjalnych rynków, 
przedsi#wzi#& oraz promowanie grupy za granic!. Ewentual-
nie prowadzi"aby tak$e sprzeda$ produktów spó"ek z Grupy 
na rynkach zagranicznych. 

Przyj#te za"o$enia dla wspólnej spó"ki koordynuj!cej to:
– spó"ka nie prowadzi dzia"alno%ci operacyjnej, tylko koor-

dynuje dzia"alno%& pozosta"ych spó"ek,
– jest organizatorem i koordynatorem wspólnych przedsi#-

wzi#& oraz prac rozwojowych ze szczególnym uwzgl#dnie-
niem interesu Grupy;

– uprawnienia z tytu"u posiadania akcji we wspólnej spó"ce 
koordynuj!cej wykonuje Minister Obrony Narodowej,

– Minister Obrony Narodowej posiada szczególne upraw-
nienia nadzoru w"a%cicielskiego wobec ka$dej spó"ki w 
Grupie WPRP,

– Minister Obrony Narodowej posiada w ka$dej spó"ce 
przedstawicieli w radzie nadzorczej,

– wspólna spó"ka koordynuj!ca ma na celu pozyskiwanie 
nowych zlece' i rynków pod mark! Grupy oraz spó"ek w 
jej sk"ad wchodz!cych,

– spó"ka osi!ga przychody – zyski z pozyskanych przez ni! 
kontraktów zagranicznych (prowizja) oraz z dywidendy,
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– w sprawach strategicznych mog!cych zawa$y& na dotych-
czasowej dzia"alno%ci spó"ek nale$!cych do Grupy WPRP, 
decyzja wymaga"aby akceptacji MON.

Ze wzgl#du na konieczno%& zabezpieczenia interesów 
wszystkich spó"ek wchodz!cych w sk"ad Grupy, nale$a"oby po-
wo"a& organ doradczy sk"adaj!cy si# z prezesów ka$dej ze spó-
"ek w postaci Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów mia"aby 
na celu opiniowanie i doradztwo wspólnej spó"ce koordynuj!-
cej oraz dba"aby o zabezpieczenie interesów spó"ek z Grupy.

W Grupie Wojskowych Przedsi#biorstw Remontowo-Produk-
cyjnych nale$a"oby wyodr#bni& trzy logiczne segmenty, zgodne 
z przewa$aj!cym profi lem dzia"alno%ci poszczególnych spó"ek. 
Segmenty te to:

– Segment (!czno%ci,
– Segment Lotnictwa,
– Segment L!dowy.
Konferencja uznaje za zasadne w"!czenie do Grupy WPRP 

tak$e Stoczni Marynarki Wojennej S.A. ze wzgl#du na jej wa$ne 
zadania dla zabezpieczenia potrzeb serwisowych i obs"ugowo-
remontowych Marynarki Wojennej RP. Dlatego nale$y uwzgl#d-
ni& zmian# struktury akcjonariatu Stoczni Marynarki Wojennej 
S.A. poprzez zwi#kszenie udzia"ów Ministerstwa Obrony Naro-
dowej (ponad 50%). W oparciu o Stoczni# Marynarki Wojennej 
S.A. powinien by& realizowany program odbudowy Marynarki 
Wojennej RP (remonty, modernizacje i budowy).

Ka$dy z segmentów dzia"a"by na zasadach aliansu strate-
gicznego – bez tworzenia struktury formalnej – w swoich wy-
specjalizowanych obszarach, wspó"pracuj!c oraz tworz!c nowe 
produkty w oparciu o wspóln! my%l in$yniersk! oraz do%wiad-
czenie i pozycj# na rynku. Ponadto, pomi#dzy pionami zacho-
dzi"yby relacje biznesowe, oparte o tworzenie wspólnych pro-
jektów rozwojowych, czy te$ wdro$e', produkcji lub us"ug oraz 
zawi!zywania konsorcjów do celów przetargowych.

Bardzo wa$ne b#d! relacje mi#dzy wspóln! spó"k! koor-
dynuj!c!, a wy$ej wymienionymi trzema segmentami Wojsko-
wych Przedsiebiorstw Remontowo-Produkcyjnych oraz Stocz-
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ni! Marynarki Wojennej S.A. Na pewno musz! by& oparte 
na partnerstwie, na wi#ziach poziomych. Trzeba tu wzi!& pod 
uwag# znacz!cy fakt, i$ urodzi"a si# ju$ koncepcja utworze-
nia – na bazie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Woj-
skowych Zak"adów Lotniczych oraz Wojskowego Centralnego 
Biura Konstrukcyjno -Technologicznego – Wojskowej Grupy 
Przemys"u Lotniczego, która zaprezentowana zosta"a w tym 
roku w Bydgoszczy na wystawie Air Fair. W"a%nie ta gru-
pa mo$e ewentualnie stanowi& segment lotniczy wchodz!cy 
do proponowanej wy$ej Grupy Wojskowych Przedsiebiorstw 
Remontowo-Produkcyjnych, przy czym Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych wspó"tworzy"by ten segment poprzez zawar-
cie aliansu strategicznego z tworz!cymi go zak"adami. 

Utworzenie segmentu lotniczego, pozwoli na proponowa-
nie na rynkach mi#dzynarodowych wyrobów i us"ug pod jedn! 
siln! mark!, jednoznacznie kojarz!c! si# z przemys"em lotni-
czym. Marka ta b#dzie mie& cechy zarówno marki uniwersalnej 
(samoloty, %mig"owce, badania), a jednocze%nie wyspecjalizo-
wanej (wysoce specjalistyczne i innowacyjne technologie lotni-
cze). 

Organizatorzy Konferencji wyra$aj! nadziej#, $e zaprezento-
wane podczas niej koncepcje, argumenty i propozycje zostan! 
wzi#te pod uwag# w pracach nad projektem nowej strategii dla 
polskiego przemys"u obronnego.

Warszawa, 19 wrze%nia 2011 r.



KONSEKWENCJE DLA POLSKIEGO
PRZEMYS!U WYNIKAJ"CE 

Z WPROWADZENIA
PAKIETU KLIMATYCZNEGO





153



154

Petycja w sprawie odrzucenia Pakietu 
Klimatycznego

Przyj!ty w Unii Europejskiej pakiet energetyczno – klimatycz-
ny w celu ograniczania emisji dwutlenku w!gla i handlu upraw-
nieniami do jego emisji jest nieuzasadnionym i nieroztropnym 
programem. Sztuczna regulacja CO2 jest bardzo kosztownym 
oraz antygospodarczym dzia"aniem ograniczaj#cym zastosowa-
nie ta$szych technologii i mo%e wywo"a& bardzo g"!boki kryzys 
gospodarczy. Program pakietu klimatycznego jest sprzeczny 
z przyj!tym Traktatem lizbo$skim. Polska podpisa"a Traktat 
ustanawiaj#cy Wspólnot! Europejsk# oraz Traktat o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej, w którym zobowi#za"a si! popiera& 
rozwój mo%liwie najwy%szego poziomu wiedzy swojego narodu 
przez szeroki dost!p do edukacji oraz sta"e uaktualnianie wie-
dzy. Do takiego rozwoju powinna d#%y& i najwy%szego poziomu 
wiedzy swojego narodu broni&.

To nie CO2 zmienia klimat a klimat decyduje 
o ilo#ci CO2

Krótkie uzasadnienie naukowe

Polska posiada ok. 9 mln ha lasów które wraz z ro'linami 
uprawnymi potrzebuj# rocznie do swojego wzrostu kilka mld 
ton CO2. Brakuje do pe"nego wzrostu naszych lasów co najmniej 
300 mln ton a nawet 500 mln ton tego %yciodajnego gazu. Pro-
gram Unii Europejskiej ogranicza nam antropogeniczn# (pocho-
dz#c# z przemys"u) roczn# produkcj! dwutlenku w!gla w ilo'ci 
280 mln ton. Za ka%d# dodatkow# ton! emisji dwutlenku w!-
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gla ponad wyznaczony limit tj. 208 ton, b!dziemy p"aci& ju% 20 
Euro. Roczne koszty wprowadzenia programu klimatycznego 
dla Polski szacowane s# obecnie na kwot! 5 – 15 mld z" i b!d# 
wzrasta"y. W przysz"o'ci planuje si! jeszcze zmniejszenie wyzna-
czonego nam teraz limitu. Dlaczego wi!c musimy wprowadza& 
program ograniczania dwutlenku w!gla ze szkod# dla naszych 
lasów oraz pól uprawnych i jeszcze za to s"ono p"aci&?

CO2 jako bardzo wa%ny sk"adnik powietrza atmosferycznego 
jest naturalnym nawozem niezb!dnym 'wiatu ro'linnemu. Pro-
wadzone przez wiele lat badania potwierdzi"y, %e na obszarach 
zielonych (w tym na terenach rolniczych) brakuje dwutlenku 
w!gla. Intensywno'& rozwoju biosfery poprzez wzrost fl ory uza-
le%niona jest od ilo'ci CO2 w powietrzu, podstawowego czynnika 
hamuj#cego (lub przy'pieszaj#cego) wzrost ro'linno'ci w proce-
sie fotosyntezy. Do budowy ka%dej ro'liny potrzebne jest ponad 
55% pierwiastka C w przeliczeniu na such# mas!. Ca"a ta ilo'& 
budulcowego pierwiastka C pochodzi wy"#cznie z dwutlenku 
w!gla zawartego w powietrzu. Na terenach zielonych szczegól-
nie w okresie intensywnego wzrostu ro'linno'ci (w maju) oraz 
w dniach s"onecznych w godzinach po"udniowych przy dosta-
tecznej wilgotno'ci gleby, wyst!puje defi cyt dwutlenku w!gla. 
W celu zwi!kszenia przyrostu obj!to'ciowego masy ro'linnej 
wskazane jest zwi!kszenie ilo'ci CO2 w powietrzu. Dla przyk"a-
du, w celu zintensyfi kowania upraw szklarniowych dostarcza si! 
do pomieszcze$ dodatkowo wi!ksze ilo'ci tego gazu. Zwi!kszaj#c 
ilo'& CO2 zwi!kszamy dwu – trzykrotnie intensywno'& przyrostu 
masy uprawy ro'linnej. Dlatego zmniejszaj#c ilo'ci dwutlenku 
w!gla ograniczamy rozwój 'wiata ro'linnego. W jakim wi!c celu 
wprowadza& ogromnie kosztowne dzia"ania gospodarcze zmie-
rzaj#ce do ograniczania emisji, które po pierwsze nie przynio-
s# efektu w postaci zmniejszenia ilo'ci dwutlenku w!gla nawet 
o jedn# dziesi#t# promila w atmosferze, po drugie niewielkie 
zmniejszenie b!dzie dzia"aniem na pewno ze szkod# dla 'wiata 
ro'linnego.

Na jakiej podstawie niektórzy twierdz#, %e zwi!kszy"a si! za-
warto'& dwutlenku w!gla w atmosferze? Nadal brakuje wiary-
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godnych dowodów pomiarowych ilo'ci CO2 na ca"ej powierzchni 
i metod ich weryfi kacji.

Sk"ad chemiczny atmosfery oko"oziemskiej – makrosk"adni-
ki: azot 75 – 78 % tlen 20-24 % CO2 0,3 – 0,6 %o oraz argon 
i inne gazy razem 1,0 – 2,5 % w aglomeracjach miejskich obser-
wuje si! zwi!kszon# ilo'& py"ów 0,5 – 1,5 %.

Informacje na temat globalnego wzrostu ilo'ci CO2 w atmo-
sferze oko"oziemskiej s# ma"o precyzyjne i dlatego nieprawdzi-
we, poniewa% nie mamy dostatecznej ilo'ci pomiarów sk"adu po-
wietrza atmosferycznego na ró%nej wysoko'ci i szeroko'ci oraz 
d"ugo'ci geografi cznej troposfery (troposfera 11 km stratosfera 
80 km jonosfera 100-800 km). Pe"nych bada$ w jednym cza-
sie na ca"ym obszarze i przestrzeni troposfery oko"oziemskiej ni-
gdy nie przeprowadzono. Pe"nej diagnozy przyrostu dwutlenku 
w!gla w ca"ej przestrzeni nie s# w stanie wykona& razem wzi!-
te wszystkie laboratoria badawcze na 'wiecie przy tak niewiel-
kich wahaniach ilo'ciowych, rz!du dziesi#tej cz!'ci promila. 
Np. w jednym punkcie na powierzchni Ziemi dokonano pomiaru 
zawarto'ci dwutlenku w!gla i stwierdzono, %e koncentracja CO2 
osi#gn!"a: (cytat) „rekordowo wysoki poziom 387 ppm”, gdy% 
wcze'niej w innym punkcie stwierdzono ilo'& na poziomie 286 
ppm, czyli z 0,28 %o wzros"o do 0,39 %o. Znikoma ró%nica ilo'-
ciowa i trudna do weryfi kacji w skali ca"ego globu. (yciodajne-
go sk"adnika powietrza, który wyst!puje w ilo'ciach 'ladowych 
w porównaniu z tlenem. 

Dwutlenek w!gla jako bardzo wa%ny element powietrza at-
mosferycznego jest najci!%szy z wymienionych trzech g"ównych 
sk"adników. W zwi#zku z tym b!dzie koncentrowa" si! bli%ej po-
wierzchni skorupy ziemskiej. B!d#c gazem ulega wi!kszej dy-
fuzji i dlatego mo%e wyst!powa& w du%ym rozproszeniu w wy%-
szych strefach przestrzeni troposfery. Gdy osi#gnie temperatur! 
minus 12°C zamieni si! w ciecz a nast!pnie w lód, z wy%szej 
opadnie w ni%sz# stref!. Rozproszony dwutlenek w!gla w ilo'ci 
poni%ej pó" promila w strefi e oko"oziemskiej powietrza atmosfe-
rycznego jest efektem procesów spalania (utleniania) – przemian 
energetycznych zachodz#cych w organizmach %ywych biosfery. 
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Przyroda, w tym fauna jest g"ównym )ród"em zasilania powie-
trza atmosferycznego w dwutlenek w!gla, a fl ora jest jego kon-
sumentem. W bilansie globalnym antropogeniczna ilo'& CO2 
ma co najwy%ej znaczenie 'ladowe. Natomiast g"ównym )ród"em 
energii cieplnej jest promieniowanie s"oneczne. Antropogenicz-
na produkcja dwutlenku w!gla jako efekt dzia"alno'ci gospodar-
czej cz"owieka – polegaj#ca na spalaniu g"ównie atomów w!gla 
we wszystkich rodzajach paliw i przek"adaj#ca si! na wzrost cie-
p"a na powierzchni Ziemi – jest znikoma. Suma rocznej ilo'ci 
energii cieplnej pochodzenia antropogenicznego jest ponad stu-
krotnie mniejsza od ilo'ci energii s"onecznej docieraj#cej do po-
wierzchni Ziemi, tylko w ci#gu jednej doby. Te niewspó"mierne 
wielko'ci 'wiadcz#, %e dzia"alno'& cz"owieka nie ma %adnego 
wp"ywu na zjawiska przyrodnicze, gdy% ilo'& ciep"a docieraj#ce-
go ze s"o$ca jest 40 tysi!cy razy wi!ksza od ilo'ci ciep"a powsta-
"ego ze spalania w!gla ("#cznie ze wszystkich rodzajów paliw). 
Niektóre o'rodki badawcze podaj#, %e jest nawet 200 tysi!cy 
razy wi!ksza i zale%y od szeroko'ci geografi cznej punktu pomia-
ru. Ilo'& ciep"a dostarczanego z g"!bi Ziemi równie% przekracza 
ilo'ci energii cieplnej uzyskanej ze spalania wszystkich kopal-
nych surowców energetycznych. Sztuczne ograniczanie emisji 
jest wi!c bezcelowe, skoro przyroda mo%e to uczyni& bardziej in-
tensywnie (tak zwi!kszy& jak i zmniejszy& ilo'ci CO2), i zniwelo-
wa& ka%dy wysi"ek regulacyjny cz"owieka. To ilo'& ciep"a docie-
raj#ca ze S"o$ca decyduje o klimacie oraz wzro'cie biosfery i ma 
decyduj#cy wp"yw na ilo'& CO2 w powietrzu atmosferycznym, 
a nie odwrotnie.

CO2 jest gazem oboj!tnym, bezbarwnym i bezwonnym, w po-
wietrzu atmosferycznym obecny jest w ilo'ci prawie 'ladowej 
(poni%ej pó" promila) w postaci rozproszonej. Znikoma obecno'& 
tego sk"adnika w powietrzu nie ma wp"ywu na jako'& przenika-
nia promieni s"onecznych przez atmosfer! (nie zmienia w spo-
sób znacz#cy w"asno'ci powietrza atmosferycznego), jak równie% 
ilo'& dwutlenku w!gla w powietrzu nie zwi!ksza dawki energii 
s"onecznej i absorpcji jej przez powierzchni! skorupy ziemskiej 
w porównaniu z np. tlenem atmosferycznym.
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Antropogeniczna produkcja dwutlenku w!gla jest wielo-
krotnie mniejsza od naturalnej emisji CO2 (procesy biologicz-
ne, oceany, wulkany, np. 'wiat owadów produkuje du%o wi!cej 
ni% przemys"). Nale%y pami!ta&, %e na powierzchni Ziemi by"y 
ju% okresy bardzo zimne (zlodowacenia) jak równie% by"y te% 
bardzo gor#ce i wilgotne (np. w karbonie, w trzeciorz!dzie). Za-
warto'& CO2 w powietrzu zmienia"a si! jak dowodz# te% rdzenie 
lodowe z Antarktydy. W historii cz"owieka notowano znaczne 
wahania klimatu, tak ocieplenie jak i ozi!bienie w XVI wieku (za-
marzanie Ba"tyku), czy np. z pocz#tkiem XVIII (wymarzanie la-
sów w Polsce). Zmiany klimatu w przesz"o'ci by"y znacznie bar-
dziej radykalne ni% obecnie i na pewno nie zosta"y spowodowane 
dzia"alno'ci# cz"owieka. Obserwowane w ostatnich latach ano-
malie pogodowe i powstaj#ce tr#by powietrzne wynikaj# bardziej 
ze wzrostu urbanizacji i zabudowy terenów zielonych: betonem, 
asfaltem, szk"em, metalami, itp. Poch"anianie energii s"onecznej 
na terenach zurbanizowanych zamieniane jest we wzrost tem-
peratury nagrzewanej materii. Na tych obszarach zwi!kszona 
absorpcja promieni s"onecznych zamieniana jest w ciep"o, które 
jest rzeczywist# przyczyn# anomalii pogodowych. Powstawanie 
lokalnych du%ych ró%nic temperatury wywo"uje opisany efekt 
atmosferyczny. Na terenach zielonych (lasy, pola uprawne), któ-
rych jest co raz mniej, energia s"oneczna poch"aniana w proce-
sie fotosyntezy zamieniana jest we wzrost obj!to'ciowy 'wiata 
ro'linnego, a nie w ciep"o i wy%sz# temperatur! otoczenia. Efekt 
cieplarniany powstaje na obszarach zabudowanych i nie ma 
%adnego zwi#zku z ilo'ci# CO2 w powietrzu atmosferycznym.

Czy mamy obecnie do czynienia z ociepleniem klimatu 
czy z ozi!bieniem, opinie s# podzielone. Odpowiedz na to pyta-
nie nie jest mo%liwa gdy% wymaga dok"adnej analizy d"u%szego 
przedzia"u czasowego (czasokres 100 – 1000 lat). Nikt tego jesz-
cze nie dokona". Krótki okres pomiarowy nie daje pewnych pod-
staw to tworzenia w pe"ni wiarygodnych modeli zmian termicz-
nych na powierzchni Ziemi. Wzrost 'redniej temperatury rocznej 
o pó" stopnia Celsjusza w ostatniej dekadzie nie daje podstaw 
do twierdzenia, %e za 40 lat 'rednia roczna temperatura wzro'-
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nie o dwa stopnie i nast#pi totalna zmiana klimatu. Z geologii 
historycznej wiemy, %e s# to zjawiska cykliczne, na które cz"o-
wiek nigdy nie mia" wp"ywu. Z analizy okresów interglacjalnych 
wynika, %e znajdujemy si! w ko$cowym etapie ostatniego, i do-
piero za ok. 10.000 – 20.000 lat przewidywane mo%e by& kolejne 
zlodowacenie.

Nie ma nawet jednego dowodu ani jakiejkolwiek przes"anki, 
%e przyrost ilo'ci CO2 powoduje ocieplenie klimatu. Wp"yw wzro-
stu ilo'ci dwutlenku w!gla na ocieplenie klimatu jest zerowy. 
Natomiast obni%enie ilo'ci dwutlenku w!gla mog"oby zagrozi& 
wzrostowi biosfery i %yciu biologicznemu na Ziemi. Nie nadmiar 
tego gazu jest zagro%eniem a brak jego mo%e zmniejszy& przy-
rost biomasy i zahamowa& rozwój %ycia biologicznego. Dopóki 
w skorupie ziemskiej b!dzie miejsce dla biosfery, dopóty o ilo'ci 
CO2 b!dzie decydowa"a przyroda pobudzana energi# s"oneczn#. 
Geosystem wspó"zale%no'ci procesów zachodz#cych: w litosfe-
rze, hydrosferze, atmosferze i biosferze reguluje zawarto'& CO2 
– bardzo wa%nego sk"adnika atmosfery. Ilo'& energii s"onecznej 
decyduje o klimacie a ten o ilo'ci CO2 w powietrzu, a nie od-
wrotnie. Traktowanie wi!c dwutlenku w!gla jako czynnika od-
powiedzialnego za ocieplaj#ce zmiany klimatyczne jest wyra)-
nie informacj# fa"szyw# i pod wzgl!dem ekonomicznym wielce 
szkodliw#. Ograniczanie ilo'ci CO2 (jak wida& na przyk"adzie 
polskich lasów i produkcji rolniczej) jest równocze'nie dzia"a-
niem na rzecz hamowania rozwoju przyrody i wzrostu biosfery, 
w tym upraw ro'linnych. 

Zdecydowanie bardziej racjonalne uzasadnienie waha$ kli-
matycznych (czy zmienia si! w kierunku ocieplenia czy ozi!bie-
nia dzi' nikt w sposób autorytatywny nie mo%e potwierdzi&) le%y 
w pot!%nym czynniku, jakim jest energia s"oneczna dop"ywaj#-
ca do powierzchni globu i zmieniaj#ca si! w zale%no'ci od prze-
mian na S"o$cu (zmiany aktywno'ci) oraz w geometrii uk"adu 
Ziemi wzgl!dem S"o$ca. Niewielkie tutaj zmiany mog# powodo-
wa& bardzo du%e zmiany w ilo'ci przesy"anej energii, która decy-
duje o klimacie i mo%e wywo"ywa& mi!dzy innymi du%e zmiany 
temperaturowe. Z du%ym prawdopodobie$stwem mo%na powie-
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dzie&, %e zagra%a nam nie ocieplenie a och"odzenie klimatu. Po-
niewa%, ilo'& energii promienistej S"o$ca docieraj#ca do Ziemi 
zmniejszy"a si! w ostatnich latach o kilka procent, w zwi#zku 
z du%ym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, g"ów-
nie poprzez zapylenie (np. w wyniku spalania – termicznego roz-
k"adu i utleniania materii która nie jest paliwem). Je%eli S"o$ce 
nie zwi!kszy swojej aktywno'ci, równowa%#cej te ograniczenia 
dop"ywu, to ilo'& energii s"onecznej docieraj#cej do Ziemi b!dzie 
mala"a. Zmniejszenie ilo'ci CO2 w powietrzu przy zmniejszo-
nym dop"ywie energii s"onecznej w wyniku nadmiernego zapy-
lenia atmosfery, obni%y przyrost wegetacyjny biomasy. Wpro-
wadzony w Unii Europejskiej pakiet energetyczno – klimatyczny 
na podstawie 'redniej temperatury rocznej wprowadza regula-
cj! ilo'ciow# dwutlenku w!gla i jest przyk"adem mylenia skut-
ku z przyczynami na które to zjawiska przyrodnicze cz"owiek 
nie ma wp"ywu. Dlatego te% ca"y program polegaj#cy na redukcji 
antropogenicznej ilo'ci CO2 , jest nierozs#dnym i nieracjonal-
nym dzia"aniem nie opartym na wiedzy naukowej, i sprzecznym 
z zasad# zrównowa%onego rozwoju na rzecz ochrony 'rodowiska 
naturalnego.

Podstawowym i g"ównym )ród"em ciep"a na Ziemi jest ener-
gia promieniowania s"onecznego. Dzi!ki tej energii zachodz# 
zjawiska fi zyko – chemiczne w atmosferze i zostaje zamienio-
na ona na inne rodzaje energii w ró%nych, cz!sto bardzo z"o%o-
nych procesach termodynamicznych. Energia promieniowania 
s"onecznego docieraj#cego do atmosfery ziemskiej jest dosy& 
dok"adnym odwzorowaniem promieniowania cia"a doskona-
le czarnego o temperaturze 5900oC. Niewielka ró%nica wynika 
ze zjawisk zachodz#cych w atmosferze oko"os"onecznej. Pro-
mieniowanie s"oneczne docieraj#ce do atmosfery ziemskiej ule-
ga poch"anianiu (absorpcji), rozproszeniu i odbiciu. Rozprasza-
nie przebiega w ró%nych kierunkach, i zale%y od d"ugo'ci fali. 
W kierunku poprzecznym najsilniej jest rozpraszane promienio-
wanie o krótkich d"ugo'ciach fali, a wi!c ultrafi oletowe i niebie-
skie, st#d obserwowana barwa nieba. Odbicie nast!puje g"ów-
nie od du%ych cz#stek pary wodnej (warstwy chmurowej) oraz 
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w zale%no'ci od d"ugo'ci padaj#cej fali 'wietlnej. Poch"anianiu 
(absorpcji) ulega g"ównie promieniowanie ultrafi oletowe i cz!'& 
widzialna widma 'wiat"a s"onecznego. Ca"kowita ilo'& odbitego 
promieniowania od powierzchni Ziemi oraz od atmosfery "#cz-
nie z rozproszeniem w przestrze$ kosmiczn#, do ilo'ci padaj#-
cego promieniowania ca"ego widma s"onecznego wynosi oko"o 
0,3 i nosi nazw! albedo Ziemi. Do powierzchni skorupy ziem-
skiej dociera wi!c ok. 70% promieniowania s"onecznego. *red-
nie promieniowanie s"oneczne E na zewn#trz atmosfery wynosi 
1390 W na metr kwadratowy (1438 W/m+ w perihelium, 1345 
W/m+ w aphelium). Ilo'& promieniowania docieraj#cego do gór-
nych warstw atmosfery od planet uk"adu s"onecznego, ksi!%yca, 
gwiazd i obiektów nieba jest milion razy mniejsza od promienio-
wania s"onecznego i dlatego mo%e nie by& brana pod uwag!.

Nale%y tutaj wspomnie& o energii cieplnej wn!trza kuli ziem-
skiej. J#dro Ziemi jest rozgrzane wskutek rozpadu pierwiastków 
radioaktywnych, a tak%e wskutek ci'nienia b!d#cego rezulta-
tem si" grawitacyjnych. Ilo'& ciep"a wn!trza Ziemi która dociera 
do powierzchni jest znikoma w porównaniu z energi# s"oneczn#. 
Ocenia si! j# na oko"o jedn# tysi!czn# kalorii na metr kwadrato-
wy powierzchni w ci#gu 1 sekundy, i w przeciwie$stwie do zwie-
lokrotnionej ilo'ci energii s"onecznej jest ona niewielka. Mówi#c 
inaczej, ilo'& energii promieniowania s"onecznego dziesi!& tysi!cy 
razy przekracza promieniowanie pochodz#ce z powierzchni Zie-
mi. T! wielko'& mo%na by"oby równie% pomin#& w bilansie ener-
getycznym gdyby nie fakt, %e ilo'& ciep"a pochodz#cego z wn!-
trza Ziemi jest wielokrotnie wi!ksza od ilo'ci ciep"a uzyskanego 
ze spalenia wszystkich razem surowców energetycznych wydo-
bywanych przez przemys" górniczy na 'wiecie. Zestawienie tych 
danych przybli%a nam wielko'& skali zjawiska i daje mo%liwo'ci 
porównawcze. Dokonuj#c wi!c bilansu cieplnego na powierzchni 
Ziemi nale%y stwierdzi&, i% licz#c# si! i jedyn# miarodajn# energi# 
jest wy"#cznie moc promieniowania s"onecznego.

Gazowa otoczka Ziemi w postaci powietrza atmosferyczne-
go ma zasadnicze znaczenie w przekazywaniu energii s"onecz-
nej do powierzchni Ziemi, jak te% oddawaniu ciep"a przez Zie-
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mi! w przestrze$ kosmiczn#. Pomiary wykazuj# du%y stopie$ 
jednorodno'ci powietrza atmosferycznego w odniesieniu do jego 
podstawowych sk"adników w warstwie do wysoko'ci 50 km. 
G"ównym czynnikiem transportu poszczególnych sk"adników 
powietrza podlegaj#cych dyfuzji jest ci'nienie umo%liwiaj#ce po-
wstawanie pionowych kana"ów transmisji. W strefi e powy%ej 50 
km zaczynaj# si! procesy dysocjacji i rekombinacji moleku" ga-
zów atmosferycznych prowadz#ce do lokalnych zmian w sk"a-
dzie atmosfery pod wp"ywem promieniowania s"onecznego. Pro-
mieniowanie energii z powierzchni Ziemi odpowiada prawie 
dok"adnie promieniowaniu cia"a doskonale czarnego o tempera-
turze 270° – 280°K. Ca"a energia tego promieniowania przypa-
da na obszar dalekiej podczerwieni w zakresie widmowym od 5 
µm, z maksimum ok. 13 µm. Wypromieniowywanie cz!'ci ener-
gii z powierzchni Ziemi w przestrze$ kosmiczn#, bez przeszkód 
jest mo%liwa poprzez tzw. okno atmosferyczne, w przedziale wid-
mowym od 8 µm do ok. 12 µm. Jest to przedzia" wolny od pasm 
absorpcyjnych g"ównych sk"adników atmosfery, w tym równie% 
dwutlenku w!gla. Ilo'& CO2 w powietrzu nie wp"ywa na ilo'& 
promieniowania energii w tym zakresie widmowym. Nie nale-
%y tutaj pomin#& wa%nego zjawiska polegaj#cego na zdolno-
'ci utrzymywania przez powietrze atmosferyczne prawie sta"ej 
temperatury. Wypromieniowywanie energii z powierzchni Zie-
mi odbywa si! wy"#cznie poprzez kolejne warstwy atmosfery 
od najni%szej a% do przestrzeni kosmicznej, zarówno w kierun-
ku warstwy le%#cej wy%ej jak i w kierunku powierzchni Ziemi. 
Dlatego znaczna cz!'& energii wypromieniowanej przez Ziemi! 
wraca do niej z powrotem. Powoduje to, %e temperatura Ziemi 
ustala si! na pewnym okre'lonym poziomie, bardziej stabilnym 
ni% zachodzi"o by to przy braku atmosfery. Dzi!ki temu tempe-
ratura na Ziemi podczas nocy nie spada do temperatur bliskich 
przestrzeni kosmicznej. Efekt ten, polegaj#cy na du%ej przezro-
czysto'ci atmosfery dla promieniowania s"onecznego i du%ej 
nieprzezroczysto'ci dla podczerwonego promieniowania Ziemi, 
nazywa si! (nies"usznie) efektem inspektowym lub efektem cie-
plarnianym, poprzez analogi! do procesu podnoszenia tempera-
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tury w szklarniach. Podwy%szenie ilo'ci dwutlenku w!gla w po-
wietrzu nie wp"ywa na ilo'& przesy"anej energii i nie ma równie% 
wp"ywu na wy%ej wymienione zmiany temperaturowe. CO2 ab-
sorbuje energi! promienist# w ca"o'ci, w zakresie pasm o d"u-
go'ci fali charakterystycznej dla dwutlenku w!gla. Ze wzgl!du 
na 'ladowe ilo'ci w powietrzu, absorpcja jest znikoma. Zwi!k-
szona nawet wielokrotnie ilo'& CO2 w powietrzu nie spowoduje 
dodatkowej absorpcji energii.

Podstawowym )ród"em azotu, tlenu, i dwutlenku w!gla 
s# procesy fotosyntezy i przemiany materii. Oko"oziemska stre-
fa powietrza atmosferycznego umo%liwia nieustaj#c# wymian! 
tlenu i dwutlenku w!gla mi!dzy lud)mi i ca"ym 'wiatem zwie-
rz!cym z jednej strony a 'wiatem ro'linnym z drugiej. W orga-
nizmach %ywych (fauny), wykszta"ci" si! enzym nazwany cyto-
chromem c, o specyfi cznym dzia"aniu biochemicznym – jest on 
niezb!dny do poch"aniania tlenu w procesie oddychania we-
wn!trznego organizmu. Cytochrom c jest wi!c enzymem od-
dechowym którego swoiste dzia"anie polega na po'rednictwie 
w przekazywaniu do wn!trza komórki tlenu dostarczanego przez 
krew. W procesie tym wydalany jest dwutlenek w!gla jako pro-
dukt przemian energetycznych.

Natomiast w 'wiecie ro'linnym komórki zawieraj# chlo-
roplasty i sw# zielon# barw! zawdzi!czaj# zawarto'ci chlorofi -
lu. W chloroplastach zachodzi proces przemiany materii zwany 
fotosyntez# i ró%ni si! zasadniczo od przemian zachodz#cych 
u zwierz#t i ludzi. Chloroplasty po'rednicz# we wch"anianiu 
energii promienistej S"o$ca i wykorzystuj# j# jako )ród"o si"y 
do budowy materia"u organicznego z wody i dwutlenku w!gla 
czerpanego z atmosfery. W procesie tym uwalniany jest tlen. 
Nale%y tutaj wspomnie& o znaczeniu tego zjawiska w biosferze 
ze wzgl!du na to, %e s# jedynymi organizmami %yj#cymi na Zie-
mi, które potrafi # budowa& kompleksowo zwi#zki organiczne 
takie jak: bia"ko, skrobi!, t"uszcze i np. celuloz!, lignin!. Wy-
twarzana w ten sposób roczna produkcja substancji organicz-
nych (fl ory) oceniana jest na ponad 200 miliardów ton. Spalanie 
natomiast materii energetycznej w organizmach %ywych fauny 
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powoduje emisj! CO2 i ubytek tlenu w atmosferze, który jest fi l-
trem promieni s"onecznych. Pozyskany w ten sposób dwutlenek 
w!gla zostaje zagospodarowany do wytworzenia wi!kszej masy 
organicznej (fl ory), uwalniaj#c jednocze'nie tlen. Samoreguluj#-
cy proces sprz!%enia zwrotnego w biosferze przywraca stan rów-
nowagi w powietrzu atmosferycznym i sta"o'ci sk"adu jego pod-
stawowych sk"adników, który tworzony by" przez wiele milionów 
lat w ró%nych z"o%onych procesach ewolucyjnych.

Opisana powy%ej przemiana materii ukszta"towa"a sk"ad po-
wietrza atmosferycznego Ziemi. Uwolniony w procesie fotosyn-
tezy tlen jest skutecznym fi ltrem energii promieniowania s"o-
necznego. Tlen ogranicza ilo'& docieraj#cej energii s"onecznej 
i ustala proces fotosyntezy na okre'lonym poziomie, a tym sa-
mym ogranicza zawarto'& tlenu w atmosferze. Du%y wzrost (po-
nad normatywny) ilo'ci tlenu w atmosferze by"by bardzo du%ym 
zagro%eniem. Tlen absorbuje promieniowanie s"oneczne i ozi!-
bia klimat, co powoduje ograniczenie wzrostu fl ory, a tym sa-
mym ograniczenie produkcji tlenu. Samoreguluj#cy charakter 
tego procesu doprowadzi" do tego, %e udzia" tlenu w atmosferze 
ustali" si! z du%# dok"adno'ci# na pewnej okre'lonej wielko'ci. 
Zjawisko tego sprz!%enia zwrotnego nazwano „efektem Ureya” 
na cze'& ameryka$skiego chemika Harolda Ureya, laureata na-
grody Nobla, za odkrycie tego mechanizmu zachowywania si! 
atmosfery ziemskiej. Przyroda posiada mechanizmy ochronne 
w istniej#cym zwrotnym uk"adzie fi to i zoocenozy – dwutlenku 
w!gla i tlenu. W zale%no'ci od nas"onecznienia, temperatury 
i wilgotno'ci powietrza oraz proporcji mi!dzy azotem, CO2 i tle-
nem w powietrzu. Ilo'& energii s"onecznej docieraj#cej do Ziemi 
decyduje o ilo'ci ciep"a i wysoko'ci temperatury na powierzchni 
globu i tworzeniu si! klimatu. Gdyby nawet zawarto'& CO2 bar-
dzo si! zwi!kszy"a, to nie mia"oby wp"ywu na zwi!kszenie tem-
peratury na Ziemi.

Proces spalania paliw sta"ych, p"ynnych i gazowych w wyni-
ku dzia"alno'ci cz"owieka emituje dwutlenek w!gla, tylko jego 
ilo'& w porównaniu z ilo'ci# pochodz#c# ze 'wiata o%ywio-
nego i nieo%ywionego jest tak minimalny, %e nie ma wp"ywu 
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na przyrost ilo'ci w atmosferze. Obserwacje geologiczne i gla-
cjologiczne wskazuj# bowiem, %e od prawieków najpierw kli-
mat si! ogrzewa", a dopiero potem wzrasta" poziom CO2 w at-
mosferze. Tak si! dzieje, poniewa% CO2 gorzej rozpuszcza si! 
w wodzie o wy%szej temperaturze, cieplejszy ocean (jest w nim 
50 razy wi!cej CO2 ni% w atmosferze) powoduje zatem wi!k-
sze „wydychanie” tego gazu do atmosfery. Niepokój mog# bu-
dzi& natomiast procesy w wyniku których nast!puje wypusz-
czanie do atmosfery i hydrosfery, zwi#zków do tej pory w niej 
nie wyst!puj#cych lub wp"ywaj#cych na zmniejszenie proce-
sów fotosyntezy w skali globalnej. Przyk"adem mo%e by& zanie-
czyszczenie powierzchni wód oceanicznych rop# naftow#, które 
pogarszaj# warunki rozpuszczania CO2 w wodzie i tym samym 
ograniczaj# procesy fotosyntezy maj#ce wp"yw na zmiany kli-
matu. Drugim przyk"adem jest wzrost zanieczyszczenia (za-
pylenia) powietrza atmosferycznego i zmniejszenie przep"ywu 
energii s"onecznej.

Ignorowany jest zupe"nie fakt potwierdzony empirycznie, 
%e podwy%szona zawarto'& CO2 w atmosferze jest korzystniej-
sza dla wszystkich gatunków ro'lin, ni% zawarto'& niska. Flo-
ra oczywi'cie sprzyja faunie i warunkuje jej %ycie na Ziemi oraz 
wzajemnie na siebie oddzia"ywuj#. (ycie cz"owieka bez przyrody 
o%ywionej by"oby niemo%liwe. Niska zawarto'& dwutlenku w!gla 
w powietrzu atmosferycznym ogranicza wzrost 'wiata ro'linne-
go. W jakim wi!c celu wprowadza& bardzo kosztowny system 
gospodarczy ograniczaj#cy emisj! dwutlenku w!gla, gazu „%y-
cia” koniecznego przyrodzie. Ro'linom uprawnym do wi!kszego 
wzrostu brakuje dwutlenku w!gla, co jest równie% potwierdzone 
empirycznie. Ograniczaj#c sztucznie CO2 zmniejszamy mo%liwo-
'ci produkcyjne %ywno'ci.

Jak wida&, nie ma dowodów na sta"y wzrost ilo'ci CO2 
w powietrzu atmosferycznym – mikro wzrost ponad normatyw-
ny. Wiemy, %e ta znikoma ilo'& CO2 w powietrzu ulega okreso-
wym wahaniom, podobnie jak w odpowiedniej proporcji tlenu 
i azotu. Ze wzgl!du na wa%ny %yciowy proces wzrostu ro'lin, 
wyst!puje sta"y niedosyt dwutlenku w!gla, koniecznego do prze-
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miany materii – fotosyntezy. Nierozs#dne jest wi!c wprowadza-
nie pakietu klimatycznego wbrew naturze. 

 Opracowali: dr in!. Edward Przybysz 
& mgr in!. Wies"aw Klimek 
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Od 1999 roku Polskie Lobby Przemys"owe 'ci'le wspó"pracuje ze Zwi#z-
kiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Na zdj!ciu poczty sztandarowe 
na ulicach Mielna Koszali$skiego, gdzie 16 wrze'nia 2011 roku odby"y si! 

Centralne Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego

Akademia z okazji Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty 
Kolejowego w dniu 16 wrze'nia 2011 r. w Mielnie Koszali$skim
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Centralne Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego w Miel-
nie Koszali$skim w dniu 16 wrze'nia 2011 r. Wyst#pienie Leszka Mi!tka 

– prezydenta Zwi#zku Zawodowego Maszynistów Kolejowych podczas 
uroczystej akademii

Uroczysta akademia podczas Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia 
Maszynisty Kolejowego w Mielnie Koszali$skim. Wyst#pienie Koordynatora 

PLP prof. Paw"a Soroki



172

Uroczysto'ci Regionalnego *wi!ta Polskich Maszynistów Kolejowych PKP 
CARGO S.A. w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 9 pa)dziernika 2011 r. 
Msza 'w. w intencji maszynistów w Sanktuarium Matki Bo%ej Trybunal-

skiej w Klasztorze o.o. Jezuitów

Przewodnicz#cy Zwi#zku Maszynistów Kolejowych w Piotrkowie Trybunal-
skim Marek Kraska wr!cza dyplom prof. dr hab. Miros"awowi Su"kowi
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Wprowadzenie – cele i za"o&enia Raportu

Raport jest prób# oceny obecnego stanu przemys!u w Pol-
sce i zmian jakie w nim nast#pi!y w okresie transformacji sy-
stemowej w latach 1989 -2012. Zawiera dane liczbowe, analizy 
i wnioski, które mog# by$ wykorzystane w polityce Rz#du. Pro-
pozycje w nim zawarte zmierzaj# do podj%cia nowoczesnej rein-
dustrializacji gospodarki polskiej w kierunku stworzenia nowe-
go przemys!u opartego na wiedzy i kapitale ludzkim. 

Raport sk!ada si% z trzech cz%&ci. Cz%&$ „A” przedstawia 
w uj%ciu zbiorowym losy zak!adów przemys!owych zbudowa-
nych w PRL-u, jakie mia!y miejsce po 1989 roku, a wi%c w wa-
runkach transformacji systemowej. Ustala si% w niej zakres 
i przyczyny likwidacji bardzo du"ej cz%&ci tych zak!adów. Za-
wiera tak"e diagnoz%, stan i struktur% obecnego potencja!u 
przemys!u polskiego i ukazuje dynamik% zachodz#cych w nim 
zmian. W dalszej cz%&ci ukazano niepowodzenia i niedostatki 
przekszta!ce' strukturalnych w polskim przemy&le w okresie 
transformacji systemowej. Na tej podstawie przedstawia si% 
konsekwencje dla polskiej gospodarki wynikaj#ce z zaniedba' 
i b!%dów pope!nionych w czasie transformacji przemys!u, któr# 
mo"na okre&li$ jako u!omn#.

W cz%&ci „B” autorzy Raportu ukazuj# najnowsze tendencje 
w przemy&le &wiatowym. Ich zdaniem pojawiaj#ce si% w ostat-
nim okresie trendy rozwojowe nale"y uwzgl%dni$ w ocenie sta-
nu i perspektyw dla polskiego przemys!u.

W cz%&ci „C” przedstawiono wizj% nowoczesnego uprzemy-
s!owienia gospodarki polskiej, uwa"aj#c jej urzeczywistnienie 
za konieczne. W tej cz%&ci Raportu Polskie Lobby Przemys!owe 
zaproponowa!o wnioski i rekomendacje skierowane do Rz#du 
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RP, konieczne dla zbudowania w Polsce w ci#gu kilkunastu lat 
licz#cego si% potencja!u nowego przemys!u i przygotowania na-
szego kraju do przysz!o&ci. 

Przechodz#c do konkretów Polskie Lobby Przemys!owe oce-
nia, "e proces urynkowienia gospodarki po 1989 r. by! s!usz-
ny i nieuchronny. Dostosowanie przemys!u w Polsce do dzia-
!ania w warunkach rynkowych by!o tym samym konieczne. 
W 20-leciu transformacji osi#gni%to na tej drodze znaczny po-
st%p. Jednak"e, równocze&nie w polityce gospodarczej pa'stwa 
w stosunku do przemys!u krajowego pope!niono w okresie 
transformacji szereg zasadniczych i powa"nych b!%dów. Wy-
zwoli!y one niepokoj#ce procesy i spowodowa!y utrat% bardzo 
du"ej cz%&ci potencja!u polskiego przemys!u.

Z ustale' Raportu wynika jednoznacznie, "e konieczna staje 
si% dzi& jak najszybsza korekta pope!nionych b!%dów i elimina-
cja nieprawid!owo&ci, które wyst#pi!y w procesie transformacji. 
Ich usuni%cie wymaga g!%bokiej reorientacji dotychczasowej 
polityki pa'stwa w stosunku do przemys!u. Potrzeba tych 
zmian staje si% coraz bardziej pal#c# i piln# wobec wyst%puj#-
cych obecnie nowych tendencji i procesów w przemy&le &wia-
towym, uprzednio nieprzewidzianych. Mog# one w istotny spo-
sób zmieni$ sytuacj% w przemy&le &wiatowym. Trzeba wi%c jak 
najszybciej dostosowa$ przemys! w naszym kraju do nowej sy-
tuacji, je"eli ma on sprosta$ wyzwaniom przysz!o&ci.

Niestety te nowe tendencje, zdaniem Polskiego Lobby Prze-
mys!owego, nie znajduj# nale"ytego wyrazu w bie"#cej i d!ugo-
okresowej dzia!alno&ci Rz#du. Jednym z tego przyk!adów mo"e 
by$ niemal ca!kowite pomini%cie problemów rozwoju przemy-
s!u (z wyj#tkiem energetyki) w studium rz#dowym na temat 
strategii rozwoju kraju na okres do roku 2030. Nie s# one te" 
dostatecznie znane opinii publicznej.

Z tych wzgl%dów za nasz obowi#zek uwa"amy przedstawie-
nie tych problemów w niniejszym Raporcie szerszej opinii pub-
licznej.
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Cz#$% A. 
Budowa nowych przedsi#biorstw przemys"owych 
w latach 1949-1988 i transformacja polskiego 

przemys"u w latach 1989-2009

I. Budowa nowych przedsi#biorstw przemys"owych 
w latach 1949-1988 i ich losy po 1989 roku

System gospodarczy funkcjonuj#cy w Polsce przed 1989 ro-
kiem, obok wszystkich swoich wad i niesprawno&ci ekonomicz-
nej, charakteryzowa! si% wysok# sk!onno&ci# do inwestowania. 
Przekracza!a ona z regu!y realne mo"liwo&ci wykonawcze w tej 
dziedzinie. W rezultacie prowadzi!o to cz%sto do naruszania 
równowagi makroekonomicznej. Niemniej nadawa!o to du"# 
skal% procesom inwestowania w gospodarce w tym równie" 
w przemy&le, zw!aszcza w krajach, które wst#pi!y na drog% 
uprzemys!owienia.

Podobnie i w Polsce okres PRL by! etapem realizacji naj-
wi%kszego jak dotychczas programu inwestycji, zwi#zanych 
z budow# nowych zak!adów przemys!owych. W sumie w okre-
sie istnienia Polski Ludowej, a wi%c w ci#gu 40 lat (1949-
1989), je&li pomin#$ okres powojennej odbudowy, zbudowano 
na nowych placach budów, a wi%c terenach uprzednio nieeks-
ploatowanych przemys!owo, co odpowiada poj%ciu „greenfi eld 
investment”, oko!o 1525 nowych wi%kszych zak!adów prze-
mys!owych1. W sumie tej uwzgl#dniono tylko zak"ady prze-
mys"owe o zatrudnieniu 100 i wi#cej pracowników. Odpo-
wiada to kategorii zak"adów $rednich i du&ych. Natomiast 
nie obejmuje zak"adów „mikro” o zatrudnieniu do 9 pra-
cowników oraz „ma"ych” o zatrudnieniu od 10 do 99 osób. 
Przedsi#biorstwa te powsta"y wysi"kiem ca"ego narodu, 

1 Podstaw# niniejszego Raportu s# badania przeprowadzone z udzia-
!em prof. dr hab. Andrzeja Karpi'skiego dotycz#ce losów nowych zak!adów 
przemys!owych zbudowanych od podstaw w Polsce w latach 1949-1988. 
Wykorzystane zosta!y tak"e fragmenty jego opracowania, zamieszczonego 
w publikacji pt. Zrozumie$ PRL, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2012 r.



180

kosztem niskich wynagrodze' i zdegradowania sfery kon-
sumpcji.

W liczbie tej obok zak!adów przemys!owych zbudowanych 
od podstaw uwzgl%dniono równie" nieliczne zak!ady, które 
wprawdzie istnia!y ju" uprzednio, ale uleg!y takim zniszcze-
niom w czasie wojny lub z innych przyczyn, "e produkcja zo-
sta!a w nich przerwana na okres nie krótszy ni" na kilka lat. 
Ich odbudowa mia!a wi%c charakter budowy od podstaw. Takich 
zak!adów jest jednak w tej liczbie tylko niewiele, bo 15 na 1525. 
Wyst%powa!y one g!ównie w Warszawie i na Wybrze"u.

Wreszcie w nielicznych przypadkach w liczbie tej uwzgl%d-
niono tak"e niektóre zak!ady, które obj%to rozbudow# w ta-
kim stopniu, "e ponad 75% ich obecnej zdolno&ci produkcyjnej 
jest wynikiem ich rozbudowy ju" w PRL. Mamy wi%c do czynienia 
w tym przypadku w istocie rzeczy z zupe!nie nowym zak!adem. 
Ich udzia! jest jednak niewielki – 26 na 1525 zak!adów ogó!em.

Do liczby 1525 zak!adów zaliczono tyko te, które oddano 
do u"ytku nie pó(niej ni" do 31.XII.1988 r.

Je"eli chodzi o kryterium zatrudnienia, czyli granic% 100 
zatrudnionych, to wyj#tek zastosowano tylko w stosunku 
do elektrowni wodnych ze wzgl%du na to, "e w tym przypadku 
przy bardzo niskim stanie w nich zatrudnienia mamy do czy-
nienia z relatywnie du"ym maj#tkiem produkcyjnym.

Pierwsze pytanie, które wymaga odpowiedzi to „Jak# rol% 
odgrywa!y te nowe zak!ady w ca!ym ówczesnym potencjale 
przemys!owym?”

W 1988 r., który przyj%to za podstaw% tej analizy, jako 
ostatni pe!ny rok istnienia PRL jako systemu, liczba zak!a-
dów przemys!owych w ca!ym przemy&le spe!niaj#cych te kry-
teria (ponad 100 zatrudnionych i odr%bna lokalizacja) wynosi!a 
6233. Zbadano je pod k#tem identyfi kacji tych z nich, które 
spe!niaj# te warunki i zosta!y zbudowane ju" w PRL.

Je"eli zestawi$ wi%c liczb% 6233 z liczb# 1525 nowych za-
k!adów zbudowanych w PRL to te nowe zak!ady stanowi!y 
w 1988 r. 24% ich ogólnej liczby. Oznacza!o to, "e co czwar-
ty z istniej#cych zak!adów zbudowano ju" w PRL. Odsetek ten 
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jest jednak znacznie wy"szy, je"eli zestawi$ je z liczb# przedsi%-
biorstw, a nie zak!adów. Liczba przedsi%biorstw pa'stwowych 
w przemy&le by!a bowiem w tym samym roku znacznie mniej-
sza, bo wynosi!a tylko 3043 przedsi%biorstw, ró"nica ta wynika 
z faktu, "e oko!o 900 przedsi%biorstw to przedsi%biorstwa wie-
lozak!adowe. W tym przypadku ka"dy zak!ad odr%bnie zlokali-
zowany obliczany by! odr%bnie, mimo, "e stanowi! jedno przed-
si%biorstwo. Najbardziej typowym tego przyk!adem by!y fi lie 
wielkich zak!adów przemys!owych zlokalizowane poza siedzib# 
zarz#du przedsi%biorstwa.

Je"eli zestawi$ liczb% zak!adów zbudowanych po drugiej 
wojnie &wiatowej z liczb# przedsi%biorstw pa'stwowych w prze-
my&le to stwierdzi$ mo"na, "e co drugie z tych przedsi%biorstw, 
które istnia!y w roku 1988 zbudowano ju" w PRL. Wskazuje 
to na rzeczywi&cie imponuj#c# skal% rozbudowy przemys!u 
w tym okresie.

Udzia! tych nowych zak!adów zbudowanych w PRL, w ca-
!ym przemy&le, liczony ich wynikami by! znacznie wi%kszy ni" 
by to wynika!o z ich ilo&ciowego udzia!u (24%). Decyduje o tym 
fakt, "e nowo budowane zak!ady w tym okresie by!y z regu-
!y znacznie wi%ksze ni" poprzednio istniej#ce. I tak ich udzia! 
liczony w maj#tku produkcyjnym, mierzonym warto&ci# pro-
dukcyjnych &rodków trwa!ych brutto (bez dzia!alno&ci socjalnej 
w zak!adach) w ca!ym maj#tku przemys!u istniej#cym w roku 
1988 szacowa$ mo"na na 55-57%, w warto&ci produkcji sprze-
danej na 52-54%, a w zatrudnieniu na 38-40%.

Z tych 1525 nowych zak!adów powsta!ych w poprzednim 
systemie uda!o si% ustali$ dla oko!o 1425 z nich konkretne 
dane o ich maj#tku, produkcji i zatrudnieniu, co stanowi 93% 
ich ogólnej liczby. Pozwala to ju" na bardziej szczegó!ow# ana-
liz% udzia!u tej zbiorowo&ci w oparciu o konkretne liczby. Z da-
nych tych wynika, "e udzia! tych zak!adów wynosi! w 1988 r. 
52,2% ca!ego maj#tku produkcyjnego, 48,9% ca!ej produkcji 
i 35,5% zatrudnienia. Wy"szy udzia! w maj#tku ni" w produk-
cji wskazuje, "e znaczna cz%&$ nowych zdolno&ci produkcyj-
nych w roku 1988 nie zosta!a jeszcze w pe!ni opanowana.
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Z kolei znacznie wy"szy udzia! zak!adów zbudowanych 
w PRL w produkcji ni" w zatrudnieniu &wiadczy, "e wydajno&$ 
pracy w tych nowych zak!adach by!a znacznie wy"sza ni" w do-
tychczas istniej#cych zak!adach. Instalowano w nich bowiem 
bardziej wydajne maszyny i urz#dzenia oraz stosowano bar-
dziej nowoczesne technologie, a w rezultacie wy"szy by! w nich 
poziom mechanizacji i automatyzacji pracy i produkcji.

Inwestycje te umo"liwi!y zasadnicz# popraw% warunków 
pracy dla znacznej cz%&ci za!óg przemys!owych. Z lepszych 
z regu!y warunków pracy w tych nowych zak!adach korzysta-
!o ju" 1,7 mln ludzi, którzy znale(li prac% w tych zak!adach. 
W sumie oznacza to, "e w roku 1988, a wi%c w ostatnim roku 
istnienia PRL, przewa"aj#ca cz%&$ produkcji przemys!owej 
w naszym kraju wytwarzana ju" by!a w nowych zak!adach 
przemys!owych, zbudowanych w 40-leciu PRL. Je"eli do tego 
doda$ zak!ady przemys!owe, wprawdzie ju" poprzednio istnie-
j#ce, ale rozbudowane w stopniu przekraczaj#cym co najmniej 
50% ich obecnej zdolno&ci produkcyjnej to mo"na szacowa$, 
"e 75% ca!ej produkcji w 1988 r. wytwarzano ju" w nowych 
zak!adach zbudowanych w PRL i zasadniczo rozbudowanych 
w tym okresie. Zdecydowana cz%&$ przemys!u istniej#cego 
w tym roku zbudowana zosta!a po 1949 r., czyli po zako'cze-
niu powojennej odbudowy.

I.1. Struktura bran!owa zak"adów zbudowanych 
w latach1949-1988

Analiza struktury bran"owej powsta!ych w PRL nowych za-
k!adów przemys!owych wskazuje z kolei, na jakie przemys!y 
orientowa!a si% ówczesna polityka gospodarcza i jakim bran-
"om nadawa!a ona priorytetowe znaczenie. Udzia! tych nowo 
zbudowanych zak!adów w poszczególnych bran"ach metod# 
rankingu od najwi%kszego do stopniowo malej#cego tego udzia-
!u ilustruje nast%puj#ce zestawienie:
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Tabela nr 1. Udzia! zak!adów zbudowanych w PRL w poszcze-
gólnych bran"ach

Miejsce 
w ran-
kingu

Symbol 
PKD 
2004

Nazwa bran"y

Udzia! nowych zak!adów poszcze-
gólnych bran" w %

w maj#tku 
produkcyj-

nym

produkcji 
sprzeda-

nej
zatrud-
nieniu

X X Przemys! ogó!em

X X Zak!ady obj%te 
rozliczeniem 100,0 100,0 100,0

1 27 Hutnictwo 17,9 13,7 8,8
2 40 Energetyka 10,9 5,5 3,0

3 24 Przemys! chemicz-
ny 9,5 7,0 4,7

4 10 Górnictwo w%glo-
we 7,6 5,5 11,3

5 15 Przemys! spo"yw-
czy 7,3 15,3 9,6

6 26 Przemys! materia-
!ów mineralnych 7,1 4,9 6,9

7 29 Przemys! budowy 
maszyn 5,2 4,6 8,3

8 23 Przemys! prze-
twórstwa paliw 4,2 8,8 1,3

9 34 Przemys! samo-
chodowy 4,0 5,2 5,5

10 17 Przemys! w!ókien-
niczy 3,6 4,7 6,5

11 32 Przemys! elektro-
niczny 3,3 4,3 6,8

12 13 Kopalnictwo rud 
metali 3,3 1,6 1,7

)ród!o: Obliczenia w"asne Andrzeja Karpi%skiego na podstawie danych 
jednostkowych o poszczególnych zak"adach przemys"owych

Wnioski wynikaj#ce z danych zawartych w tabeli opiera$ 
nale"y przede wszystkim na warto&ci maj#tku produkcyjnego, 
powsta!ego w zak!adach zbudowanych w PRL. Maj#tek, czyli 
warto&$ &rodków trwa!ych, stanowi najbardziej trwa!y i stabil-
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ny element takiej oceny. Mniej jest on zale"ny od koniunktur 
mi%dzynarodowych ni" produkcja i jest mniej podatny na znie-
kszta!cenia z powodu struktury cen. Dziedziny bowiem, któ-
rych produkcja obci#"ona jest akcyz# lub wysokim podatkiem 
VAT maj# relatywnie wy"szy udzia! z tego tytu!u w produkcji 
ni" w maj#tku.

Je"eli spojrze$ z tego punktu widzenia na struktur% maj#t-
ku zbudowanego w nowych zak!adach w PRL to zwraca uwag% 
wyj#tkowo du"a koncentracja budowy tych nowych zak!adów 
w kilku bran"ach. Na 10 bran" charakteryzuj#cych si% najwy"-
szym udzia!em w maj#tku zbudowanym w PRL w nowych za-
k!adach przypada a" 84% ca!ego tego maj#tku. Na pozosta!e 
za& 17 bran" przypada!o !#cznie ju" tylko 16%.

Na pierwszym miejscu z udzia!em, blisko 20% czyli 1/5 ca-
!o&ci maj#tku powsta!ego w tych zak!adach znalaz!o si% hutni-
ctwo. Pi%$ pierwszych pozycji zajmuj# hutnictwo, energetyka, 
przemys! chemiczny, górnictwo w%glowe i przemys! spo"ywczy. 
W&ród nowo zbudowanych zak!adów przemys!owych ca!kowi-
cie dominowa!y wi%c górnictwo i przemys! ci%"ki. S# to zarazem 
przemys!y zaliczane do tzw. przemys!ów „dymi#cych” („smoke 
stack industries”). Stanowi# one najwi%ksze obci#"enie dla &ro-
dowiska. Charakteryzuj# si% bowiem najwi%ksz# emisj# zanie-
czyszcze' do atmosfery.

Przemys! przetwórczy pojawi! si% dopiero na 5 pozy-
cji tego rankingu. Jest to przemys! spo"ywczy (symbol 15). 
Jest to pierwszy przemys!, który nie stanowi ju" takiego obci#-
"enia dla &rodowiska, jak klasyczny przemys! ci%"ki.

Natomiast trzeba zwróci$ uwag% na fakt, "e przemys!y wy-
sokiej techniki, które dzi& s# powszechnie uznawane za naj-
bardziej nowoczesne elementy wspó!czesnej struktury prze-
mys!owej, pojawiaj# si% dopiero na 11 miejscu tego rankingu. 
Zajmuje je elektronika.

*#cznie na przemys!y wysokiej techniki przypada!o tyl-
ko 3,6% ca!ego maj#tku w nowych zak!adach w skali kraju. 
Nie mo"na tego wyt!umaczy$ tylko ni"sz# kapita!och!onno&ci# 
tych inwestycji, chocia" jest ona faktem. Na 1525 nowych za-
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k!adów zbudowanych w PRL tylko 81 nale"a!o do przemys!u 
wysokiej techniki, czyli tylko 5,3%. Nie wskazuje to na to aby 
priorytetowo potraktowano te przemys!y.

W rezultacie ich udzia! by! u nas zdecydowanie ni"szy ni" 
w krajach najwy"ej rozwini%tych, gdzie prze"ywa!y one w tym 
okresie prawdziwy „boom” inwestycyjny.

Znacznie ni"szy w bie"#cej strukturze produkcji przemy-
s!owej by! równie" udzia! przemys!ów konsumpcyjnych, wy-
twarzaj#cych g!ównie wyroby dla rynku. W dodatku najsilniej 
by! w&ród nich reprezentowany przemys! spo"ywczy a potem 
w!ókienniczy. Odbiega!o to od tendencji wyst%puj#cych w tym 
okresie w krajach wysoko rozwini%tych, gdzie wówczas mia-
!a miejsce g!%boka redukcja potencja!u w przemy&le lekkim. 
W rezultacie udzia! przemys!ów konsumpcyjnych w&ród zak!a-
dów zbudowanych w PRL by! prawie 4-krotnie ni"szy ni" prze-
mys!u ci%"kiego (20% wobec prawie 80%).

Nieco inaczej kszta!tuje si% kolejno&$ tych bran" liczona 
warto&ci# produkcji, a nie maj#tkiem. Wprawdzie hutnictwo 
przesuwa si% na drugie miejsce po przemy&le spo"ywczym pod 
tym wzgl%dem, ale na trzecim– pojawia si% przemys! przetwór-
stwa paliw.

Wi%ksze ró"nice w rankingu daje zatrudnienie. Najwi%cej 
nowych miejsc pracy powsta!o w górnictwie w%glowym. Pod 
tym wzgl%dem zaj%!o ono pierwsze miejsce w kraju (194 tys.).

W sumie struktur% maj#tku produkcyjnego powsta!ego 
w nowo zbudowanych w PRL zak!adach przemys!owych scha-
rakteryzowa$ mo"na zbiorczo w sposób nast%puj#cy:

– przemys! ci%"ki   prawie 80%
– przemys!y konsumpcyjne   17%
– przemys!y wysokiej techniki  4%
Dominacja inwestycji w przemys!ach surowcowych i w tra-

dycyjnych ga!%ziach przemys!u ci%"kiego by!a bezsporna i ewi-
dentna. By!a to struktura do&$ anachroniczna w stosunku 
do krajów najwy"ej rozwini%tych, gdzie w tym okresie górowa!y 
ju" przemys!y bardziej technologicznie zaawansowane. +wiad-
czy!a raczej o naszym opó(nieniu we wspó!czesnych przemia-
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nach strukturalnych w przemy&le, chocia" inwestycje te stano-
wi!y niew#tpliwie du"y dorobek.

I.2. Przemys"y o najwy!szym udziale nowych zak"adów 
przemys"owych

Istotne znaczenie dla analizy tego problemu ma z kolei od-
powied( na pytanie, jaki by! udzia! nowych zak!adów zbudowa-
nych w okresie 1949-1988 w poszczególnych bran"ach i w ja-
kich z nich udzia! ten by! najwi%kszy w schy!kowym okresie 
poprzedniego systemu. Wskazuje to bowiem w jakim stopniu 
maj#tek w poszczególnych bran"ach zosta! odnowiony w wyni-
ku tych inwestycji. Dane te ilustruje zestawienie w Tabeli 2:

Nowe zak!ady przemys!owe zbudowane ju" w PRL dawa!y 
najwi%ksz# cz%&$ produkcji przede wszystkim w górnictwie rud 
metali i przemy&le hutniczym. Zadecydowa!a o tym z jednej 
strony budowa od podstaw przemys!u miedziowego nieistniej#-
cego w Polsce mi%dzywojennej, za& z drugiej – rozbudowa hut-
nictwa "elaza przez budow% dwóch najwi%kszych hut, miano-
wicie Huty Sendzimira w Krakowie i Huty Katowice. Podobnie 
od podstaw zbudowano te" hutnictwo aluminium, nieistnie-
j#ce w Polsce mi%dzywojennej. Inne by!y przyczyny wysokie-
go udzia!u w ca!ym maj#tku nowych zak!adów zbudowanych 
w PRL w przemy&le elektronicznym i informatycznym. W tym 
przypadku zdecydowa! o tym fakt, "e technologie stosowa-
ne w tych przemys!ach pojawi!y si% dopiero po 1949 r., a wi%c 
rozwój ich produkcji opiera! si% na nowych zdolno&ciach pro-
dukcyjnych. W rezultacie te dwa przemys!y wysokiej techniki 
uplasowa!y si% w rankingu wed!ug udzia!u zak!adów zbudowa-
nych w PRL znacznie wy"ej ni" w wielko&ci produkcji, mimo 
ni"szych inwestycji ni" w przemy&le ci%"kim.
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Tabela nr 2. Rola nowych zak!adów w poszczególnych bran-
"ach

Miejsce 
w ran-
kingu

Symbol 
PKD 
2004

Rodzaj przemys!u

Udzia! %-owy zak!adów przemys!o-
wych zbudowanych w PRL w wyni-

kach bran" w:
warto&ci 
maj#tku 

produkcyj-
nego

warto&ci 
produkcji 
sprzedanej

wielko&ci 
zatrudnie-
nia ogó-

!em

X B+C+E Przemys! ogó!em 52,2 48,8 35,5

1 13 Górnictwo rud metali 93,3 71,1 75,3

2 32 Przemys! elektronicz-
ny 90,1 87,3 37,2

3 27 Hutnictwo 89,7 65,1 66,2
4 26 Przemys! mineralny 78,3 70,3 50,4

5 21 Przemys! celulozowo-
papierniczy 65,3 55,4 42,6

6 23 Przemys! przetwór-
stwa paliw 64,2 83,5 75,2

7 14 Kopalnictwo surowców 
nieenergetycznych 63,8 63,8 29,3

8 30 Przemys! 
informatyczny 60,7 75,3 82,0

9 34 Przemys! 
samochodowy 60,6 75,1 68,0

10 25 Przemys! gumowy 
i tworzyw 55,2 37,1 19,9

11 16 Przemys! tytoniowy 51,7 52,5 51,0
12 18 Przemys! odzie"owy 49,7 26,8 13,6
13 19 Przemys! skórzany 48,5 31,8 26,1

14 36 Przemys! meblarski i 
pozosta!y 48,4 22,5 22,9

15 35 Pozosta!ych &rodków 
transportu 45,4 38,9 27,6

X X Przemys!y wysokiej 
techniki razem 39,3 44,5 41,9

)ród!o: Obliczenia w"asne Andrzeja Karpi%skiego na podstawie danych 
jednostkowych o poszczególnych zak"adach przemys"owych

Niemniej niepokoj#ce jest, "e udzia! zak!adów zbudowanych 
w PRL w przemy&le wysokiej techniki ogó!em by! ni"szy ni" &red-
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nio w przemy&le, czyli odwrotnie ni" w krajach wysoko rozwi-
ni%tych, gdzie stopie' odnowienia maj#tku w tych przemys!ach 
jest znacznie wy"szy od &redniego i wyprzedza! inne ga!%zie. Sy-
tuacja pod tym wzgl%dem odbiega wi%c zasadniczo od tenden-
cji dominuj#cych w tych krajach. Trzeba to uzna$ za wskazanie 
i sygna!, "e wysi!ek inwestycyjny na rzecz tych przemys!ów by! 
wysoce niedostateczny. Na czwartym miejscu znalaz! si% przemys! 
mineralny, g!ównie materia!ów budowlanych, o czy zdecydowa!a 
budowa 18 nowych cementowni oraz oko!o 100 fabryk domów, 
chocia" po 1989 r. wycofano si% z tej technologii (zrobiono to po-
chopnie, mo"liwe przecie" by!o dodawanie nowoczesnych izolacji 
w procesie prefabrykacji). Zwraca te" uwag% wysoka pozycja ko-
palnictwa surowców nieenergetycznych. Zdecydowa!o o tym zbu-
dowanie od podstaw przemys!u siarkowego, w którym po 1989 
r. zaprzestano jednak produkcji. Niemniej du"y udzia! nowych 
zak!adów zbudowanych w PRL w kopalnictwie (symbol 10, 11, 
13, 14) oraz w przemys!ach surowcowych i bazowych, wytwarza-
j#cych nisko przetworzone pó!fabrykaty (symbol 20, 24, 25, 26, 
27) wskazuje na surowcowy charakter procesu rozwoju w Polsce 
co najmniej do 1970 r., czyli siln# orientacj% na rozwój produkcji 
i eksportu surowców i nisko przetworzonych pó!fabrykatów. By! 
to w tym okresie najbardziej kapita!och!onny kierunek inwestycji 
przemys!owych. Trzeba jednak przyzna$, "e zw!aszcza w drugiej 
po!owie lat sze&$dziesi#tych i w latach siedemdziesi#tych ubieg!e-
go wieku powi%kszono i zmodernizowano w Polsce (m.in. w opar-
ciu o licencje zagraniczne) tak"e potencja! przemys!u lotniczego, 
zbrojeniowego, stoczniowego, obrabiarkowego, chemicznego i sa-
mochodowego i ci#gnikowego, a wi%c przemys!ów przetwórczych 
i mocno skooperowanych z wieloma mniejszymi zak!adami, bran" 
– jak na tamte czasy – stosunkowo nowoczesnych.

I.3.Przestrzenne rozmieszczenie zak"adów zbudowanych 
w okresie Polski Ludowej

Interesuj#ca jest z kolei przestrzenna struktura rozmiesz-
czenia nowych zak!adów, zbudowanych w PRL, a wi%c ich lo-
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kalizacja w poszczególnych województwach. Ilustruje to zesta-
wienie w tabeli nr 3.

Najbardziej charakterystyczny jest tu fakt, "e prawie 1/5 
przyrostu maj#tku powsta!o w jednym województwie, a miano-
wicie w województwie &l#skim na obecnym jego obszarze. By!o 
ono g!ównym benefi cjentem budowy nowych zak!adów w PRL. 
Wp!yn%!a na to dominacja przemys!u ci%"kiego w budowie za-
k!adów, a w!a&nie przemys! ci%"ki by! w najwi%kszym stopniu 
zlokalizowany w województwie &l#skim, na tym terenie dokona-
!a si% jego koncentracja. Województwo odczu!o tak"e i ujemne 
jego konsekwencje ekologiczne. Ograniczone &rodki fi nansowe 
nie pozwoli!y na pe!n# ochron% &rodowiska naturalnego i przy-
rody. By!o to cz%&ciowo efektem dominacji hutnictwa i innych 
dziedzin tradycyjnego przemys!u ci%"kiego w ca!ym programie 
budowy nowych zak!adów w kraju. Niemniej pewien wp!yw 
mia!y na to równie" regionalne naciski, co u!atwia!a silna po-
zycja polityczna regionu we w!adzach centralnych. Przes#dzi-
!o to o najsilniejszej pozycji województwa &l#skiego w inwe-
stycjach przemys!owych PRL. Na drugim miejscu znalaz!o si% 
województwo mazowieckie. Na te dwa województwa przypada 
1/3 ca!ego przyrostu maj#tku w nowych zak!adach w kraju.

Tabela nr 3. Nowe zak!ady przemys!owe w PRL zbudowane 
w poszczególnych województwach

Miejsce 
w ran-
kingu

Województwo

1988 

Liczba 
warto&ci maj#t-
ku produkcyj-
nego w mld z!

warto&ci 
produkcji 
sprzeda-

nej 
w mld z!

wielko&ci 
zatrudnie-
nia w tys.

Kraj ogó!em, w 
tym województwa: 1525 11175 15056 1,715

1 - dolno&l#skie 108 1062 1362 126,9

2 -kujawsko- 
 pomorskie 75 601 639 79,2

3 - lubelskie 79 508 659 86,2
4 - lubuskie 47 272 383 47,8
5 - !ódzkie 124 821 992 145,5
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6 - ma!opolskie 87 920 1,170 115,6
7 - mazowieckie 235 1465 2728 234,6
8 - opolskie 46 449 577 49,2
9 - podkarpackie 96 524 715 92,5
10 - podlaskie 64 217 468 45,6
11 - pomorskie 70 589 710 73,7
12 - &l#skie 181 2169 2456 355,7
13 - &wi%tokrzyskie 60 414 418 62,0

14 -warmi'sko-ma-
zurskie 54 171 301 37,0

15 - wielkopolskie 113 529 818 100,3

16 - zachodnio-po-
morskie 67 463 622 63,4

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego

Charakterystyczne jest, "e nieco inaczej przedstawia si% 
kolejno&$ województw, je&li za kryterium przyj#$ nie maj#tek 
nowych zak!adów, a udzia! województwa w !#cznej warto&ci 
produkcji nowych zak!adów w skali kraju. W tym przypad-
ku na pierwsze miejsce wysuwa si% województwo mazowie-
ckie i wyprzedza nawet województwo &l#skie. Jednak"e istotny 
wp!yw na to wywiera lokalizacja na terenie Mazowsza rafi ne-
rii w P!ocku i wysoka akcyza pobierana w tym przemy&le. Po-
twierdza to wcze&niejsz# tez%, "e relatywnie lepsza jest pozy-
cja województw na terenie których zlokalizowane s# przemys!y, 
gdzie realizowana jest akcyza i wysokie stawki VAT. Dotyczy 
to obok paliw tak"e wyrobów dawnych monopoli pa'stwowych. 
Na pozycj% województwa wp!yn%!a ponadto koncentracja budo-
wy fabryk elektronicznych na terenie Warszawy.

Najwi%kszymi benefi cjentami budowy nowych zak!adów 
wed!ug kryterium udzia!u w produkcji by!o w sumie 5 woje-
wództw, które uzyska!y najwi%kszy przyrost maj#tku z tego 
tytu!u: &l#skie (w%giel kamienny i samochody osobowe), ma-
zowieckie (rafi neria, elektronika), dolno&l#skie (mied(), ma!o-
polskie (hutnictwo), !ódzkie (energetyka).

Z kolei ostatnie miejsce pod tym wzgl%dem województwa 
warmi'sko-mazurskiego t!umaczy$ mo"na d#"eniem do ochro-
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ny tego szczególnie cennego ekologicznie obszaru, uznanego 
za „zielone p!uca Polski”, przed dewastacj# spowodowan# in-
westycjami przemys!owymi. Jednak"e w to miejsce nie stwo-
rzono dostatecznej alternatywy zatrudnienia. Tym t!umaczy$ 
mo"na najwy"szy poziom bezrobocia w tym województwie.

Istotne znacznie ma równie" odpowied( na pytanie, w ja-
kich województwach zak!ady zbudowane w poprzednim syste-
mie stanowi# najwi%ksz# cz%&$ ca!ego istniej#cego maj#tku, 
ca!ej warto&ci produkcji oraz zatrudnienia na ich terenie. 

Ilustruje to tabela nr 4 na stronie nast%pnej.
Odpowied( na postawione wy"ej pytanie jest do&$ zaskaku-

j#ca. Województwa bowiem które w najwi%kszym stopniu par-
tycypowa!y w warto&ci maj#tku zbudowanego w nowych przed-
si%biorstwach znalaz!y si% dopiero na dalszych miejscach, pod 
wzgl%dem udzia!u ich maj#tku w ca!ym maj#tku np. wojewódz-
two &l#skie znalaz!o si% w &wietle tego kryterium dopiero na 15 
miejscu, podczas gdy pod wzgl%dem udzia!u maj#tku nowych 
zak!adów znalaz!o si% na 1 miejscu. Województwo mazowieckie 
z kolei zaj%!o odpowiednio 7 miejsce wobec 2, dolno&l#skie – 10 
miejsce wobec 3, !ódzkie – 13 miejsce wobec 5.

Wynika to z faktu, "e te województwa ju" przed 1949 r. 
charakteryzowa!y si% najwi%kszym zasobem maj#tku produk-
cyjnego w przemy&le na swoim terenie. St#d nawet du"y przy-
rost maj#tku w budowanych nowych zak!adach stanowi! tam 
mniejszy odsetek ca!ego istniej#cego maj#tku, ni" w wojewódz-
twach gdzie stan wyj&ciowy tego maj#tku by! niski. Mo"na 
na tej podstawie stwierdzi$, "e w lokalizacji nowych zak!adów 
budowanych w PRL wyst#pi!o silne ci#"enie budowy tych za-
k!adów do rejonów koncentracji ju" istniej#cych zak!adów.

Wyj#tkiem jest województwo ma!opolskie, które pod wzgl%-
dem udzia!u maj#tku nowych zak!adów przemys!owych zna-
laz!o si% na pierwszym miejscu, poniewa" maj#tek ten przed 
1949 r. by! mniejszy ni" maj#tek przemys!owy takich woje-
wództw jak &l#skie, mazowieckie, dolno&l#skie czy !ódzkie.



192

Tabela nr 4. Udzia! nowych zak!adów zbudowanych w PRL 
w istniej#cych zak!adach przemys!owych ogó!em w wojewódz-
twach

Miejsce 
w ran-
kingu

Województwo

Udzia! nowych zak!adów zbudowanych 
w PRL w istniej#cych zak!adach przemys!o-

wych ogó!em w województwach, jako %
maj#tku pro-
dukcyjnego

warto&ci pro-
dukcji zatrudnienia

Przemys! ogó!em 1988 r. 52,2 48,9 35,5

1 - ma!opolskie 74,0 61,7 45,5
2 - pomorskie 70,1 45,1 37,9
3 - opolskie 69,6 62,1 34,8
4 - lubelskie 67,5 67,9 48,8
5 - &wi%tokrzyskie 67,0 60,5 42,1
6 - zachodniopomorskie 64,9 62,5 44,3
7 - mazowieckie 63,9 63,9 44,6
8 - podlaskie 59,7 75,3 39,7
9 - lubuskie 57,1 47,8 35,1
10 - dolno&l#skie 54,1 46,5 29,3
11 - kujawsko-pomorskie 50,1 38,3 31,1
12 - podkarpackie 47,5 48,8 35,2
13 - !ódzkie 45,9 45,8 37,0
14 - wielkopolskie 40,5 40,0 28,6
15 - &l#skie 36,2 33,5 29,7
16 - warmi'sko-mazurskie 31,9 48,1 34,1

)ród!o: obliczenia w"asne Andrzeja Karpi%skiego na podstawie danych 
jednostkowych o poszczególnych zak"adach przemys"owych

Analiza tego problemu ujawnia jeszcze jedno pozytywne 
zjawisko. Na pierwszych 7 miejscach w &wietle kryterium od-
nowienia maj#tku, czyli stosunku maj#tku w zbudowanych 
nowych zak!adach do ca!ego maj#tku znalaz!y si% wojewódz-
twa o najni"szym poziomie uprzemys!owienia przed 1949 r., 
czyli najbardziej opó(nione w rozwoju przemys!u. Wskazuje to, 
"e w lokalizacji przestrzennej nowych zak!adów przemys!owych 
kierowano si% potrzeb# bardziej równomiernego przestrzenne-
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)ród!o: K. Secomski (red. naukowy), 35 lat gospodarki Polski Ludowej, 
PWE Warszawa 1979.
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go rozmieszczenia przemys!u w kraju i d#"eniu do z!agodzenia 
dysproporcji pod tym wzgl%dem pomi%dzy województwami.

I.4.Zasi#g likwidacji zak"adów zbudowanych w PRL 

Upadek i fi zyczna likwidacja wielu zak"adów przemys"o-
wych w okresie transformacji ustrojowej od 1989 roku do-
tyczy"y zarówno zak"adów starych istniej(cych ju& przed 
1939 r., jak i powsta"ych w okresie istnienia PRL. Dyspo-
nujemy jednak materia"em statystycznym, który pozwa-
la nam udokumentowa% i rozpozna% skal# tego problemu 
w odniesieniu do zak"adów przemys"owych zbudowanych 
w okresie Polski Ludowej. Na nich wi#c opieramy dalsza 
analiz#.

Trzeba przy tym wyra)nie stwierdzi%, &e zakres likwi-
dacji istniej(cych uprzednio zak"adów przemys"owych 
w warunkach transformacji ustrojowej by" u nas wyj(tkowo 
du&y, a zarazem znacznie wi#kszy ni& nie tylko w krajach, 
które przechodzi"y podobny proces transformacji ustrojo-
wej, ale te& wi#kszy ni& w krajach, w których na skutek 
osi(gni#cia najwy&szego poziomu uprzemys"owienia wy-
st(pi"y naturalne procesy deindustrializacji pod wp"ywem 
przesuwania si# popytu z dóbr przemys"owych na us"ugi. 
Dlatego problem wymaga analizy i musi by% uwzgl#dniony 
w ocenie dorobku przemys"owego tamtego 40-lecia.

Z dotychczasowych bada' wynika, "e na 1525 nowych za-
k!adów zbudowanych w PRL po 1989 roku w nowych warun-
kach rynkowych likwidacji uleg!o oko!o 424 z nich, tj. pra-
wie 28% (s# to dane na dzie' dzisiejszy, poniewa" badanie 
to nie zosta!o jeszcze w pe!ni zako'czone), czyli co 3 z tych 
zak!adów uleg! likwidacji z ró"nych przyczyn i ju" obecnie 
nie istnieje w ogóle b#d( te" zaprzesta! swojej dotychczasowej 
produkcji przemys!owej na rzecz dzia!alno&ci handlowej, ma-
gazynowej, obs!ugi klientów itp.

Jest to jednak dopiero wst%pny etap bada' i mo"na si% 
spodziewa$, "e liczba ta b%dzie ostatecznie co najmniej o 112 
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wy"sza. Oznacza!oby to, "e co najmniej 40-50% zak!adów zbu-
dowanych w PRL uleg!a po 1989 r. likwidacji. Jest to odsetek 
niepokoj#co wysoki.

Oczywi&cie na upadek szeregu zak!adów wp!yn%!y równie" 
przyczyny obiektywne, co powoduje, "e ich likwidacj% mo"na 
uzna$ za uzasadnion#. O tej likwidacji zdecydowa!y bowiem 
3 rodzaje przyczyn:
1. Zmiany technologii, które spowodowa!y, "e dotychczas 

stosowane sta!y si% przestarza!e i niezdolne do konkurencji. 
T!umaczy to upadek przemys!u siarkowego. Opanowanie 
nowych technologii odzysku siarki w procesie rafi nacji ropy 
naftowej podwa"y!o op!acalno&$ eksploatacji siarki meto-
dami górniczymi. Podobnie post%p techniczny doprowadzi! 
do zast#pienia lamp w wielu rodzajach sprz%tu elektronicz-
nego.

2. Zmiany w poziomie kosztów, które podwa"y!y rentowno&$ 
szeregu dotychczas stosowanych technologii, jak np. znacz-
ny wzrost kosztów energii. To spowodowa!o wycofanie si% 
z bardzo energoch!onnej technologii wielkiej p!yty, czyli fa-
bryk domów, z czym wi#za!y si% jeszcze wysokie straty cie-
p!a w czasie eksploatacji budynków wzniesionych t# tech-
nologi#. Podobnym przyk!adem jest z kolei zaprzestanie 
eksploatacji krajowych z!ó" rudy "elaza czy pierwotnej pro-
dukcji aluminium, które w warunkach otwarcia dost%pu 
do rynku &wiatowego okaza!o si% nieop!acalne.

3. Rosn(ce wymogi $rodowiska i zdrowia cz"owieka. T!u-
maczy to wycofanie z produkcji materia!ów izolacyjnych, 
opartych na azbe&cie ze wzgl%du na zagro"enie dla "ycia 
cz!owieka. Walka z ociepleniem klimatu powodowa$ b%dzie 
tak"e stopniowe wycofywanie si% z produkcji o najwy"szej 
emisji zanieczyszcze' dwutlenkiem w%gla, dwutlenkiem 
siarki i innymi, a likwidacj% tych zak!adów mo"na uzna$ 
za cz%&ciowo obiektywnie uzasadnion#.

4. Zerwanie wi#zi kooperacyjnych powsta"ych w ramach 
dawnej RWPG, szczególnie w zakresie dostawy podzespo-
!ów i gotowych wyrobów. Dotyczy to mi%dzy innymi wy-
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robów produkcji specjalnej, elektronicznych, przemys!u 
maszynowego, pojazdów specjalistycznych itd. W wyni-
ku zerwania wspó!pracy z partnerami ze wschodu zak!ady 
albo uleg!y likwidacji albo znajduj# si% w krytycznej sytua-
cji fi nansowej. Na Mazowszu przyk!adem mog# by$ tu WZM 
PZL-WOLA S.A. /Zak!ady Mechaniczne/, produkuj#cy jed-
nostki nap%dowe do sprz%tu ci%"kiego, wiertni itp., ZREMB 
Warszawa – producent cementowozów czy HORTEX – prze-
twórstwo owocowo-warzywne. 
Obiektywne przyczyny nie mog# w ca!o&ci t!umaczy$ skali 

zjawiska likwidacji zak!adów przemys!owych w Polsce. *#cz-
nie do likwidacji z tych obiektywnych przyczyn mo"na zaliczy$ 
nie wi%cej ni" 100-150 zak!adów. Pozosta!a, wi%c znaczna, 
bo przewa"aj#ca liczba zak!adów przemys!owych (325 na zba-
danych 425) zosta!a zlikwidowana w wyniku gry rynkowej, 
z której wyszli&my jako przegrani. Ich liczba w miar% dalszych 
bada' mo"e podnie&$ si% do 400-500, co stanowi!oby 1/3 – 
1/2 ogólnej liczby zak!adów zbudowanych w PRL. Do tego na-
le&y doda% likwidacj# znacznie wi#kszej ilo$ci – przewa&nie 
mniejszych – zak"adów zbudowanych przed II wojn( $wia-
tow( i odbudowanych wkrótce po jej zako'czeniu.2

Jednym jeszcze obiektywnym wyt!umaczeniem faktu znacz-
nej liczby zlikwidowanych zak!adów przemys!owych, powsta-
!ych w poprzednim systemie mog!aby by$ silna w PRL tenden-
cja do nadmiernej samowystarczalno&ci, granicz#ca w szeregu 
przypadków ju" z „autarki#”, czyli produkowaniem przy wy"-
szych kosztach krajowych od ceny importu. Ale tendencje ta-
kie wyst#pi!y równie" we wszystkich innych krajach, które we-
sz!y na drog% transformacji, a liczba likwidowanych zak!adów 

2 Brak jest dok!adnych i sprawdzonych danych statystycznych doty-
cz#cych skali likwidacji przedsi%biorstw przemys!owych w Polsce w okresie 
1989- 2011. Ryszard +l#zak w artykule pt. „Przemilczane aspekty prywa-
tyzacyjne z lat 1990-94” podaje, "e tylko w latach 1990-1994 zlikwido-
wanych zosta!o w Polsce a" 1275 ro"nych zak!adów produkcyjnych. Jak 
wcze&niej stwierdzono, niniejszy Raport koncentruje si% na losach nowych 
zak!adów zbudowanych w latach 1949-1988, zatrudniaj#cych ponad 100 
osób.
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nie by!a tam tak du"a jak w Polsce. Musia!y wiec dzia!a$ u nas 
dodatkowe specyfi czne przyczyny tego niepokoj#cego zjawiska. 

Niepokoi$ jednak musi nie tylko zbyt du"a skala procesu 
likwidacji po 1989 r. nowych zak!adów przemys!owych zbu-
dowanych w PRL, ale jeszcze w wi%kszym stopniu jej struktu-
ra bran"owa. Zakres bran&owy procesu likwidacji zak!adów 
zbudowanych w PRL ilustruje zestawienie nast%puj#ce:

Tabela nr 5. Zakres bran"owy procesu likwidacji zak!adów 
zbudowanych w PRL 

Miejsce 
w ran-
kingu

Rodzaj 
przemys!u

Liczba 
zlikwido-
wanych 

zak!adów

Warto&$ 
maj#tku 
zlikwido-
wanych 

zak!adów 
[mld z!]

Udzia! % – owy 
zlikwidowanego 
maj#tku nowych 

zak!adów

Utrata 
warto&ci 
produk-

cji 
[mld z!]

Strata 
miejsc 
pracy 
[tys.]w skali 

kraju
w skali 
bran"y

Polska 
ogó!em 240

w tym 
indywidu-
alnie rozli-

czone 
187 1899 8,7 2991 334,6

1 - hutnictwo 5 207 10,9 10,2 223 19,1

2 - budowy 
maszyn 22 190 10,0 32,1 207 32,2

3 - samocho-
dowy 5 167 8,8 36,4 342 5,9

4 - elektro-
niczny 17 152 8,0 40,3 269 43,2

5
- pozosta-
!ych &rod-
ków trans-
portowych

7 153 8,1 64,4 199 33,4

6

- kopal-
nictwo 

surowców 
nieenerge-
tycznych

4 138 7,3 64,5 165 13,7

7 - górnictwo 
w%glowe 7 127 6,7 15,0 76 36,9

8 - mineralny 92 119 6,3 14,8 138 17,4

9 - spo"yw-
czy 11 83 4,4 10,0 173 14,8
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10 - w!ókien-
niczy 10 70 3,7 7,3 39 21,7

11 - metalowy 5 68 3,6 35,5 82 16,5

12 - elektro-
techniczny 5 63 3,3 29,8 78 9,3

13 - drzewny 5 27
Przemys!y 
wysokiej 
techniki 
razem

31 276 14,5 39,3 309 58,1

)ród!o: Obliczenia w"asne Andrzeja Karpi%skiego na podstawie danych 
jednostkowych o poszczególnych zak"adach przemys"owych

Najbardziej zaskakuj#cym wnioskiem z analizy struktury 
i zasi%gu bran"owego procesów likwidacji nowych zak!adów 
po 1989 r. jest wyj#tkowo wysoka w&ród nich pozycja elektro-
niki, zw!aszcza, je"eli uwzgl%dni$, "e uznawana jest ona po-
wszechnie za symbol nowoczesnych przemys!ów. Pod wzgl%dem 
warto&ci utraconego maj#tku zajmuje ona dopiero 5 miejsce, 
jednak pod wzgl%dem udzia!u w maj#tku i liczby zlikwidowa-
nych miejsc pracy zajmuje pierwsze miejsce (43 tys.). Elektro-
nika po 1989 r. utraci!a 55% maj#tku istniej#cego w 1988 r. 
wobec 12,1% w ca!ym przemy&le.

Jest to zjawisko co do skali bez precedensu we wspó!czes-
nej Europie i ra"#co odbiega od tendencji dominuj#cych w kra-
jach rozwini%tych. W tych ostatnich upada!y g!ównie zak!ady 
w górnictwie i tradycyjnych ga!%ziach przemys!u ci%"kiego, 
a nie jak u nas przemys!y najbardziej nowoczesne. Dotyczy 
to nie tylko elektroniki, ale ca!ej grupy przemys!ów wysokiej 
techniki. W stosunku do tych przemys!ów trudno by!oby za& 
uzna$, "e s# one przestarza!e lub odczuwaj# brak zbytu. 
Na ogóln# liczb% 81 nowych zak!adów zbudowanych w tych 
przemys!ach w PRL a" 31 zosta!o zlikwidowanych po 1989 r. 
Nie ma to odpowiednika w innych dziedzinach przemys!u.

 Znacznie rozwini%ty w okresie PRL polski przemys! produk-
cji artyku!ów spo"ywczych, napojów i przetwórstwa tytoniu, 
w ci#gu minionych 20 lat przeszed! powa"n# transformacj% 
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poprzez g!%bok# jego restrukturyzacj% oraz prywatyzacj%. Wie-
le podstawowych zak!adów dawnego Zjednoczenia „Spomasz”, 
po przekszta!ceniach w!asno&ciowych, uleg!o likwidacji, zmie-
ni!o lub ograniczy!o swój profi l produkcji. Dzia!aj#cy na rzecz 
tego przemys!u Instytut Maszyn Spo"ywczych oraz wszystkie 
jego O&rodki Badawczo – Rozwojowe kolejno ulega!y likwidacji.

Przemys!em, który w okresie transformacji systemowej 
utraci! bardzo du"y potencja! jest polski przemys! zbroje-
niowy. Przemys! ten osi#gn#! najwi%kszy poziom mo"liwo&ci 
technologicznych, produkcyjnych i handlowych w po!owie lat 
osiemdziesi#tych ubieg!ego wieku. Wówczas liczy! ponad 120 
przedsi%biorstw i zatrudnia! 250 tys. pracowników, przy czym 
nie licz#c przedsi%biorstw zbudowanych w ramach Centralne-
go Okr%gu Przemys!owego, wi%kszo&$ z nich powsta!a w latach 
1949 – 1988. Udzia! produkcji zbrojeniowej w globalnej pro-
dukcji sprzedanej przekracza! 2%, a Polska by!a licz#cym si% 
dostawc# uzbrojenia i sprz%tu wojskowego na rynkach &wia-
towych, zajmuj#c 7-8 pozycj% w&ród najwi%kszych eksporte-
rów.3 Obecnie dzia!a 20 przedsi%biorstw obronnych skupio-
nych – po przeprowadzeniu konsolidacji bran"y – w Grupie 
BUMAR oraz 12 wojskowych przedsi%biorstw remontowo-pro-
dukcyjnych (w 1989 roku by!o ich 19), b%d#cych pod nadzo-
rem Ministerstwa Obrony Narodowej i stanowi#cych zaplecze 
logistyczne Si! Zbrojnych RP. Ponadto dzia!alno&$ prowadzi 
!#cznie kilkana&cie cywilnych i wojskowych jednostek badaw-
czo – rozwojowych i instytutów badawczo-rozwojowych (kilka 
z nich w!#czono do Grupy BUMAR ), podejmuj#cych prace na-
ukowo-badawcze i rozwojowe, których wyniki wykorzystywane 
s# na potrzeby wojska.

Po zako'czeniu zimnej wojny i rozpocz%ciu transformacji 
ustrojowej w Polsce znaczn# cz%&$ &rodków fi nansowych, prze-
znaczanych wcze&niej na rozwój krajowego przemys!u zbro-

3 M. Szlachta, Wspó!czesne problemy przemys!u zbrojeniowego Pol-
ski. Szanse i wyzwania na przysz!o&$, w: J. P!aczek (red. naukowa ), Go-
spodarka obronna Polski w ko'cu lat dziewi%$dziesi#tych. Szanse i zagro-
"enia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001, s. 58.
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jeniowego, postanowiono przekazywa$ na inne cele i potrze-
by pa'stwa. Zacz%!y pojawia$ si% problemy z zapewnieniem 
wspierania funkcjonowania poszczególnych przedsi%biorstw 
przez pa'stwo poprzez zbywanie wytwarzanych przez nie pro-
duktów. Dotychczasowi zagraniczni odbiorcy sprz%tu powa"nie 
zredukowali swoje potrzeby w zakresie pozyskiwania uzbro-
jenia. Wi%kszo&$ z nich znalaz!a si% w podobnej sytuacji jak 
Polska, rozpoczynaj#c konieczne procesy transformacji gospo-
darki, co poci#ga!o za sob# przewarto&ciowanie gospodarowa-
nia fi nansami danego pa'stwa, w tym wydatków na zbrojenia. 
Wszystko to spowodowa!o wieloletni kryzys ca!ej bran"y.

Nale"y podkre&li$, "e wszystkie przedsi%biorstwa lotnicze, 
które w PRL stanowi!y wa"n# – opart# na nowoczesnych tech-
nologiach – cz%&$ polskiego potencja!u przemys!owego o znacz-
nych zdolno&ciach eksportowych, zosta!y sprzedane przez 
Agencj% Rozwoju Przemys!u kapita!owi zagranicznemu i sta!y 
si% fi liami fi rm zachodnich, g!ównie ameryka'skich (m.in. WSK 
Rzeszów, PZL Mielec, PZL Ok%cie, WSK +widnik i PZL Hydral). 
W okresie transformacji powsta!o ponadto kilkadziesi#t fi rm 
prywatnych realizuj#cych zamówienia dla polskiej armii, któ-
re m.in. zatrudni!y cz%&$ kadry technicznej ze zlikwidowanych 
przedsi%biorstw pa'stwowych. Najwi%ksz# z nich, maj#c# du"e 
osi#gni%cia, jest WB Electronics, które to przedsi%biorstwo nie-
dawno dokona!o fuzji ze znan# pa'stwow# fi rm# elektroniczn# 
Radmor.

Ocenia si%, "e aktualnie polski przemys! obronny zatrud-
nia ok. 25 – 30 tysi%cy pracowników, a w zakresie wielko&ci 
eksportu na rynki zagraniczne spad! na 17-18 pozycj% w &wie-
cie. Tak znaczna likwidacja potencja!u polskiego przemys!u 
obronnego z jednej strony zosta!a spowodowana dokonuj#c# 
si% ci#gle redukcj# naszych Si! Zbrojnych, a z drugiej – wypad-
ni%ciem naszego przemys!u z rynków zagranicznych, na któ-
rych znacznie nasili!a si% konkurencja po zako'czeniu zimnej 
wojny. Inn# przyczyn# by!o pacyfi styczne nastawienie wie-
lu polityków w pierwszych rz#dach solidarno&ciowych; wtedy 
w!a&nie upad!o najwi%cej fi rm z tej bran"y. Obecnie nadal trwa 
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rozpocz%ty w roku 1990 proces restrukturyzacji i konsolidacji 
przemys!u zbrojeniowego. Niestety, nadal nie jest dok!adnie 
zdefi niowana jego docelowa rola i zadania. Obserwacja takiego 
stanu rzeczy nasuwa my&l, "e wci#" nie ma koncepcji na to jak 
wykorzysta$ potencja! tkwi#cy w przedsi%biorstwach. Poczyna-
j#c od jednostek badawczych, poprzez producentów, zak!ady 
remontuj#ce uzbrojenie i sprz%t wojskowy, a" do tych, które 
partycypuj# w utylizacji danego produktu. Jest to o tyle za-
stanawiaj#ce, "e produkty przemys!u zbrojeniowego, uwa"ane 
s# powszechnie za najbardziej zaawansowane technologicznie, 
a zatem takie, które – dzi%ki technologiom podwójnego zasto-
sowania – mog# z powodzeniem i powinny by$ motorem nap%-
dowym ca!ej gospodarki.

Ogólnie bior#c, o tak du"ej skali likwidacji po 1989 r. za-
k!adów zbudowanych w 40-leciu PRL zdecydowa!y:
– szeroka likwidacja zak!adów elektroniki u"ytkowej i sprz%tu 

telekomunikacyjego (likwidacji uleg!y trzy najwi%ksze fabry-
ki tego sprz%tu w kraju i jedne z najwi%kszych w Europie),

 – likwidacja hut aluminium, kilku hut "elaza i huty cynku; 
ponadto we wszystkich hutach zlikwidowano wieku wydzia-
!ów produkcyjnych,

– w przemy&le budowy maszyn – likwidacja fabryk turbin 
parowych i kot!ów energetycznych, a tak"e fabryk maszyn 
górniczych i w!ókienniczych,

– w przemy&le samochodowym – likwidacja lub sprzeda" fa-
bryk samochodów ci%"arowych i autobusów, a po 2000 r. 
równie" fabryk samochodów osobowych i maszyn rolni-
czych w Warszawie, Poznaniu i Grudzi#dzu,

– w przemy&le pozosta!ych &rodków transportu – likwida-
cja dwóch du"ych stoczni i fabryk sprz%tu i wyposa"enia 
do statków, a tak"e zaprzestanie produkcji lokomotyw,

– w przemy&le narz%dziowym – likwidacja fabryk produkuj#-
cych narz%dzia i sprz%t pomiarowy,

– w górnictwie w%glowym – trwa!a likwidacja 26 kopal' w%gla 
energetycznego,
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– w kopalnictwie surowców nieenergetycznych – likwidacja 
przemys!u siarki i przetwórstwa siarki,

– w przemy&le metalowym – likwidacja fabryk kabli i drutów 
(O"arów, Szczecin, Warszawa), 

– w przemy&le mineralnym – likwidacja oko!o 90 fabryk do-
mów,

– w przemy&le spo"ywczym – g!ównie likwidacja wielu zak!a-
dów mi%snych, przetwórstwa spo"ywczego i owocowo-wa-
rzywnego oraz cukrowni.

W bardzo licznych przypadkach nie mo"na jednak zna-
le($ obiektywnego uzasadnienia dla takiej likwidacji. Przy-
czyn# za& jej by!y b!%dy w polityce gospodarczej w stosunku 
do przemys!u, b#d( te" patologiczne zjawiska w procedurach 
prywatyzacyjnych, ale tak"e – i to w szerokim zakresie – inte-
resy i subiektywne postawy ludzi oraz zespo!ów. Nale&y tak&e 
pami#ta% o tym, i& w niema"ym stopniu by"o to tak&e efek-
tem „doradztwa” serwowanego przez wysoko op"acanych 
doradców zagranicznych, nierzadko powi(zanych z konku-
rencj( zagraniczn( (s"ynne brygady Mariotta). Szerzej pi-
szemy o tym w nast#pnym rozdziale Raportu.

Istotne znaczenie ma równie" odpowied( na pytanie, w ja-
kich województwach likwidacja zak!adów zbudowanych w PRL 
przebiega!a z najwi%kszym nasileniem. W &wietle uwzgl%dnio-
nego przez nas badania najwi%ksz# cen% za proces transfor-
macji ustrojowej w postaci likwidacji stosunkowo nowych za-
k!adów zbudowanych wysi!kiem ca!ego narodu w poprzednim 
systemie zap!aci!o województwo mazowieckie. Z 424 zlikwi-
dowanych zak!adów w kraju – z ogó!u dotychczas zbadanych 
– 47 zlikwidowano w tym województwie. Stanowi to swoisty re-
kord w skali kraju. Przy czym ta daleko id#ca deindustriali-
zacja szczególnie dotkn%!a Stolic%. Wystarczy przypomnie$, i" 
w ci(gu kilku lat zlikwidowano lub doprowadzono do sta-
nu upad"o$ci zak"ady w najwi#kszym na Mazowszu rejonie 
przemys"owym znajduj(cym si# w dzielnicy Wola, w tym: 
Kombinat Przemys"u Narz#dziowego VIS -FWP im. *wier-
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czewskiego, Zak"ady Hutnicze Materia"ów Lampowych 
POLAM, Zak"ady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. R. 
Luksemburg, Zak"ady Radiowe im Kasprzaka, Warszaw-
skie Zak"ady Fototechniczne FOTON, PP. Polskie Nagrania, 
Warszawskie Zak"ady Mechaniczne PZL-Wola /d. im M. No-
wotki/ i wiele innych. Jednocze$nie bezpowrotnie zlikwi-
dowano znajduj(ce si# przy tych zak"adach szko"y zawodo-
we i technika, co skutkuje do tej pory brakiem $redniego 
personelu technicznego na rynku pracy

Wysoka by!a tak"e liczba zak!adów zlikwidowanych w wo-
jewództwie &l#skim, o czym zdecydowa!a likwidacja kopal', 
nast%pnie w województwie podkarpackim, na co wp!yn%!a li-
kwidacja przemys!u siarkowego. O ile w województwie &l#-
skim i podkarpackim du"y wp!yw mia!y przyczyny obiektyw-
ne, to w województwie mazowieckim nie mo"na dla niej znale($ 
pe!nego obiektywnego uzasadnienia.

I.5. Redukcja zaplecza badawczo-rozwojowego

Niezb%dne jest tak"e krótkie przedstawienie stanu zaple-
cza badawczo-rozwojowego polskiego przemys!u. Przed 1989 
rokiem by!o ono bowiem znaczne. W okresie od 1989 roku, 
g"ównie z powodu zmniejszenia dofi nansowania przez pa'-
stwo, przesta"o istnie% ok. 30 jednostek badawczo-rozwo-
jowych i w pierwszych latach XXI wieku pozosta"o ich ok. 
200. Prawie trzykrotnie zmniejszy"o si# w nich zatrud-
nienie, a wielu zatrudnionych w nich zdolnych m"odych 
pracowników naukowych wyjecha"o pracowa% zagranic#. 
Redukcj% potencja!u zaplecza B + R przyspieszy!a likwidacja 
zrzesze' czy stowarzysze' nad przedsi%biorstwami. Nast%p-
stwem tego by!o obni"enie prac badawczo-rozwojowych lub ak-
tywno&ci patentowej w przedsi%biorstwach. Dotyczy to zw!asz-
cza ma!ych i &rednich przedsi%biorstw, gdzie odsetek fi rm 
pracuj#cych w oparciu o w!asne patenty jest w Polsce wyj#tko-
wo niski. Niektóre kraje usi!owa!y rozwi#za$ ten problem przez 
rozszerzenie dobrowolnego lub przymusowe uczestnictwo w iz-
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bach gospodarczych czy stowarzyszeniach przemys!owych. Po-
zwala to bowiem tworzy$ zaplecze badawczo-rozwojowe na tym 
szczeblu i u!atwia wsparcie pa'stwa jak równie" podejmowa-
niu strategii bran"owej.

Obecnie w Polsce ko'czy si% proces restrukturyzacji 
i konsolidacji JBR-ów, realizowany g!ównie poprzez !#czenie 
ich w Instytuty Badawcze. Przed ko'cem 2011 r. powsta!o 
118 Instytutów Badawczych, w tym 14 Pa'stwowych Instytu-
tów Badawczych. W Instytutach Badawczych zatrudnionych 
jest 27 tys. pracowników, w tym 12 tys. pracowników nauko-
wych. Nale&y ponadto zwróci% uwag# na zmian# funkcji 
i zada' jednostek badawczo-rozwojowych i biur konstruk-
cyjnych, dzia"aj(cych przy polskich przedsi#biorstwach, 
które sprzedane zosta"y kapita"owi zagranicznemu. W wie-
lu przypadkach zosta"y one zlikwidowane lub najcz#$ciej 
sta"y si# one zapleczem wykonawczym dla centrów ba-
dawczych usytuowanych w siedzibach macierzystych za-
chodnich korporacji i koncernów, a ich funkcje i zada-
nia ograniczone do wdra&ania dokumentacji zagranicznej 
i do obs"ugi produkcji. Nic wi#c dziwnego, &e w 2010 r. 
na 4516 patentów uprawomocnionych w Polsce jedynie 12 
by"o pochodzenia krajowego. W Polsce w 2010 r. na 1000 
zatrudnionych – w badaniach naukowych zatrudnionych 
by"o zaledwie 3,9 pracowników, podczas gdy w krajach Eu-
ropy Zachodniej 8-10 pracowników. Nak"ady na badania 
i rozwój (B+R) stanowi"o w 2010 r. 2,01% PKB krajów Unii 
Europejskiej, a w Polsce 0,68% PKB. 

 Zasadnicze os!abienie prac badawczo-rozwojowych w pol-
skim przemy&le jest wi%c faktem niepodwa"alnym. Cz%sto zu-
pe!na ich redukcja w przedsi%biorstwach obj%tych prywatyzacj# 
przez fi rmy zagraniczne wymaga podj%cia okre&lonych dzia!a'. 
Szereg krajów próbuje rozwi#za$ ten problem przez stworzenie 
szczególnie aktywnych zach%t w postaci ulg fi skalnych lub u!a-
twie' kredytowych dla fi rm zagranicznych, w przypadku gdy 
korzystaj# z zaplecza miejscowego lub kooperuj# z podmiotami 
krajowymi. Wprowadza si% czasem formu!% „wyrobu” narodo-



205

wego zwi#zanego z szeregiem przywilejów. W tym kierunku sz!y 
Irlandia i Finlandia.

I.6. Przyczyny wyj#tkowo du"ej skali likwidacji nowych za-
k!adów przemys!owych w Polsce.

Próba odpowiedzi na pytanie, jakie by!y tego przyczyny 
wskazuje, "e na wyj#tkowo du"# u nas skal% likwidacji istnie-
j#cych zak!adów przemys!owych najwi%kszy wp!yw wywar!o 
co najmniej 6 przyczyn:

Pierwsza to rezygnacja z jakiejkolwiek strategii przemy-
s!owej w tej najtrudniejszej, bo pocz#tkowej fazie transforma-
cji. By!o to powa"nym b!%dem, tym bardziej, "e w okresie, gdy 
Polska by!a dopiero krajem stowarzyszonym z Uni# nie by!a 
jeszcze obj%ta restrykcjami unijnymi, co dawa!o mo"liwo&$ 
bardziej swobodnego dzia!ania. Do tej rezygnacji przyczyni-
!a si% w du"ej mierze dominacja wówczas w g!ównym nurcie 
ekonomii na &wiecie („main stream economics”) orientacji neo-
liberalnej. D#"y!a ona do eliminacji wszelkich form interwencji 
pa'stwa w gospodarce. Znalaz!o to m.in. w s!awetnym, ale tra-
gicznym w skutkach, formu!owaniu pierwszego ministra prze-
mys!u po zmianie ustrojowej z 1989 r. Tadeusza Syryjczyka, 
"e „najlepsz# polityk# przemys!ow# jest jej brak”.

Konsekwencje rezygnacji z w!asnej strategii przemys!owej 
okaza!y si% szczególnie niekorzystne w!a&nie w Polsce, ponie-
wa":
a) jak wykaza!y do&wiadczenia &wiatowe strategia przemys!o-

wa jest szczególnie potrzebna w!a&nie krajom opó(nionym 
w rozwoju przemys!u i o niekonkurencyjnej pozycji na ryn-
ku &wiatowym. W krajach o ju" utrwalonej pozycji rezygna-
cja z tej strategii mo"e nie powodowa$ tak dotkliwych szkód 
jak w krajach opó(nionych w rozwoju. Dlatego rezygnacja 
ta by!a zupe!nie niedostosowana do potrzeb i specyfi ki prze-
mys!u w Polsce. W tych warunkach brak sterowania przez 
pa'stwo tymi zmianami musia! da$ szczególnie szkodliwe 
rezultaty i wielkie straty.

b) brak strategii przemys!owej przypad! na okres, kiedy 
w zwi#zku z procesem otwarcia na rynek &wiatowy z naj-
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wi%kszym nasileniem wyst#pi!y zagro"enia dla rodzimego 
przemys!u. Pogarsza!o to jeszcze przyj%cie skrajnie doktry-
nerskich rozwi#za' w szeregu przypadków, co uniemo"-
liwia!o aktywn# obron% w!asnego przemys!u. W rezultacie 
spontaniczna i "ywio!owa likwidacja uderzy!a w sposób 
najsilniejszy w relatywnie nowoczesne przemys!y w Pol-
sce, gdzie ta obrona by!a szczególnie potrzebna ze wzgl%du 
na najbardziej odczuwalny dystans w stosowanych techno-
logiach.
Druga to brak lub zbyt szybkie i jednostronne wycofanie si% 

z ochrony w!asnych producentów. Ujemne tego skutki jeszcze 
pog!%bi!o stworzenie szczególnych przywilejów dla importerów. 
Z!o"y!a si% na to:
a) liberalizacja ce!, zw!aszcza w okresie stowarzyszenia z Uni# 

tak radykalna i daleko id#ca, "e wzbudza!o to zdziwie-
nie w&ród zagranicznych obserwatorów. Posz!a ona dalej 
ni" stosowane wówczas rozwi#zania w UE. W rezultacie 
ju" po roku trzeba by!o przej&ciowo wycofa$ si% z tej libera-
lizacji drog# przywrócenia podatku importowego.

b) rezygnacja z wykorzystania klauzuli „przemys!ów pocz#t-
kuj#cych” („infant industries”), co mog!o da$ zawieszenie 
w stosunku do Polski restrykcji unijnych na okres co naj-
mniej 5 lat. Umo"liwi!oby to dokonanie szeregu dzia!a' do-
stosowawczych i adaptacyjnych w przemys!ach najbardziej 
nowoczesnych, czyli w przemys!ach wysokiej techniki, gdzie 
zale"no&$ od nowych technologii by!a najwi%ksza. W rezul-
tacie specyfi k# polskiego kryzysu przemys!owego sta! si% 
najg!%bszy regres w dziedzinach najbardziej nowoczesnych 
jak elektronika. Nie wyst#pi! on w tej skali w innych kra-
jach obj%tych transformacj#.

c) likwidacja ce! na import wyrobów gotowych, przy utrzyma-
niu ce! na import surowców do ich produkcji na miejscu 
w kraju, co by!o wyra(n# dyskryminacj# producentów krajo-
wych. Wyst#pi!o to najwyra(niej w przemy&le chemicznym.
Trzecia to zastosowanie w stosunku do przedsi%biorstw 

pa'stwowych wyj#tkowo restrykcyjnej polityki fi skalnej i kre-
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dytowej. Znalaz!o to wyraz w zastosowaniu specjalnego podat-
ku od wzrostu p!ac tzw. „popiwku”, zaostrzeniu zasad nalicza-
nia amortyzacji, odprowadzaniu dywidend w takiej skali, która 
uniemo"liwia!a inwestowanie.

Poniewa" restrykcje te nie by!y stosowane w stosunku 
do przemys!u prywatnego narusza!o to wr%cz zasad% rów-
norz%dnego traktowania wszystkich podmiotów niezale"nie 
od ich formy w!asno&ci. Mo"na si% tyko domy&la$, "e chodzi-
!o o stworzenie dodatkowych trudno&ci w fi nansowaniu przed-
si%biorstw pa'stwowych, aby wzmocni$ bod(ce do ich prywa-
tyzowania lub prze!ama$ opory przeciwko prywatyzacji. By!o 
to równoznaczne z dyskryminacj# podmiotów pa'stwowych.

Jeszcze wi%kszy wp!yw na procesy prywatyzacji wywar!o 
utworzenie instytucji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 
Brytyjski „The Economist”4 pisa! na ten temat co nast%puje. 
„Poniewa" ta metoda (obligacje – dop. autora) okaza!a si% dzi-
waczna, rz#d wsparty przez zagranicznych ekspertów rozpo-
cz#! w 1991 r. prac% nad programem masowej prywatyzacji in-
nymi &rodkami”. Tymi &rodkami by!o w!a&nie utworzenie tych 
funduszy. Odegra!y one wyj#tkowo szkodliw# rol% w likwidacji 
rodzimych przedsi%biorstw. Skala likwidacji przedsi%biorstw 
pa'stwowych przej%tych do tych funduszy, zarz#dzanych przy 
udziale zagranicznych doradców, najwi%kszego nasilenia osi#g-
n%!a w!a&nie w zak!adach obj%tych przez te fundusze. Szczytem 
cynizmu by!o wyp!acenie ka"demu obywatelowi, który z tego 
skorzysta! udzia!u w wysoko&ci niepe!nego jednego tysi#ca z!o-
tych za zgod% na likwidacj% w!asnego przemys!u narodowego. 
Niestety ponad 97% ludzi si% na to po!aszczy!o.

Czwarta to zaj%cie przez polityk% gospodarcz# pa'stwa 
wyra(nie wrogiej postawy wobec w!asnych przedsi%biorstw 
pa'stwowych. Wprawdzie na !amach krajowych &rodków ma-
sowego przekazu ukrywano t% nieprzyjemn# prawd%, jednak-
"e komentarze zagraniczne, licz#c chyba na barier% j%zykow#, 
nie kry!y si% z ujawnieniem rzeczywistych intencji. „The Eco-

4 „The Economist” z 23 stycznia 1993 r. s. 25.
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nomist” nie pozostawi! ju" "adnych z!udze', co do tego, kie-
dy pisa!: „tam gdzie reforma gospodarcza napotyka na trud-
no&ci polityczne, albo restrukturyzacja korporacji (organów 
nadzoruj#cych) napotyka na opory, lepszym rozwi#zaniem 
mo"e si% okaza$ po prostu pozwoli$ na upadek fi rm pa'stwo-
wych, wyp!aci$ zasi!ki dla bezrobotnych i sprzedawa$ kawa!-
kami rzeczowe zasoby tak, aby nowi w!a&ciciele mogli zaczy-
na$ na gruzach”. To przes!anie zosta!o w praktyce i z ca!# 
konsekwencj# zastosowane i wp!yn%!o w decyduj#cy sposób 
na masowy charakter likwidacji istniej#cych zak!adów przemy-
s!owych w Polsce. Tym samym realizowane by!o jeszcze inne 
szersze przes!anie zawarte w pracach S.Rosenstein-Rodana, 
który ju" w latach II wojny &wiatowej w czasie pobytu w Lon-
dynie wypowiada! si% przeciwko budowie przemys!u w Euro-
pie wschodniej na rzecz przemieszczenia nadwy"ek zasobów 
pracy z tych terenów do Europy zachodniej i istniej#cego tam 
nie w pe!ni wykorzystanego potencja!u przemys!owego. Mia!o 
to by$ zgodne z interesem gospodarki &wiatowej. Z opó(nie-
niem 50 lat tak"e i to wskazanie znalaz!o w pewnej cz%&ci swo-
j# realizacj%. Dlatego klimat ten t!umaczy te" w jakim& stopniu 
to, co wydarzy!o si% w naszym przemy&le po 1989 r.

Cytowana wy"ej wypowied( „The Economist” bije rekordy 
cynizmu, je"eli uwzgl%dni$, "e ekonomia zachodnia ods#dza 
od czci i wiary sprzedawanie zasobów przedsi%biorstw cz%&cia-
mi, co nam si% zaleca. Praktyk% t% ocenia si% szczególnie kry-
tycznie niemal w ka"dym podr%czniku ekonomii pejoratywnym 
terminem „asset-striping”.

Podobnie krytycznie ocenia si% w teorii przeznaczenie tere-
nów poprzemys!owych na cele budownictwa mieszkaniowego. 
Po prostu, dlatego, "e uzbrojenie terenu pod potrzeby prze-
mys!owe (gaz, &wiat!o, &cieki) jest w zale"no&ci od oceny od 4 
do 6 razy dro"sze ni" pod budownictwo mieszkaniowe. St#d 
zamiana terenów uzbrojonych dla potrzeb przemys!u w osied-
la mieszkaniowe jest marnotrawstwem zak!adów o wyj#tkowej 
skali. Dlatego w niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii 
pa'stwo przejmowa!o tereny poprzemys!owe i rozwija!o system 
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okresowego wydzier"awiania wolnej przestrzeni poprzemys!o-
wej na inne cele przemys!owe („industrial estates”).

W obu tych przypadkach praktyka u nas spowodowa!a 
znaczne straty.

Z wypowiedzi przedstawicieli kolejnych rz#dów mo"na by!o 
odnie&$ wra"enie, "e najwi%kszym zagro"eniem dla pa'stwa 
i reformy systemu by! w tym okresie jego w!asny przemys! 
pa'stwowy. Wr%cz jawnie przyznawa!a to prasa zagraniczna. 
Cytowany ju" „The Economist” pisa! na ten temat: „Pesymi&ci 
obawiaj# si%, "e te fi rmy pa'stwowe, które nie znikn#, mog# 
powa"nie zagrozi$ polskiej reformie gospodarczej i jej polity-
ce”. Dlatego bardzo niepokoi!y ich dobre wyniki osi#gane przez 
niektóre przedsi%biorstwa pa'stwowe. Tak o tym pisano: „Kon-
trole przeprowadzone przez fi rmy zachodnie mog!y nie doce-
ni$ ukrytej si!y przedsi%biorstw pa'stwowych. Przegl#d opub-
likowany w tym miesi#cu przez Bank +wiatowy znalaz! wiele 
przedsi%biorstw pa'stwowych w lepszej kondycji ni" mo"na 
si% by!o tego spodziewa$. Nawet te, które znajduj# si% w k!o-
potach, wydaj# si% podejmowa$ wszelkie wysi!ki, aby poprawi$ 
sytuacj%”.

Dlatego z lektury ówczesnych wypowiedzi prasy zagranicz-
nej mo"na wyci#gn#$ wniosek, "e autorzy polskiej polityki go-
spodarczej wi%cej obawiali si% w!asnych przedsi%biorstw pa'-
stwowych ni" konkurentów zagranicznych. W tym tkwi wa"na 
przyczyna tak rozleg!ych likwidacji w!asnych przedsi%biorstw 
krajowych i rezygnacja z wszelkich prób ich ratowania.

Pi(ta przyczyna to po&piech w reformach ustrojowych. 
Wszystkie omawiane wy"ej postawy mog!y nie mie$ tak szkod-
liwych skutków gdyby nie przyj%to „terapii szokowej”, któ-
r# prof. G. Ko!odko nazwa! jako „szok bez terapii”. Tempo, 
w jakim dokonano tych przemian, w niektórych przypadkach 
wr%cz szalone, prowadzi!o do wielu zupe!nie niepotrzebnych 
i nieuzasadnionych upadków zak!adów przemys!owych. Szcze-
gólnie prof. J. Pajestka uwa"a!, "e jedn# z g!ównych przyczyn 
tych patologii jest „pochopno&$”, czyli przyspieszanie procesu 
prywatyzacji ze wzgl%dów politycznych i dogmatycznych. Pro-
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wadzi!o to w prostej drodze do takich patologicznych, a ju" nie-
odwracalnych jego form, jak: naruszenie zasady dochodowo&ci 
operacji prywatyzacyjnych, podwa"anie zasady równorz%dno&ci 
partnerów niezale"nie od form w!asno&ci, naruszenie elemen-
tarnych form gospodarno&ci i nieprzestrzeganiu wymogów fa-
chowo&ci i kompetencji w&ród decydentów.

Szósta przyczyna wyj#tkowej u nas skali procesów likwi-
dacji zak!adów przemys!owych to destrukcyjna i czasem wr%cz 
rabunkowa dzia!alno&$ syndyków masy upad!o&ciowej. Osi#g-
n%!a ona u nas szczyt nienotowany w innych krajach. Spro-
wadzi!a ona decyzje prywatyzacyjne w wielu przypadkach 
do czystych decyzji prawniczych z ca!kowitym ignorowaniem 
ich tre&ci ekonomicznych (np. mniejszy uzysk z prywatyzacji 
ni" dochody jednoroczne, czasem wi%kszy koszt zasi!ków dla 
zwalnianych pracowników od wp!ywów z prywatyzacji itp.).

Siódma przyczyna to sprzeda" banków obcemu kapita!owi. 
Banki te w powi#zaniu ze interesami swoich narodowych kon-
cernów d#"y!y do zlikwidowania lub przej%cia konkurencyjnych 
polskich przedsi%biorstw wszelkimi mo"liwymi sposobami.

Ósm( przyczyn# by!y niekorzystne transakcje prywaty-
zacyjne oraz b!%dy pope!nione przy prywatyzacji wielu przed-
si%biorstw przemys!owych, które zosta!y scharakteryzowane 
w dalszej cz%&ci niniejszego Raportu. 

Dziewi(t( przyczyn# by! bardzo niski poziom wiedzy i do-
&wiadczenia ludzi odpowiedzialnych za prywatyzacje i nadzór 
nad ich przebiegiem. 

Wszystko co powiedziano wy"ej pozwala stwierdzi$, "e wy-
j#tkowo du"a w Polsce skala likwidacji zak!adów przemys!o-
wych zbudowanych w poprzednim systemie nie by!a wynikiem 
tylko b!%dów, a tym bardziej przypadku. Stali za tym konkretni 
ludzie i instytucje, w tym tak"e doradcy zagraniczni. 

Tak wysoki zakres tej likwidacji by! wynikiem &wiadomego 
dzia!ania organów rz#dowych i intencji polityki gospodarczej 
pa'stwa, a zw!aszcza wrogo&ci do wszelkich form w!asno&ci 
pa'stwowej oraz osobistego interesu tysi%cy osób, które doro-
bi!y si% fortun i wielkich korzy&ci maj#tkowych, cz%sto kosztem 
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interesów pa'stwa i przemys!u rodzimego. Czasami towarzy-
szy!a temu pe!na &wiadomo&$, "e nast%puje to kosztem intere-
su zbiorowego. Wynika!o to jednak z d#"enia do przyspieszenia 
prywatyzacji.

Gdyby nie to, istnia!y wszelkie szanse utrzymania wi%k-
szo&ci likwidowanych zak!adów przemys!owych i miejsc pracy 
w innych formach w!asno&ci ni" pa'stwowa.

II. Niekorzystne transakcje prywatyzacyjne oraz b"#dy 
pope"nione przy prywatyzacji5

II.1. Brak strategii przekszta"ce$ w"asno%ciowych

Po zmianie ustroju oraz systemu gospodarczego i wpro-
wadzeniu regu! gospodarki rynkowej, zmiany w!asno&ciowe 
w Polsce by!y nieuchronne i po"#dane. Dotychczasowy sy-
stem opiera! si% bowiem na monopolu w!asno&ci pa'stwowej. 
Po poprzednim systemie pozosta! znaczny maj#tek w dziedzi-
nie przemys!u, stworzony wysi!kiem ca!ego narodu. Dlatego 
na pocz#tku transformacji nale"a!o wypracowa$ d!ugofalo-
w# strategi% przekszta!ce' w!asno&ciowych podmiotów sk!a-
daj#cych si% na ten maj#tek. Jej celem wiod#cym powinno 
by$ osi#gni%cie jak najwi%kszej efektywno&ci i rentowno&ci 
przekszta!canych przedsi%biorstw i fi rm. Taka kompleksowa 
strategia nie zosta!a jednak opracowana, zamiast niej Mini-
sterstwo Przekszta!ce' W!asno&ciowych, którego ministrem 
w pierwszych latach transformacji by! Janusz Lewandowski 
– we wspó!pracy z zagranicznymi fi rmami doradczymi – opra-
cowa!o sektorowe programy prywatyzacji poszczególnych bran" 
przemys!owych. Jednocze&nie podj%to energiczne dzia!ania, 
ukierunkowane na przyspieszon# sprzeda" maj#tku pa'stwo-
wego przede wszystkim koncernom i fi rmom zagranicznym 
i to nierzadko na warunkach ratalnych, a nawet kredytowych, 

5 Autorem obszernych fragmentów tego rozdzia!u jest dr Ryszard +l#zak.
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zamiast kapita!owi polskiemu – z wolnorynkow# odp!atno&ci# 
przez obywateli za nabywane akcje/udzia!y (z dopuszczeniem 
– poza za!ogami prywatyzowanych przedsi%biorstw – do szero-
kiego akcjonariatu, który móg!by stanowi$ oko!o 70 procent 
prywatyzowanego kapita!u akcyjnego). Proces prywatyzacji 
uzasadniono wówczas wi%ksz# od sektora pa'stwowego efek-
tywno&ci# przedsi%biorstw prywatnych. T!umaczono, "e nawet 
przedsi%biorstwo pa'stwowe przekszta!cone w spó!ki prawa 
handlowego, sprzedawane metod# tzw. po&redni# (kapita!ow#) 
poprzez sprzeda" udzia!ów czy akcji, osi#gaj# lepsze wyniki fi -
nansowe w porównaniu z przedsi%biorstwami czysto pa'stwo-
wymi, a nawet tymi prywatyzowanymi metod# tzw. bezpo&red-
ni#, czyli sprzeda"# ca!kowit#. Dla zasadno$ci tej sprzeda&y 
eksponowano termin inwestora strategicznego, z zasady 
zagranicznego. Strategiczni inwestorzy zagraniczni, który-
mi najcz#$ciej by"y wielkie korporacje transnarodowe, cz#-
sto o zasi#gu globalnym, decydowali si# na uczestnictwo 
w prywatyzacji du&ych polskich przedsi#biorstw przemy-
s"owych wtedy, gdy mieli zapewnione w nich udzia"y wi#k-
szo$ciowe, d(&(c w pierwszej kolejno$ci do przej#cia wio-
d(cych przedsi#biorstw w bran&ach wyró&niaj(cych si# 
du&( rentowno$ci( i posiadaj(cych du&e rynki zbytu.

Na pocz(tku lat dziewi#%dziesi(tych niektóre $rodo-
wiska, w tym Polskie Lobby Przemys"owe, postulowa"y 
opracowanie mapy prywatyzacji, która wyodr#bnia"aby 
sektory, bran&e lub przedsi#biorstwa nie podlegaj(ce pry-
watyzacji lub w których Skarb Pa'stwa zachowa"by kon-
trolne udzia"y. W pierwszym rz#dzie nale&a"o do nich za-
liczy% przedsi#biorstwa o znaczeniu strategicznym, a wi#c 
te, które maj( znaczenie dla bezpiecze'stwa kraju, w tym 
utrzymania ci(g"o$ci gospodarki, oraz te, które wp"ywaj( 
na funkcjonowanie licznych bran& przemys"u i sektorów 
gospodarki oraz maj( kluczowe znaczenie dla modernizacji 
przemys"u i gospodarki. A ponadto te, które maj( charak-
ter cenotwórczy i dotycz( bytu ka&dego obywatela, a tak&e 
s( wa&ne dla pozycji mi#dzynarodowej Polski. Sugerowano, 
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aby mapa prywatyzacji by"a pochodn( polityki przemys"o-
wej pa'stwa, b#d(cej cz#$ci( wieloletniej strategii gospo-
darczej. Niestety, ówczesne w"adze nie przejawi"y zaintere-
sowania t( koncepcj( i nie opracowa"y mapy prywatyzacji. 
Procesy prywatyzacji dokonywa"y si# zatem w znacznym 
stopniu &ywio"owo i by"y wynikiem oddzia"ywania ró&nych 
grup interesu oraz sugestii ze strony zagranicznych fi rm 
doradczych i konsultingowych, bywa"o, &e powi(zanych 
z konkurencj( zagraniczn( 

II.2. Restrykcyjna polityka fi nansowa w stosunku 
do przedsi#biorstw pa$stwowych

Charakteryzuj#c procesy prywatyzacji w polskim przemy-
&le w pocz#tkowym okresie transformacji nie mo"na pomin#$ 
restrykcyjnej polityki fi nansowej, któr# wprowadzi! nowy wice-
premier i minister fi nansów Leszek Balcerowicz, warunkuj#c# 
realizacj% jego ekonomicznej i prywatyzacyjnej doktryny. Naka-
zowo zmieni! on dotychczasow# polityk% kredytow# prowadzo-
n# przez poprzednie rz#dy.

 Na pocz#tku 1989 roku &rednia stopa procentowa dla kre-
dytów inwestycyjnych kszta!towa!a si% na poziomie 4-7 pro-
cent, a kredytów obrotowych/handlowych na poziomie 7–10 
proc. rocznie. Z pocz(tkiem 1990 roku wszystkie stopy 
procentowe zosta"y radykalnie podniesione, w tym stopy 
odsetek od zaleg"o$ci podatkowych oraz odsetki cywil-
no– prawne tzw. ustawowe, stosowane w stosunkach mi#-
dzypodmiotowych i podmiot – obywatel. Stopy kredytowe 
wzros"y w roku 1990 do poziomu ponad 72 proc., a stopa 
redyskontowa osi(gn#"a nawet 106 proc. rocznie

Radykalnie wzros!y dwa rodzaje odsetek ustalanych przez 
ministra fi nansów: ustawowa, wzros"a do poziomu 192 proc. 
$redniorocznie, a odsetki od zaleg"o$ci podatkowych jesz-
cze wi#cej, bo nawet do poziomu 212 proc. $redniorocznie, 
a czasowo a& do 720 proc. rocznie .
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Nale"y pami%ta$, "e bardzo wysokie stopy kredytowe wpro-
wadzone w roku 1990 nie dotyczy!y uzyskiwanych kredytów 
w ramach nowo zawieranych umów kredytowych, ale wszyst-
kich czynnych kredytów, czyli czynnych uprzednio przed ro-
kiem 1990 zawartych umów kredytowych, których okres 
czynno&ci trwa! i mia! trwa$ jeszcze np. 3 czy 4 lata, ponie-
wa" kredyt inwestycyjny zosta! udzielony na okres 6 czy 7 lat, 
a dotychczas wykorzystany okres czynno&ci umowy kredytowej 
wyniós! 2 czy 3 lata.

Tymi decyzjami w!adz zosta!y naruszone warunki umów 
kredytowych, a dotychczasowa dzia!alno&$ gospodarcza fi -
nansowana tymi kredytami uzyskanymi przed rokiem 1990 
z powodu tak ra"#cego wzrostu wszystkich rodzajów stóp pro-
centowych, sta!a si% nagle defi cytow#, przynosz#c# tyko stra-
t% i to w systemie ci#g!ym. Wszystkie rodzaje kosztów by!y 
w przedsi%biorstwach uprzednio kalkulowane w oparciu o sto-
py z umów zawartych przed rokiem 1990 i z uwzgl%dnieniem 
innych rodzajów stóp równie" z tego okresu. Jednocze&nie 
nie stworzono mo"liwo&ci wycofania si% z tych kredytów. 

Nag"y wzrost stóp procentowych by" podstawowym 
czynnikiem przyczyniaj(cym si# do ich przysz"ej upad-
"o$ci i likwidacji w ró&norodnej formie. W roku 1990 sto-
py kredytowe, ustalane stop# dzienn# by!y nagle podniesione 
do ponad 80 proc. rocznie, z 7 proc. z roku 1989 do najwy"szej 
84 proc. w roku 1990 i przy takim ich poziomie trudno by!o 
oczekiwa$, aby jakakolwiek dzia!alno&$ mog!a przynosi$ zysk. 
Znacznie podniesione stopy procentowe nie tylko poch!ania!y 
ca!# uzyskiwan# stop% zysku, ale jeszcze przynosi!y wysok# 
stop% straty na dzia!alno&ci gospodarczej, co powodowa!o lawi-
now# niewyp!acalno&$ wi%kszo&ci podmiotów gospodarczych, 
a ich upadanie by!o pretekstem dla w!adz do ich po&piesznej, 
przymusowej prywatyzacji z powodu rzekomego braku zyskow-
no&ci w ich dzia!alno&ci gospodarczej.

Skutki wy"ej scharakteryzowanej restrykcyjnej polity-
ki fi nansowej uwidoczni!y si% w wielu bran"ach; przyk!adowo 
w bran"y przemys!u obrabiarkowego na pocz#tku lat dzie-
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wi%$dziesi#tych powsta!o znaczne zad!u"enie zak!adów, które 
w 1995 roku wzros!o o 190 % w stosunku do 1991 roku.6

Zad!u"one w ten sposób podmioty gospodarcze nie mog"y 
sp"aci% nie tylko kapita"u kredytowego, ale i ponad dzie-
si#ciokrotnie wy&szych odsetek, tym bardziej, &e w"adze 
i banki przyj#"y zasad#, &e wszelkie sp"aty d"u&nika -kredy-
tobiorcy najpierw s( zaliczane na sp"at# odsetek, a dopie-
ro potem reszta na sp"at# kapita"u kredytowego. Powsta!a 
sytuacja wieczystego zad!u"enia i niemo"no&ci sp!aty kredy-
tu kiedykolwiek, a to wzmacnia!o naciski na przeprowadzenie 
szybkiej prywatyzacji. Sam poziom kwotowy zad!u"enia pod-
miotu gospodarczego by! wystarczaj#cym czynnikiem do jego 
prywatyzacji, a zad!u"enie liczono we wszystkich tytu!ach, 
sumuj#c go na kwot% ogóln# i tak okre&lano ogólny poziom 
zad!u"enia, b%d#cy podstaw# do zbycia lub przekszta!cenia 
przedsi%biorstwa.

Stosunkowo cz#sto te& przyjmowano stan kwotowy za-
d"u&enia przedsi#biorstwa za jego warto$% do zbycia, jako 
cen# kwotowej sprzeda&y. Wycena przedsi#biorstwa zazwy-
czaj mia"a charakter uznaniowy. Z zasady kwestionowano 
warto&$ ewidencyjn# maj#tku trwa!ego z powodu, "e ten ma-
j#tek trwa!y zosta! ju" zamortyzowany, jest ma!o warto&ciowy 
produkcyjnie, a to ra"#co zani"a!o warto&$ takiego podmiotu 
gospodarczego. Przy takiej wycenie danego podmiotu, zobo-
wi#zania fi nansowe wyliczone i uj%te wg horrendalnych, wpro-
wadzonych od roku 1990 odsetek, przewy"sza!y nawet jego 
tak wyliczan# warto&$, tym bardziej, "e do wyceny z zasady 
nie przyjmowano warto&ci jego gruntu.

 Skutkiem takiej restrykcyjnej polityki fi nansowej by"a 
niemal powszechna niewyp"acalno$% ró&norodnych pod-
miotów gospodarczych, ogromne zatory p"atnicze i zasto-
sowana przez te same w"adze fi nansowe blokada kredyto-

6 Szerzej zob. J.W. Horodecki, Sytuacja w polskim przemy&le obra-
biarkowym, w: Elity w!adzy w Polsce a struktura spo!eczna w latach 1981-
1996, III tom, Instytut Stosowanych Nauk Spo!ecznych, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa 1997.
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wa wobec przedsi#biorstw pa'stwowych. W tych warunkach 
zad!u"enie i niewyp!acalno&$ sta!a si% procesem ju" niemal po-
wszechnym. W takich to warunkach ekonomicznych przebiega-
!y procesy prywatyzacji. Same zobowi#zania odsetkowe, które 
wynika!y ze wzrostu stóp procentowych narzuconych od roku 
1990, cz%sto przekracza!y 60 proc. ogólnego stanu ich zad!u-
"enia. Przyj%cie sztucznie zawy"onego zobowi#zania mia!o bez-
po&redni wp!yw na uzyskiwan# cen% zbycia, czy uzyskiwania 
przez udzia!owców i akcjonariuszy warto&ci z jego struktury 
maj#tkowej.

Przej#cia przedsi#biorstw za nale&no$ci kredytowe i od-
setkowe dokonywa"y tak&e banki. Banki uzyska!y tak"e za-
mian% swoich nale"no&ci kredytowych (zarówno w kapitale kre-
dytowym, jak i za sztucznie podniesione odsetki, które po roku 
1994 przewy"sza!y ju" nale"no&ci kapita!owe) na udzia!y 
czy na akcje kredytobiorców, po ich przekszta!ceniu w now# 
spó!k% lub po po!#czeniu z innym podmiotem. W tej sztucznie 
zawy&onej cz#$ci odsetkowej uzyskiwa"y korzy$ci fi nan-
sowe czy maj(tkowe niemal za darmo. Banki nie powinny 
uczestniczy$ w tego rodzaju prywatyzacji i w przechwytywa-
niu maj#tku narodowego, który po przej%ciu w formie udzia!u 
czy akcji realnie podwy"sza! i przewarto&ciowywa! ich kapita!y 
w!asne.

II.3. Sprzeda! najlepszych przedsi#biorstw inwestorom 
zagranicznym

W pierwszym okresie polskiej transformacji, a wi#c 
na pocz(tku lat dziewi#%dziesi(tych, w pierwszym rz#dzie 
prywatyzowano i sprzedawano – i to g"ównie kapita"owi za-
granicznemu – przedsi#biorstwa nowoczesne pod wzgl#dem 
technologicznym, dochodowe i dysponuj(ce du&ym ryn-
kiem, w tym konsumpcyjnym i eksportowym. St(d w pierw-
szej po"owie lat 90-tych sprzedano kapita"owi zagranicz-
nemu wi#kszo$% przedsi#biorstw w takich bran&ach jak: 
przemys" tytoniowy, przemys" papierniczy, przemys" "o&ysk 
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tocznych, przemys" kosmetyków, przemys" wyrobów czeko-
ladowych, przemys" piwowarski, przemys" meblarski i prze-
mys" cementowy. W roku 1991 wyst#pi! wyra(ny po&piech 
prywatyzacyjny przejawiaj#cy si% w sprzeda"y wielu przedsi%-
biorstw, w tym z wy"ej wymienionych bran", koncernom i kor-
poracjom zagranicznym. Ministerstwo Przemy&lu i Handlu oraz 
Ministerstwo Przekszta!ce' W!asno&ciowych zleci!y wówczas za-
granicznym fi rmom doradczym opracowywanie programów pry-
watyzacji dwudziestu bran" gospodarki narodowej.

Kolejne nasilenie prywatyzacji mia"o miejsce za rz(-
dów premiera Jerzego Buzka, gdy ministrem przekszta"ce' 
w"asno$ciowych zosta" Emil W(sacz. W roku 2000, a wi%c 
w trzynastym roku przekszta!ce' w!asno&ciowych, sprywaty-
zowano m.in. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A, Telekomuni-
kacj% Polsk# S.A, Bank Handlowy w Warszawie S.A, Bank PBK 
S.A, Bank Pekao S.A, Orbis S.A, oraz rozpocz%to przygotowa-
nia do prywatyzacji w g!ównych sektorów gospodarki. Po!o"ono 
przy tym nacisk na przy&pieszenie prywatyzacji bezpo&redniej, 
czyli sprzeda"y ca!kowitej, która przecie" w zasadniczy ekono-
micznie sposób decyduje o kondycji spo!eczno –ekonomicznej 
gospodarki, jej regionów gospodarczych, o miejscach pracy 
spo!eczno&ci lokalnej oraz o migracji i emigracji zdolnej i wy-
kszta!conej zawodowo spo!eczno&ci lokalnej. W 2000 roku roz-
pocz%to te" sprzeda" 9 spó!ek w ramach prywatyzacji po&red-
niej tzw. kapita!owej, czyli udzia!ów i akcji w spó!kach Skarbu 
Pa'stwa wcze&niej powsta!ych w ramach komercjalizacji. 
W grupie tych 9 spó!ek by! zespól Elektrociep!owni Wroc!aw-
skich Kongeneracja S.A, Elektrociep!ownie Warszawskie S.A, 
Elektrociep!ownia im. T. Ko&ciuszki S.A, Zak!ady Farmaceu-
tyczne Polfarma S.A, Szczeci'skie Zak!ady Nawozów Fosforo-
wych „Superfosfat” S.A, Kieleckie Zak!ady Przemys!u Wapien-
niczego S.A, Zak!ady Gipsowe Dolina Nidy oraz Opoczno S.A, 
w 3 innych spó!kach nast#pi!a warunkowa sprzeda" akcji tj. 
w Elektrociep!owni Wybrze"e S.A, w Górno&l#skim Zak!adzie 
Energetycznym S.A i w +l#skiej Spó!ce Cukrowej S.A. Tylko 
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w 2000 roku ca!kowicie sprywatyzowano 35 spó!ek i rozpocz%-
to sprzeda" 12 innych.

Nowymi w!a&cicielami wielu z wymienionych wy"ej przedsi%-
biorstw sta!y si% ponadnarodowe korporacje i zagraniczne kon-
cerny. W przypadku nabycia polskich przedsi#biorstw przez 
zagranicznych inwestorów zdarza"y si# tak&e tzw. wrogie 
przej#cia. Polega"y one na tym, i& po wykupieniu polskiego 
przedsi#biorstwa przez kapita" zagraniczny i przej#ciu jego 
rynku, by"o ono likwidowane lub zmieniany by" jego profi l 
– z produkcyjnego na dystrybucyjny. Taki los spotka" cz#$% 
polskich cukrowni i niektóre przedsi#biorstwa produkcyj-
ne i przetwórcze. Przyk"adem mo&e by% los wroc"awskie-
go „Elwro” – znanego producenta komputerów czy Zak"a-
dów Wytwórczych Urz(dze' Telefonicznych w Warszawie. 
Po wykupieniu tych przedsi#biorstw przez Siemensa, zli-
kwidowana w nich zosta"a produkcja, a wi#kszo$% za"ogi 
zwolniona, nast#pnie obie fi rmy sta"y si# centrami dystry-
bucji produktów wytwarzanych w Niemczech.

Pozytywnym zjawiskiem w procesie przekszta"ce' w"as-
no$ciowych by"a tzw. prywatyzacja za"o&ycielska, polegaj(-
c( na utworzeniu od podstaw przez polskich przedsi#bior-
ców prywatnych – wykorzystuj(cych szanse i mo&liwo$ci, 
które stworzy"a gospodarka rynkowa – znacznej ilo$ci ma-
"ych przedsi#biorstw przemys"owych, us"ugowych i handlo-
wych, cz#sto kooperuj(cych z wi#kszymi i du&ymi przed-
si#biorstwami przemys"owymi. To one w znacznym stopniu 
przyczyni"y si# do wzrostu produkcji przemys"owej w Pol-
sce w okresie dwudziestolecia transformacji.

Negatywnym zjawiskiem w procesie tych przekszta!ce' 
by!o wyznaczenie rocznych limitów kwot prywatyzacji jako 
metody zasilenia bud"etu. Tym samym za wszelk# cen%, bez 
wzgl%du na koszty spo!eczne, warto&$ zak!adu, terenu, zysk 
jaki przynosi! zak!ad itd. d#"ono do osi#gni%cia wyznaczonego 
celu /tzn. przeznaczonego do sprzeda"y zak!adu/, nie patrz#c 
czy dany zak!ad jest rentowny czy nie. Tym samym zrezygno-
wano z pierwotnie przyj%tej zasady prywatyzacyjnej, "e sprze-
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dawane b%d# najs!absze zak!ady. Tymczasem jednymi z pierw-
szych zak!adów, jakie zmieni!y w!a&ciciela, a jednocze&nie 
&wietnie radzi!y sobie na rynku krajowym i zagranicznym by!y 
takie znane marki jak: Zak!ady Papiernicze w Kwidzynie (obec-
nie International Paper), Zak!ady im. 22 Lipca (dawniej E. We-
del ), sprzedane fi rmie PepsiCo czy bardzo nowoczesna i jedna 
z najwi%kszych w Europie Cementownia Góra"d"e.

Przyczyn# b!%dów w procesach przekszta!ce' w!asno&cio-
wych by! równie" bardzo niski poziom wiedzy i do&wiadczenia 
ludzi odpowiedzialnych za prywatyzacj% i nadzór nad ich prze-
biegiem. Wynika!o to prawdopodobnie z braku mo"liwo&ci 
przej&cia odpowiedniego przeszkolenia pracowników prowa-
dz#cych procesy przekszta!ce' w!asno&ciowych i sprzeda"y 
maj#tku. W efekcie w wielu przypadkach cena zak!adów by!a 
niewiarygodnie niedoszacowania. Mo"e pos!u"y$ si% jeszcze raz 
przyk!adem Zak!adów im. 22 Lipca (dawniej E. Wedel), którego 
40% akcji sprzedano w 1991r fi rmie PepsiCo za 25 mln USD7. 
Tymczasem w wyniku kolejnych zmian w!a&ciciela tej fi rmy 
w styczniu 2010 r. spó!ka zosta!a kupiona przez ameryka'ski 
koncern spo"ywczy Kraft Foods. Komisja Europejska nie chc#c 
dopu&ci$ do zmonopolizowania przez Krafta rynku czekolad 
w Polsce, (a tak"e w Rumunii) nakaza!a sprzeda" Wedla (logo, 
sklepów, sieci pijalni czekolady i fabryki w Warszawie). Prze-
targ trwa! do ko'ca czerwca 2010 r. – nowym w!a&cicielem 
zosta! japo'ski koncern wielobran"owy LOTTE Group. Ceny 
nie ujawniono, lecz szacunki wskazuj# na kwot% oko!o 1mld z!

Niestety, w dalszym ci#gu prowadzone s# procesy prywa-
tyzacji w stylu przypominaj#cym te z pocz#tku lat 90-tych. 
W ostatnim okresie sprywatyzowano cz%&$ zak!adów przemy-
s!u farmaceutycznego, a wi%c przemys!u b%d#cego jednym 
z najbardziej dochodowych. Stworzono Polski Holding Farma-
ceutyczny, którego zadaniem jest sprzeda" kilku zak!adów Pol-
fa wchodz#cych w jego sk!ad. Cz%&$ zosta!a ju" sprywatyzowa-
na, natomiast prywatyzacja, przynosz#cej wielomilionowe zyski 

7 Por. dane Ministerstwa Skarbu Pa'stwa, patrz http://prywatyza-
cja.msp.gov.pl/portal/pr/import/7/?ile=20 /
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dla Skarbu Pa'stwa, Polfy Warszawa przebiega aktualnie przy 
gwa!townych protestach za!ogi. Innym oburzaj#cym przyk!a-
dem s# zamiary sprzedania inwestorom zagranicznym – przez 
rz#d premiera Donalda Tuska – gda'skiej, bardzo nowoczes-
nej, Rafi nerii LOTOS czy wielkiego polskiego przedsi%biorstwa 
kolejowych przewozów towarowych CARGO S.A., które rea-
lizuje ilo&ciowo znaczne us!ugi na rzecz polskiego przemys!u, 
a tak"e partnerów zagranicznych Jest to drugi co do wielko&ci 
kolejowy przewo(nik towarowy w Europie, dysponuj#cy nie-
zwykle atrakcyjnym – w tym tranzytowym – rynkiem przewo-
zów. Sprzeda" CARGO S.A. to sprzeda" tego rynku. Nale"y przy 
tym podkre&li$, i" CARGO S.A. jest przedsi%biorstwem rentow-
nym i znajduje si% w dobrej kondycji!

II.4. Dominacja doradztwa zagranicznego

Niemal od pocz(tku procesu przekszta"ce' w"asno$-
ciowych, g"ówne funkcje doradztwa prywatyzacyjnego dla 
polskich organów gospodarczych pe"ni"y instytucje zagra-
niczne fi rmy doradcze i konsultingowe. Mia!y one niczym 
nie skr%powany dost%p do organów w!adzy, która wprost szczy-
ci!a si% otwarto&ci# na wspó!prac% z zagranic#. Tylko w roku 
1993 fi nansowany z wydatków bud&etowych pa'stwa koszt 
doradztwa prywatyzacyjnego wyniós" ponad 37 mln z". Fir-
my zagraniczne – w wi%kszo&ci by!y to banki zagraniczne – 
uczestniczy!y wówczas w doradzaniu przy prywatyzacji a" 100 
polskich przedsi%biorstw i fi rm. Do najdro&szych doradców 
nale&a"y Habros Bank, który doradza" przy prywatyzacji 
5 pa'stwowych zak"adów papierniczych, za co pobra" za-
p"at# w kwocie 4,4 mln z", Bain and Compagnie za doradz-
two przy prywatyzacji zak!adów telekomunikacyjnych zarobi! 
7,3 mln z!, Price Waterhause zarobi! 1,9 mln z!, Internatio-
nal Finance Corporation zarobi! 1,1 mln z!, White and Case 
– 110 tys. z!, Samuel Montagu zarobi! 1,586 tys. z!, Credian-
stalt Inwestment – 4,5 mln z!, Societe General za doradzanie 
przy prywatyzacji Zak!adów Stomil uzyska! zap!at% w kwocie 
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890 tys. z!, Nicom Consulting – 200 tys, z!, NM Rothschild – 
270 tys. z!, Winson and Elkins zarobi! 150 tys. z!, Dickions 
Wringht – 300 tys. z!, Sholden, Arps Hate Meagher zarobi! 
323 tys. z!, BAA – 143 tys z!, Artur Andersen zarobi! 1.214 tys. 
z!, Kleinwort Benson Limited zarobi! 260 tys. z!, , York Trust 
– 160 tys. z!, ING Bank – 90 tys. z!. Wszystkie te wymienione 
i niewymienione fi rmy zagraniczne uzyska!y zap!at% za te us!u-
gi w kwocie 26 mln z!, co stanowi 69 proc. rocznego kosztu ob-
s!ugi prywatyzacji w roku 1993.

W roku 1994 koszty obs"ugi prywatyzacji wynios"y 
22.893 tys. z", a koszty doradztwa fi rm zagranicznych, 
g"ównie banków zagranicznych, wynios"y 16.800 tys. z", 
co stanowi"o 73,5 proc. rocznych wydatków bud&etowych 
na obs"ug# prywatyzacji. prywatyzowanych 121 pa'stwo-
wych zak"adów przemys"owych wynios"y 34,8 mln z", 
z której do zap!aty za doradztwo fi rm obcych/zagranicznych 
przypad!o 21.094 tys. z!, co stanowi!o 69,7 proc. ogólnie po-
niesionych nak!adów. Z kolei w roku 1995 koszty obs"ugi do-
radczej przy prywatyzacji poprzez sprzeda& prywatyzowa-
nych 121 pa'stwowych zak"adów przemys"owych wynios"y 
34,8 mln z", z której do zap!aty za doradztwo fi rm obcych/za-
granicznych przypad!o 21.094 tys. z!, co stanowi!o 69,7 proc. 
ogólnie poniesionych nak!adów.

Zastanawiaj(ce jest, &e dotychczas w doradzaniu przy 
prywatyzacji prawie nie uczestniczy"y banki polskie, pol-
skie uczelnie ekonomiczne – nawet Szko"a G"ówna Han-
dlowa, czy Uniwersytet Warszawski, który ma znany Wy-
dzia" Ekonomii, a przecie" wielu uczonych ekonomistów 
z tych uczelni pe!ni!o funkcje rz#dowe. Mamy te" ró"norodne, 
dobrze i profesjonalnie prowadzone przez wybitnych specjali-
stów polskie towarzystwa, na przyk!ad stowarzyszenia zrzeszo-
ne w Naczelnej Organizacji Technicznej, czy inne podmioty do-
radcze, które dziwnym zbiegiem okoliczno&ci przy prywatyzacji 
nie uczestniczy!y. 

Reasumuj(c cz#$% niniejszego Raportu po$wiecon( 
prywatyzacji, przytaczamy nast#puj(ce dane. W 2010 
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roku kapita" zagraniczny dysponowa" w polskim przemy-
$le przetwórczym 47.9% kapita"u podstawowego, w han-
dlu i naprawach 51.6%, w informacji i komunikacji 49,1%, 
w gastronomii i hotelach 22,1%, w budownictwie 15,7% 
oraz bankach ponad 75% ich kapita"u podstawowego. Wy-
kupione przez kapita" zagraniczny przedsi#biorstwa pa'-
stwowe sta"y si# w wielu przypadkach oddzia"ami i fi liami 
ponadnarodowych korporacji, które swoje oddzia"y i fi lie 
przekszta"ci"y w wi#kszo$ci w zak"ady monta&owo- kom-
pilacyjne, których produkcja oparta zosta"a o import do-
kumentacji oraz komponentów, elementów oraz podzespo-
"ów wyrobów fi nalnych. Ma to wp"yw zarówno na regres 
w badaniach i wdro&eniach podejmowanych w Polsce jak 
i na defi cyty w obrotach towarowych Polski z zagrani-
c(. W dostawach zaopatrzeniowych elementów przetwo-
rzonych dla przemys"u, defi cyt w handlu zagranicznym 
wyniós" w 2010r. 37,2 mld z", a w handlu zagranicznym 
dobrami inwestycyjnymi, cz#$ciami i akcesoriami (bez 
sprz#tu transportowego) defi cytu w 2010r. wyniós" 52,3 
mld z".

Dominacja kapita!u zagranicznego w gospodarce narodowej 
podwa"a zarówno jej suwerenno&$, jak i zagra"a stabilno&ci 
jej rozwoju. Kapita! zagraniczny kieruje si% bowiem kryteriami 
poda"y-popytu na rynku globalnym, a nie krajowym, nie sta-
nowi wi%c stabilnego elementu gospodarki narodowej. Wyni-
ka to st#d, "e w zglobalizowanym &wiecie przemieszcza si% on 
na rynku globalnym w poszukiwaniu wi%kszego zysku; cza-
sami uzyskuj#c ten zysk przep!ywami spekulacyjnymi; prze-
mieszcza si% tak"e wówczas kiedy odczuwa zagro"enia, które 
mog# spowodowa$ jego straty. Dlatego obecna dominacja ka-
pita!u zagranicznego stanowi potencjalne zagro"enie dla stabil-
nego i zrównowa"onego rozwoju kraju i wymaga zniwelowania. 
Ponadto po"#dane jest przyj%cie regulacji, zgodnie z któr# war-
to&$ produktu lub pó!produktu wyprodukowanego w przedsi%-
biorstwie b%d#cym w!asno&ci# kapita!u zagranicznego, powin-
na by$ opodatkowana w Polsce.
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III. Produkcja przemys"owa w Polsce w okresie 
transformacji – jej silne i s"abe strony

W 2009 roku, czyli po dwudziestu latach transformacji 
ustrojowej produkcja przemys!owa w Polsce, liczona w cenach 
sta!ych, a wi%c jej wolumen, by! o 106% wy"szy ni" w roku 
1989, a wi%c w ostatnim roku PRL. Sam wzrost produkcji prze-
mys!owej w tak trudnym okresie nale"y uzna$ za bezsporne 
osi#gni%cie. Przypisa$ je nale"y przede wszystkim wyzwoleniu 
indywidualnej i zbiorowej inicjatywy tysi%cy polskich przedsi%-
biorców, ich przedsi%biorczo&ci i kreatywno&ci, umiej%tno&ci 
dostosowania si% w krótkim czasie do zupe!nie zmienionych 
warunków rynkowych i systemowych.

Dzi%ki temu w!a&nie uda!o si% nam przezwyci%"y$ wyj#tko-
wo trudne warunki dla rozwoju w tym okresie, spowodowane:
1. zasadnicz# zmian# systemu zarz#dzania przemys!em i za-

sad ekonomicznych w warunkach przej&cia z gospodarki 
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, otwartej 
na &wiat i konkurencj% zagraniczn#,

2. g!%bok# recesj# w okresie przej&ciowym, po wprowadzeniu 
nowego systemu, kiedy w 1990 r. produkcja przemys!owa 
spad!a o 24% w stosunku do roku poprzedniego, a poziom 
z tego roku zosta! ponownie uzyskany dopiero w II pó!roczu 
1995 r., co oznacza!o strat% prawie 5 lat z punktu widzenia 
wzrostu produkcji,

3. zmian# orientacji handlu zagranicznego z dominacji obro-
tów z krajami by!ego RWPG, na dominacj% obrotów z Uni# 
Europejsk#, co by!o równoznaczne z przeorientowaniem 
handlu ze wschodu na zachód,

4. procesem prywatyzacji przemys!u pa'stwowego, rezultatem 
czego by!a utrata znacznej cz%&ci potencja!u przemys!owe-
go, wskutek fi zycznej likwidacji wielu zak!adów pa'stwo-
wych. Zosta!y one bowiem po prywatyzacji cz%sto przesta-
wione z produkcji przemys!owej na dzia!alno&$ handlow#, 
hurtow#, magazynow#, obs!ugi klienta, bazy remontowe, 
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a cz%&$ terenów poprzemys!owych przekazano pod budow-
nictwo mieszkaniowe. 
Uzyskanie wzrostu produkcji przemys!owej w tych warun-

kach by!o niew#tpliwym osi#gni%ciem. Mniej korzystnie kszta!-
towa!a si% jednak struktura produkcji przemys!owej w tym 
okresie. Wzrost produkcji przemys!owej nie wyst#pi! powszech-
nie, ale mia! charakter przemieszczenia ekspansji do jednych 
ga!%zi, kosztem upadku drugich. Oznacza to praktyczn# likwi-
dacj% ca!ego szeregu ga!%zi.

Najwi%kszy wzrost produkcji uszeregowany metod# rankin-
gu, osi#gn%!y nast%puj#ce przemys!y:

Tabela nr 6. Wzrost produkcji w latach 1989-2009 w poszcze-
gólnych bran"ach przemys!owych (ceny sta!e)

Symbol PKD 2004 Nazwa przemys!u 2009
1989=100

30 informatyczny 1508
34 samochodowy 1003
32 elektroniczny 902
36 meblarski i pozosta!y 867
25 gumowy i tworzyw 537
28 metalowy 482
22 poligrafi czny i wydawniczy 413
21 celulozowo-papierniczy 293
31 elektrotechniczny 251
33 precyzyjny 235

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego

Najwi%kszy wzrost uzyskano m. in. w przemy&le tworzyw 
sztucznych. Ich produkcja wzros!a z 720 tys. ton w 1989 r. 
do 2350 tys. ton w 2010. Siln# tendencje wzrostow# wykaza! 
ca!y kompleks motoryzacyjny (mimo upadku kilku zak!adów 
samochodowych). Przerób ropy naftowej w rafi neriach wzrós! 
z 15,2 mln ton w 1989 r. do 20,3 mln w roku 2009, a pro-
dukcja samochodów osobowych z 285 tys. wozów do 819 tys. 
odpowiednio. Silnie wzros!a produkcja w niektórych dzia!ach 



225

przemys!u spo"ywczego. Tendencje do specjalizacji pod k#-
tem eksportu wyst#pi!y w przemy&le meblarskim i samocho-
dowym, a cz%&ciowo i w elektronice konsumpcyjnej. Wysokie 
wska(niki wzrostu produkcji w przemy&le elektronicznym i in-
formatycznym s# jednak cz%&ciowo zawy"one. Wzrost produk-
cji wynika" bowiem niemal ca"kowicie z montowania ele-
mentów importowanych i dostaw kooperacyjnych, wp"ywa 
na to równie& trudno$% realnej oceny ruchu cen w tych 
przemys"ach. U nas bowiem notowano wzrost cen, podczas 
gdy w krajach zachodnich ich spadek. Samodzielnego prze-
mys"u, opartego na w"asnych komponentach, w elektroni-
ce profesjonalnej i przemy$le informatycznym praktycznie 
nie mamy.

Za wysokim wzrostem produkcji w przemy&le elektronicz-
nym kryje si% natomiast wzrost produkcji elektroniki kon-
sumpcyjnej, zwi#zany z inwestycjami zagranicznymi w produk-
cji i monta"u telewizorów (M!awa). Towarzyszy! temu jednak 
g!%boki spadek produkcji w elektronice profesjonalnej i pro-
dukcji sprz%tu telekomunikacyjnego. Poniewa" wielko&ci wyj-
&ciowe by!y niskie, wynikaj# z tego pozornie wysokie wska(niki 
dynamiki.

Wzrostowi produkcji w wy"ej wymienionych ga!%ziach towa-
rzyszy! g!%boki spadek produkcji w nast%puj#cych bran"ach, 
gdzie w szeregu przypadków nast#pi!a praktyczna likwidacja 
ca!ych bran", zw!aszcza w przemy&le lekkim.

Tabela nr 7. Spadek produkcji w nast%puj#cych bran"ach 
w latach 1989-2009 (ceny sta!e)

Symbol PKD 2004 Nazwa przemys!u 2009
1989=100

10 Górnictwo w%gla 27

14 Kopalnictwo surowców nieenerge-
tycznych 33

19 skórzany 40
27 metalurgiczny 55
16 tytoniowy 58
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17 w!ókienniczy 70
18 odzie"owy 72
23 przetwórstwa paliw 75

35 Przemys! pozosta!ych &rodków 
transportu (stoczniowy) 78

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego

Obok pozytywnych stron wzrostu produkcji przemys!owej 
w tym okresie, mia! on równie" s!abe strony. Najwi%ksze zna-
czenie maj# trzy z nich:

1. Nie osi#gni%to przyspieszenia wzrostu produkcji prze-
mys!owej w stosunku do poprzedniego systemu. Produkcja 
przemys!owa w ca!ym okresie 20-lecia wzrasta!a &redniorocznie 
o 3,7%, a je"eli uwzgl%dnia$ jeszcze lata 2010-2011 to o 4,1%. 
Ale nawet je&li ocenia$ tylko okres 1996-2011, czyli bez rece-
sji transformacyjnej, to tempo to wynosi!o 5,8% rocznie. Ozna-
cza!o to wprawdzie zasadniczy wzrost w stosunku do dekady 
lat 1981-1989, kiedy wynosi!o ono tylko 0,4% &redniorocznie, 
ale ju" za ca!e 40-lecie (1949-1989) wynosi!o ono 5,7% rocznie, 
a 20-leciu 1961-1980, kiedy przemys! rozwija! si% jeszcze bez 
zak!óce' spowodowanych walk# polityczn# – 7,4%, czyli 1,5-
krotnie szybciej.

Wynik osi#gni%ty we wzro&cie produkcji przemys!owej 
w 20-leciu nie mo"e wi%c zadowala$, zw!aszcza je"eli uwzgl%d-
ni$, "e obroty handlu zagranicznego dobrami przemys!owymi 
w tym okresie zamyka!y si% corocznie wysokim ujemnym sal-
dem, czyli nadwy"k# importu nad eksportem. W roku 2006 
by!o ono relatywnie w stosunku do ca!ego eksportu 3-krotnie 
wi%ksze ni" &rednio w 15 „starych” krajach UE.

2. Drug# s!abo&ci# wzrostu produkcji przemys!owej w tym 
okresie by! wyj#tkowo wysoki, znacznie wi%kszy ni" w innych 
krajach, udzia! produkcji montowanej z elementów importowa-
nych (w przemy&le elektromaszynowym) i konfekcjonowanych 
wyrobów z surowców importowanych (w przemy&le chemicz-
nym). Towarzyszy!o temu odchodzenie od w!asnej samodziel-
nej produkcji fi nalnej na rzecz produkcji elementów koopera-
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cyjnych, technologicznie prostych oraz nisko przetworzonych 
pó!fabrykatów.

Po&rednio zjawisko te mog# zilustrowa$ nast%puj#ce dane:

Tabela nr 8. Przemys!y o du"ym udziale produkcji montowa-
nej i konfekcjonowanej

Symbol 
PKD 2004 Nazwa przemys!u

Przyrost produkcji 
mi%dzy 

1989 a 2009 r.
C+D+X Przemys! ogó!em 100

29, 30, 31, 
32, 33, 34

przemys!y elektromaszynowe o najwi%k-
szym udziale produkcji montowanej 31,5

24,25
przemys!y chemiczne o najwi%kszym 
udziale produkcji konfekcjonowanej 

z surowców importowanych
10,2

razem przemys!y o du"ym udziale monto-
wania i konfekcjonowania 42

przemys! spo"ywczy 15,7
przemys!y wysokiej techniki 3,1

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego

Przyrost produkcji w ga!%ziach o najwi%kszym udziale mon-
towni i produkcji konfekcjonowanej szacowa$ mo"na na 40-
45% ca!ego przyrostu produkcji osi#gni%tego w tym okresie. 
Dawa!o to szybki zysk i wzrost obrotu. Gdyby to uwzgl%dni$ 
to przyrost w!asnej samodzielnej produkcji by!by o po!ow% nie-
mal mniejszy w tym 20-leciu ni" ca!ej produkcji sprzedanej, 
czyli mo"na szacowa$, "e po!owa osi#gni%tego przyrostu pro-
dukcji zosta!a osi#gni%ta t# drog#.

3. S!abo&ci# struktury wzrostu produkcji przemys!owej 
w tym okresie by! wreszcie brak post%pu w modernizacji tej 
struktury na rzecz jej najbardziej nowoczesnych elementów. 
Dotyczy!o to w szczególno&ci niskiego udzia!u przemys!ów wy-
sokiej techniki w osi#gni%tym przyro&cie produkcji. Przyrost 
produkcji w tych przemys!ach wyniós! tylko 3,1% ca!ego przy-
rostu produkcji w ca!ym przemy&le. By! to wi%c niemal 1,5% 
krotnie ni"szy ni" wynosi! ich udzia! w ca!ej produkcji w okre-
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sie wyj&ciowym. Jest to sygna! niepokoj#cy i wskazuje na nie-
dorozwój tych przemys!ów w naszym kraju. Stanowi# one bo-
wiem najbardziej nowoczesny element wspó!czesnej struktury 
przemys!owej. A jeszcze bardziej niepokoj#cy jest brak post%-
pu pod tym wzgl%dem w 20-leciu. Dlatego dzisiaj udzia! prze-
mys!ów wysokiej techniki w maj#tku, w ca!ej produkcji i za-
trudnieniu w przemy&le, przyjmuje si% za podstawowy miernik 
nowoczesno&ci struktury produkcji przemys!owej w poszcze-
gólnych krajach. 

Problem ma wi%c tak podstawowe znaczenie, "e wymaga 
odr%bnego rozpatrzenia.

IV. Niezdolno$% modernizacji struktury przemys"owej 
i niedorozwój sektorów nowoczesnych

Polskie Lobby Przemys!owe docenia znaczenie i rol% wzro-
stu produkcji przemys!owej, jaki nast#pi! w Polsce w okresie 
jej transformacji ustrojowej (1989-2009). Osi#gni%to to bowiem 
w wyj#tkowo trudnych warunkach spowodowanych zmian# kie-
runku handlu zagranicznego ze wschodu na zachód oraz przej-
&cie do gospodarki otwartej na konkurencj% zagraniczn#. Wzrost 
ten by" mo&liwy przede wszystkim dzi#ki przedsi#biorczo$ci, 
pomys"owo$ci i energii polskich przedsi#biorców.

Jednak"e nie mo"e to przes!ania$ szeregu ujemnych zja-
wisk i procesów, które temu towarzyszy!y i musz# budzi$ nie-
pokój oraz wymagaj# bardzo krytycznej analizy i wyci#gni%cia 
wniosków w dzia!alno&ci rz#du i w praktyce funkcjonowania 
przemys!u.

Najwa"niejszym z tych niepokoj#cych procesów jest stagna-
cja struktury produkcji przemys!owej w tym okresie z punk-
tu widzenia jej modernizacji. Wyrazem tego jest brak lub tylko 
s!aby post%p w zwi%kszeniu udzia!u najbardziej nowoczesnych 
ogniw wspó!czesnej struktury przemys!owej, a zw!aszcza prze-
mys!ów wysokiej techniki. W!a&nie bowiem te przemys!y maj# 
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zasadniczy wp!yw na innowacyjno&$ gospodarki i post%py 
w upowszechnianiu nowych technologii („spill over effect”).

Post#p w tej dziedzinie by" ra&(co niedostateczny, 
a w niektórych dziedzinach zanotowano nawet regres 
w rozwoju tych przemys"ów w stosunku do ich stanu w po-
przednim systemie, co musi szczególnie niepokoi%.

Dla przedstawienia skali tego problemu i wynikaj#cych 
z obecnego stanu przemys!u zagro"e' prezentujemy ni"ej ob-
szerne fragmenty opublikowanej oceny zachodz#cych tu zmian, 
dokonanej przez badacza tych problemów prof. dr hab. An-
drzeja Karpi'skiego.

IV.1. Stagnacja w modernizacji struktury produkcji 
przemys"owej i niedorozwój jej nowoczesnych elementów

W dwudziestoleciu 1990-2009 produkcja przemys!owa 
w Polsce wzros!a 2,1-krotnie w stosunku do 1989 roku. Okres 
transformacji przyniós! wi%c jej wzrost. Ale jej poziom wyj&cio-
wy z 1989 r osi#gni%to dopiero w 1995 r. po spadku w okresie 
recesji transformacyjnej w latach 1990-1992. Znacznie mniej 
korzystnie przedstawia!y si% jednak zmiany w strukturze pro-
dukcji i zatrudnienia. Niektórzy ekonomi&ci ju" na progu okre-
su transformacji przeczuwali taki rozwój wydarze'. Kazimierz 
*aski postawi! wa"n# tez%. Wyra"a! on obaw%, czy przyj%ta 
polityka transformacji sprzyja$ b%dzie modernizacji struktu-
ry gospodarki. Stwierdzi!, "e „plan ten [stabilizacji gospodar-
ki, inaczej tzw. plan Balcerowicza ], prowadz#c do ogranicze-
nia efektywnego popytu, mo"e spowodowa$ g!%boki spadek 
produktu narodowego brutto, znaczne niewykorzystanie mocy 
wytwórczych, ogromne bezrobocie i zubo"enie znacznej cz%-
&ci ludno&ci, a w dalszej konsekwencji – kumulacyjny proces 
spadku inwestycji. Trudno jest te& przypuszcza%, &e tego 
rodzaju recesja stanie si# instrumentem restrukturyzacji 
gospodarki”8. Rzeczywisto&$ potwierdzi!a te obawy. Proces 

8 E. *ukawer, O tych z najwy"szej pó!ki. PTE, Kraków 2008, s. 231-
-232.
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transformacji nie stworzy" impulsów do zmian struktural-
nych w kierunku rozwoju sektorów nowoczesno$ci, cho-
cia& przyczyni" si# do likwidacji zdolno$ci produkcyjnych 
w przemys"ach przestarza"ych. Osi(gni#to to jednak kosz-
tem wielkiej fali wzrostu bezrobocia.

W tych warunkach rezygnacja ze wspomagania przez pa'-
stwo przekszta!ce' strukturalnych modernizuj#cych struktury 
przemys!owe oraz wszelkich prób sterowania nimi spowodowa-
!y, "e procesy spontanicznie dzia!a!y przeciwko procesom mo-
dernizacji, a nie na ich korzy&$. Polska w rezultacie nie bra-
!a dostatecznego udzia!u w nowoczesnych przekszta!ceniach 
struktur przemys!owych zachodz#cych w gospodarce &wiatowej 
w tym dwudziestoleciu. Zmierza!y one do rozwoju od podstaw 
nowego przemys!u, opartego na przemys!ach wysokiej techni-
ki, które stanowi# najbardziej nowoczesne ogniwo wspó!czes-
nych struktur przemys!owych. W ich rozwoju najwi%ksz# rol% 
odgrywa!a bowiem innowacyjno&$. W rezultacie zmieniaj# si% 
kszta!t i obraz wspó!czesnego przemys!u. Stanowi# one baz% 
modernizacji i rekonstrukcji technicznej niemal wszystkich in-
nych ga!%zi przemys!owych i dzia!ów poza przemys!em.

Najwi%kszy post%p z tego punktu widzenia osi#gn%!y USA 
i Japonia, a w Europie kraje skandynawskie. Równie" wiele 
krajów Azji Po!udniowo – Wschodniej uzyska!o pod tym wzgl%-
dem równie imponuj#ce wyniki. Rezultatem tego by!o z regu!y 
zwi%kszenie udzia!u przemys!ów wysokiej techniki w produkcji 
przemys!owej tych krajów, mimo "e dziedziny te by!y jedynym 
obszarem przemys!u, w którym ceny wyrobów znacznie spad-
!y pod wp!ywem post%pu technologicznego. Na przyk!ad prze-
ci%tna cena komputera obni"y!a si% w ci#gu ostatnich 10 lat 
o 66%. Wzrostowi produkcji w tych przemys!ach w wielu przy-
padkach nie towarzyszy! przy tym wzrost zatrudnienia, a na-
wet jego spadek. Wydajno&$ pracy, je"eli mierzy$ j# w cenach 
sta!ych, ros!a bowiem w tych przemys!ach szybciej ni" w prze-
my&le ogó!em. Zadecydowa!a o tym wy"sza wydajno&$ stoso-
wanych w nich nowych technologii.
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Szczególn# rol% w ekspansji tych przemys!ów odgrywa!a 
elektronika. Od niej zale"a!o bowiem zaspokajanie zapotrzebo-
wania wszystkich innych ga!%zi przemys!u i gospodarki. W re-
zultacie uznaje si% j# dzisiaj za symbol nowoczesnego przemy-
s!u i przeciwstawia starym sektorom przemys!owym. Wytwarza 
bowiem ona bezpo&rednio lub po&rednio (elementy i podzespo-
!y), sprz%t o kluczowym znaczeniu dla rozwoju telekomunikacji 
i teleinformatyki oraz komputeryzacji procesów. Powodowa!o 
to, "e jej rola w wi%kszo&ci krajów wyra(nie wzrasta!a. W kra-
jach o szczególnych osi#gni%ciach w tej dziedzinie, jak np. Re-
publika Po!udniowej Korei, udzia! elektroniki w 2000 r. prze-
kroczy! ju" 20%, czyli 1/5 ca!ej produkcji przemys!owej. Dla 
porównania jej udzia! w Polsce wynosi nie wi%cej ni" 2,4%. 

Sytuacja w Polsce pod tym wzgl%dem w 20-leciu 1989-
2009 wyra(nie odbiega!a od tendencji wyst%puj#cych w kra-
jach rozwini%tych oraz trendów &wiatowych. Wyst#pi!y wpraw-
dzie szybsze zmiany w tym kierunku w sektorze us!ug, 
ale ich tempo nie by!o dostateczne dla bardziej odczuwalnego 
przesuni%cia zasobów gospodarki na rzecz przemys!ów wyso-
kiej techniki. W ci#gu 20 lat udzia! najbardziej nowoczesnych 
elementów struktury przemys!owej w Polsce nie uleg! zwi%k-
szeniu, co jest w krajach rozwini%tych zjawiskiem niemal bez 
precedensu. Udzia! przemys!ów wysokiej techniki w Polsce 
u progu dwudziestolecia wynosi! 4,6% ca!ej produkcji prze-
mys!owej kraju9, a w 2003, a wi%c po 14 latach, wyniós! tylko 
3,8%. Nie tylko nie wzrós!, lecz si% zmniejszy!. Nast%pne lata 
po 2004 r. przynios!y pewne przyspieszenie pod tym wzgl%dem, 
tylko zahamowa!o to jednak wyst%puj#cy uprzednio regres tego 
udzia!u. Mo"na szacowa$, "e w 2009 r. udzia! ten osi#gn#! 
nie wi%cej ni" 4,2-4,3% ca!ej produkcji przemys!owej, a wi%c 
by! nadal ni"szy ni" w 1989 r.

9 Zastosowano tu bardziej surowe ni" w UE kryteria zaliczenia do tych 
przemys!ów, przyj%te w USA. Zgodnie z nimi do tych przemys!ów zalicza 
si% te, w których wydatki na badania i rozwój (B+R) stanowi# wi%cej ni" 
3,5 % warto&ci produkcji sprzedanej lub zatrudnienie w dzia!alno&ci B+R 
przekracza 25 osób na 1000 ogó!u zatrudnionych.
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Nasz udzia" w ekspansji tych najbardziej nowoczesnych 
przemys"ów, dokonuj(cej si# w tym okresie na $wiecie, 
by" wi#c wyra)nie niedostateczny. Ma to istotny ujemny 
wp"yw na pozom technologiczny naszego przemys"u. 

Jeszcze g!%bsze tendencje do regresu w udziale tych prze-
mys!ów ni" w produkcji wyst#pi!y u nas w zatrudnieniu w tych 
przemys!ach. W 1989 r. pracowa!o w nich !#cznie 257 tys. osób, 
to jest 5,4% ca!o&ci zatrudnienia w przemy&le. W 2003 r. ju" tyl-
ko 126 tys. osób, czyli 4,4% ogó!u zatrudnionych w przemy&le. 
W nast%pnych latach zanotowano wzrost ich liczby do 152,5 
tys. osób w 2009 r., ale nadal stanowi!o to tylko 5,3% ca!o&ci 
zatrudnienia w przemy&le, czyli nieznacznie mniej ni" w 1989 
roku. Tak g!%bokiego zmniejszenia zatrudnienia w tych przemy-
s!ach nie zanotowano z "adnym kraju Europy Zachodniej.

Towarzyszy temu równie" jeszcze i inne niepokoj#ce zjawi-
sko. W Polsce poziom wydajno&ci pracy w tych przemys!ach 
by! (odwrotnie ni" w 15 krajach UE) ni"szy ni" &redni w prze-
my&le, zadecydowa! o tym wyj#tkowo wysoki u nas udzia! ele-
mentów kooperacyjnych i cz%&ci do produkcji fi nalnej wytwa-
rzanej w innych krajach. Co wi%cej nast#pi! w nich wyra(ny 
spadek udzia!u produkcji fi nalnej w stosunku do 1989 roku. 
A w!a&nie produkcja fi nalna jest w nich najbardziej op!acalna. 
W niej realizuje si% bowiem renta innowacyjno&ci i nowo&ci.

By!y to procesy wyra(nie rozbie"ne z kierunkami zak!ada-
nymi na ten okres w prognozach i strategiach rozwoju, opraco-
wanych w Polsce na pocz#tku lat 90. W tej w!a&nie dziedzinie 
rozbie"no&ci by!y najwi%ksze. Zgodnie z przyjmowanymi wte-
dy za!o"eniami udzia! przemys!ów wysokiej techniki powinien 
osi#gn#$ w Polsce w 2010 r. 12 – 14% ca!ej produkcji przemy-
s!owej, podczas gdy w rzeczywisto&ci osi#gn#! on nie wi%cej ni" 
5%. Nie uda!o si% wi%c w dwudziestoleciu zmniejszy$ naszego 
opó(nienia pod tym wzgl%dem i jest ono nadal bardzo du"e. 
W krajach UE udzia! ten wynosi! 17% ca!ej produkcji przemy-
s!owej, w Japonii oko!o 20%, a w USA niemal 30%.

Ma to powa"ne konsekwencje dla polskiej gospodarki, po-
garsza bowiem jej konkurencyjno&$ na najbardziej dynamicz-
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nym obszarze rynku &wiatowego. Równocze&nie zmusza nas 
do konkurencji cenami, a nie innowacyjno&ci#, co jest mniej 
korzystne. Konkurencja cenowa wymaga bowiem &cis!ej kon-
troli i hamowania wzrostu wszystkich elementów kosztów, 
w tym równie" p!ac. To za& ogranicza mo"liwo&ci szybszego 
rozwoju p!ac i poprawy sytuacji materialnej spo!ecze'stwa. 

Reasumuj#c, mo"na zatem stwierdzi$, "e zmiany struktu-
ralne w przemy&le nie sz!y w kierunku uznanym za po"#dany. 
Niedostrzeganie tego by!oby niebezpieczne dla przysz!o&ci. Pro-
cesy spontaniczne i brak sterowania w tej dziedzinie zawiod!y 
wi%c, podobnie jak nadzieje, "e zmiana ustroju automatycznie 
rozwi#"e ten problem.

W rzeczywisto$ci nast(pi"o pogorszenie struktury pro-
dukcji przemys"owej w Polsce w tym okresie, je&eli mie-
rzy% j( udzia"em przemys"ów wysokiej techniki, czyli 
no$ników nowoczesno$ci we wspó"czesnym przemy$le. 
W naszej literaturze K. Marczewski nazwa" ten proces 
„uwstecznieniem struktury”10. Termin ten przyj(" si# do$% 
szeroko. Podobne tendencje wyst(pi"y te& w innych kra-
jach Europy *rodkowej i Wschodniej, jak równie& w kra-
jach Ameryki !aci'skiej. Niestety, w Polsce mia"o miejsce 
najwi#ksze nasilenie tych niekorzystnych procesów.

Post%py w modernizacji struktur przemys!owych, najbar-
dziej spektakularne w Finlandii, Irlandii czy w&ród krajów 
pozaeuropejskich: w Izraelu, Korei Po!udniowej i Tajwanie 
– uzyska!y g!ównie te kraje, które prowadzi!y aktywn# polity-
k% strukturaln#, opart# na priorytetach sektorowych. Post%pu 
w tym kierunku nie zapewni!a przyj%ta w Unii tzw. polityka ho-
ryzontalna, to jest równorz%dnego traktowania wszystkich pod-
miotów, zalecana przez Komisj% Europejsk# i Bank +wiatowy 
i wyra(nie zawiod!a z punktu widzenia modernizacji struktury 
przemys!u w UE. 

Opó)nienia w rozwoju przemys"ów wysokiej techniki, 
o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia potrzeb przy-

10 L. Zienkowski (red.) ,Gospodarka Polska w latach 1990-1992, War-
szawa 1992, s. 120.
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sz"o$ci, s( wi#c w Polsce najg"#bsze i stanowi( bardzo trud-
ne dziedzictwo tego okresu.

Niedostateczny post%p w modernizacji struktury wyst#-
pi! równie" w innych ga!%ziach przemys!u. Zamiast wzrostu 
orientacji na bardziej innowacyjn( produkcj#, w ca"ym 
dwudziestoleciu wyst#powa"a u nas silna tendencja do do-
minacji w strukturze produkcji surowców, prymitywnych 
pó"fabrykatów i prostych us"ug kooperacyjnych, a wreszcie 
do montowania wyrobów z cz#$ci importowanych w prze-
my$le maszynowym czy te& konfekcjonowania wyrobów 
z importowanych surowców w przemy$le chemicznym.

Oczywi&cie s# równie" jednostkowe osi#gni%cia poszczegól-
nych fi rm, ale nie one wyznacza!y w tym okresie g!ówne trendy 
zmian strukturalnych w przemy&le w Polsce. Powsta"y wi#c 
w rezultacie i umocni"y si# postawy okre$lane w literaturze 
jako „syndrom podwykonawcy”. Wyra&a si# on tendencj( 
do unikania rozwijania w"asnej produkcji fi nalnej z powo-
du niewiary w mo&liwo$ci uzyskania w niej konkurencyj-
nych wyników. A jak wykazuje do$wiadczenie, niezwykle 
trudno jest wyj$% z takiej postawy. W rezultacie dominu-
je u nas pogodzenie si# z pozycj( poddostawcy elementów 
do produkcji fi nalnej innych producentów i brak d(&enia 
do zmiany tej pozycji, co rodzi pewien kompleks.

Niekorzystne zmiany strukturalne w pewnej mierze 
wi(&( si# równie& z tym, &e jak stwierdza S. Dunin – W(so-
wicz, przemys" w Polsce w coraz szerszej mierze staje si# 
zbiorem fi lii czy oddzia"ów fi rm zagranicznych, co w litera-
turze zachodniej okre$la si# terminem subsidiary economy 
lub te& affi liates economy11. W takiej gospodarce centrale 
tych fi rm, kieruj(c si# w"asnym interesem, lokuj( na tere-
nie naszego kraju g"ównie produkcj# elementów o najwi#k-
szej pracoch"onno$ci. Unikaj( za$ lokowania produkcji naj-
bardziej zaawansowanej technologicznie w celu unikni#cia 
konkurencji.

11 Cyt. Za T. Kowalik, „www.Polskatransformacja.pl”, Muza, Warszawa 
2009, s. 233 oraz „The Economist” 2010, 28 stycznia, s. 85.
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Nast%pstwem tych procesów by! wyj#tkowo niski udzia! 
produkcji fi nalnej w ca!ej produkcji przemys!owej Polski, czy-
li wyrobów zaspokajaj#cych ju" bezpo&rednio potrzeby kon-
sumpcyjne, czy inwestycyjne odbiorców. A ta jej cz%&$ w przy-
padku uzyskania konkurencyjno&ci przynosi najwi%ksze efekty 
ekonomiczne, czyli zyski fi nansowe. W rezultacie w 2009 r. 
udzia! produkcji fi nalnej by! wci#" ni"szy od 30% ca!ej produk-
cji przemys!owej w naszym kraju. W krajach wysokorozwini%-
tych za& udzia! tej produkcji si%ga 2/3. Jeszcze bardziej niepo-
koi, "e dotyczy!o to tak"e ostatnich lat. Na przyk!ad pomi%dzy 
2005r. a 2008 r. udzia! ten zmniejszy! si% z 48,7% do 47,9%12. 
Jest to tendencja niebezpieczna. W rezultacie wewn%trzna 
struktura przemys!u w Polsce nosi po 20 latach nadal silne ce-
chy charakterystyczne dla krajów opó(nionych w przekszta!ce-
niach tej struktury.

IV.2. Najsilniej i najs"abiej rozwini#te dziedziny 
przemys"u w Polsce w stosunku do Unii Europejskiej

Niezwykle charakterystyczne z tego punktu widzenia 
jest porównanie potencja!u produkcji Polski w poszczególnych 
dziedzinach przemys!u, przeliczonego szacunkowo na ceny 
euro, z wielko&ci# ich potencja!u w Unii, co ilustruj# dane za-
warte w tabeli.nr 10.

Porównanie danych w tej tabeli jednoznacznie wskazuje, 
"e w&ród przemys!ów o najwi%kszym potencjale w stosunku 
do tych samych przemys!ów w Unii zdecydowanie dominuj# 
u nas przede wszystkim ga!%zie prymitywne technologicznie, 
b#d( te" wytwarzaj#ce pó!fabrykaty o niskim stopniu przetwór-
stwa surowców wyj&ciowych lub wyroby nisko przetworzone.

Z porównania tego wynika kilka zaskakuj#cych wniosków:

12 Rocznik Statystyczny 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 509.



236

Tabela nr 9. Porównanie potencja!u produkcji przemys!owej 
Polski i UE na poziomie grup o symbolach 3-cyfrowych klasyfi -
kacji przemys!owej

Miej-
sce 

w ran-
kingu

Przemys!y najsilniej rozwini%te w 
Polsce

Przemys!y najs!abiej rozwini%te w 
Polsce

Symbol 
PKD 

z 2004r.
Rodzaj prze-

mys!u

Produkcja 
w Pol-

sce w % 
UE=100%

Symbol 
PKD 

z 
2004r.

Rodzaj prze-
mys!u

Produkcja 
w Pol-

sce w % 
UE=100%

1 13,2
górnictwa 

metali nie"e-
laznych

373,1 23,3
przetwórstwa 
paliwa j#dro-

wego
0,1

2 23,1 koksowniczy 274,1 28,4
us!ug obróbki 
metali i meta-
lurgii prosz-

kowej
0,2

3 10,1
górnictwa 
w%gla ka-
miennego

58,6 33,5 zegarów i ze-
garków 0,3

4 40,3 elektrocie-
p!ownie 27,7 30,0

maszyn biu-
rowych i kom-

puterów
0,4

5 10,2
górnictwa 

w%gla brunat-
nego

15,7 28,5
us!ug nak!a-
dania pow!ok 

na metale
0,5

6 14,4 soli 11,4 35,5 lotniczy i kos-
miczny 0,5

7 14,3 surowców 
chemicznych 10,1 22,2 poligrafi czny 0,6

8 20,2 p!yty wiórowe 
i spil&nione 9,8 33,4

sprz%tu op-
tycznego i fo-
tografi cznego

1,0

9 27,4

hutnictwa 
metali nie"e-

laznych 
i szlachet-

nych

9,7 32,2
sprz%tu tele-

komunikacyj-
nego

1,0

10 31,3 kablowy 9,6 24,9 biotechnolo-
giczny 1,1

11 32,3
elektroniki 

konsumpcyj-
nej

9,5 27,5 odlewniczy 1,1

12 18,1 odzie"y skó-
rzanej 9,0 24,2 &rodków 

ochrony ro&lin 1,1
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13 20,5
wyrobów 

z drewna i 
wikliny pozo-

sta!ych
8,2 33,2 aparatury 

pomiarowej 1,1

14 26,8
wyrobów 

mineralnych 
pozosta!ych

8,2 17,1 prz%dzalni 1,2

15 31,6
sprz%tu 

o&wietlenio-
wego

8,2 29,4 obrabiarkowy 
i narz%dziowy 1,2

16 35,1 okr%towy 8,1 24,6
wyrobów 

chemicznych 
osobno niewy-

mienionych
1,2

17 20,4 opakowa' 
drewnianych 8,0 31,2

aparatury 
elektrycznej 
rozdzielczej i 
sterowniczej

1,3

18 15,2 rybny 7,7 28,9 wytwornic 
pary 1,3

19 15,1 mi%sny 7,4 19,1 garbarni 1,3

20 27,1 hutnictwa 
"elaza 7,2 32,1 elektroniki 

profesjonalnej 1,3

21 34,3 cz%&ci samo-
chodowych 6,9 17,2

tkalnie w 
przemy&le 

w!ókienniczym
1,4

22 36,1 meblarski 6,9 22,2 wydawniczy 1,6
23 25,1 gumowy 6,8 36,2 jubilerski 1,6

24 18,3 wyrobów fu-
trzarskich 6,7 24,4 farmaceutycz-

ny 1,6

25 15,9
napojów al-
koholowych 

i bezalkoholo-
wych

6,5 33,1 aparatury 
medycznej 1,7

a/ nazwy uproszczone. b/ w tym srebro – 232,4, mied' – 19,2, c/15 „sta-
rych” krajów UE

)ród!o: Opracowanie w"asne prof. dr hab. Andrzeja Karpi%skiego na pod-
stawie: „Baza danych dla biznesu, Zak"ad Naukowo – Badawczy, Szko-
"y Wy(szej Olympus im. Romualda Kudli%skiego, Warszawa 2008. Je(eli 
nie zaznaczono inaczej, z tego opracowania pochodzi wi!kszo#$ danych 
liczbowych zamieszczonych w niniejszym rozdziale. Warto#$ produkcji 
Polski przeliczono na euro wed"ug jednolitego kursu wymiennego z"otego 
na euro.
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1. Dominacja w&ród dziedzin relatywnie najsilniej w Pol-
sce rozwini%tych – przemys!ów, uznawanych w literaturze 
za nierozwojowe13. Ocenia si% bowiem, "e nie maj# one szer-
szych i bardziej d!ugookresowych szans i perspektyw. Roz-
ró"nia si% 3 kategorie tych przemys!ów:14

a.) zanikaj#ce lub schy!kowe, okre&lane mianem declining 
lub failing,15 w których z regu!y nast%puje spadek pro-
dukcji;

b.) stagnacyjne (stagnating), w których produkcja utrzymu-
je si% na tym samym poziomie;

c.) o trwa!ym niskim tempie wzrostu produkcji (low growth 
sectors).

Je"eli przyj#$ za postaw% przemys!y zaliczane do tej katego-
rii, to na 25 przemys!ów wymienionych w tabeli a" w 17 przy-
padkach s# to przemys!y uznawane za „schy!kowe” lub „stag-
nacyjne”. Nale"# do nich przemys!y wymienione w rankingu 
w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24.

Paradoks tej sytuacji polega wi%c na tym, "e Polska repre-
zentuje najwi%kszy potencja! przemys!owy w!a&nie w tych dzie-
dzinach, które s# pozbawione szerszych i bardziej d!ugookreso-
wych perspektyw rozwoju. Wynika z niego, "e Polska po&rednio 
jest najbardziej konkurencyjna w stosunku do UE w przemy-
s!ach nierozwojowych.
2.  Wyj#tkowo wysoki jest w tej grupie udzia! przemys!ów 

o charakterze surowcowym albo wytwarzaj#cych pó!fabry-
katy o niskim stopniu przetwórstwa lub wyroby nisko prze-
tworzone, jak górnictwo w%glowe, kopalnictwo miedzi i soli 
oraz innych surowców chemicznych, przemys! p!ytowy, 
kablowy, wyrobów mineralnych. Na 25 przemys!ów obj%tych 
tym porównaniem przypada na nie a" 11 pozycji rankingu 

13 Por. np. Volkswirtschaftliche Gesamt Rechnungen, Fachseite 18, 
s. 18 (Ergebnisse fuer wirtschaftsbereiche 1960-1991) oraz prace S. Szu-
kalskiego.

14 Szerzej zob. A. Karpi'ski: „Przemiany strukturalne w procesie trans-
formacji Polski – 1989-2003-2025”, SGH, Warszawa 2008, s. 16.

15 “The Economist” 2000, 6 maja, s. 23.
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(pozycje 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 22). Brak jest na-
tomiast w&ród nich wyrobów fi nalnych o wy"szym stopniu 
przetworzenia tych surowców. Wyj#tkiem s# tu tylko prze-
mys! elektroniki konsumpcyjnej i sprz%tu o&wietleniowego 
(pozycje w rankingu 11 i 15). O relatywnie wy"szej pozycji 
elektroniki konsumpcyjnej zadecydowa!y jednak inwestycje 
zagraniczne inwestorów, zwi#zane z produkcj# telewizorów 
LPG.

3.  Zwraca uwag% dominacja w tej grupie wyrobów, w któ-
rych popyt jest stagnacyjny lub ma!o dynamiczny. Dotyczy 
to niemal wszystkich pozycji w tabeli w wyj#tkiem prze-
mys!ów zajmuj#cych pozycje 11, 15, 21 i 22. Praktycznie 
nie ma natomiast w&ród niej w ogóle przemys!ów o szybkim 
wzro&cie popytu (High Growth Sectors). 

4.  Wiele dziedzin u nas relatywnie najbardziej rozwini%tych 
to przemys!y, z których rozwoju Unia wycofa!a si% z ró"nych 
przyczyn, g!ównie za& ze wzgl%du na ich szkodliwo&$ ekolo-
giczn# b#d( nisk# efektywno&$ ekonomiczn#, jak: przemys! 
koksowniczy, elektrociep!ownictwo, przemys! kablowy, 
odzie"owy, odzie"y skórzanej, wyrobów z wikliny, opakowa' 
drewnianych czy okr%towy. Cz%&ciowo zosta!y one wymie-
nione ju" wy"ej w trzech pierwszych grupach pod pkt. 1-
3. Jest ich razem 9 na 25 przemys!ów (dotyczy to pozycji 
w rankingu: 2, 4, 5, 12, 16, 17, 22, 24, 25).

5.  Wreszcie wyst%puj# tu przemys!y o wyj#tkowo wysokiej pra-
coch!onno&ci jak przemys! w%glowy i stoczniowy (pozycje 3 
i 16 w rankingu).

6. Stosunkowo silnie reprezentowane s# w tej grupie równie" 
dziedziny przemys!u spo"ywczego. Jest ich 3 na 25 obj%tych 
tym porównaniem i obejmuj# przemys! mi%sny, mleczarski 
i napojów, zw!aszcza spirytusowy.
Je"eli mo"na w ogóle mówi$ o jakiej& specjalizacji Polski 

w eksporcie, to dotyczy ona g!ównie przemys!ów surowcowych, 
a wi%c tylko miedzi, srebra i koksu; w przypadku srebra pro-
dukcja w Polsce przewy"sza ca!# wytwórczo&$ pozosta!ych kra-



240

jów UE, w górnictwie w%glowym stanowi ponad po!ow% tej pro-
dukcji, a w wydobyciu miedzi – prawie 1/5.

Natomiast najbardziej zaskakuje zupe!ny brak przemys!ów 
wysokiej techniki w&ród najsilniej u nas rozwini%tych dziedzin 
przemys!u. Nie ma tu nawet jednego przemys!u z tej grupy. 
W sumie z tego zestawienia wynika obraz wysoce niekorzystny 
dla Polski.

Równie zaskakuj#ce s# wnioski wynikaj#ce z analizy prze-
mys!ów najs!abiej u nas rozwini%tych, w których nasz dystans 
do UE jest najwi%kszy, co tym samym mo"na uzna$ za przejaw 
opó(nienia rozwojowego.

W grupie dziedzin najs!abiej rozwini%tych w stosunku 
do Unii Europejskiej absolutnie dominuj# wyroby wysokiej 
techniki. Na 25 przemys!ów zestawionych w tabeli a" 11 z nich 
to w!a&nie te przemys!y. Dotyczy to pozycji zajmuj#cych miejsca 
w rankingu: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 24, 25. Je"eli uwzgl%dni$, 
"e na tym poziomie agregacji (pozycje o symbolach 3-cyfrowych) 
rozró"nia si% !#cznie 15 przemys!ów wysokiej techniki, oznacza 
to, "e 2/3 z nich znajdowa!o si% w stanie g!%bokiego niedorozwo-
ju, co wyra"a nasze opó(nienie technologiczne (technology gap). 
Dotyczy to w szczególno&ci przemys!u informatycznego, sprz%tu 
telekomunikacyjnego, elektroniki profesjonalnej, urz#dze' dla 
elektrowni, aparatury pomiarowej i naukowo – badawczej, prze-
mys!u farmaceutycznego, biotechnologii, &rodków ochrony ro-
&lin i przemys!u lotniczego. W wi%kszo&ci z nich nast#pi! regres 
w stosunku do 1989 roku. Musi to niepokoi$. Je"eli uwzgl%dni$, 
"e w tych przemys!ach mo"na oczekiwa$ najwi%kszego wzro-
stu popytu w przysz!o&ci, to nasze opó(nienie w tej dziedzinie 
nie b%dzie sprzyja$ osi#gni%ciu wysokiego tempa wzrostu pro-
dukcji, a wr%cz przeciwnie – mo"e nawet sta$ si% barier# na tej 
drodze i post%p ten utrudnia$.

Udzia! przemys!ów o tak podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki opartej na wiedzy (GOW), jak przemys! sprz%tu tele-
komunikacyjnego i komputerowego, wynosi u nas oko!o 1% 
!#cznej produkcji 15 krajów UE. W tym czasie ludno&$ Polski 
stanowi!a prawie 10% potencja!u demografi cznego w tych 15 
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krajach, co wskazuje na ogromn# skal% opó(nienia w rozwoju 
tych przemys!ów. W rezultacie nie odgrywali&my w nich jakiej-
kolwiek roli na rynku europejskim.

Silne oznaki opó(nienia rozwojowego wyst%puj# tak"e 
w przemys!ach, stanowi#cych baz% dla przemys!u elektroma-
szynowego. Wytwarzaj# one bowiem pó!fabrykaty, elementy 
i cz%&ci zamienne dla tego przemys!u. Dotyczy!o to zw!aszcza 
przemys!u obrabiarkowego oraz kilku innych (pozycje 2, 5, 
10 i 15 w rankingu). Rozwój przemys!u elektromaszynowego 
w Europie by! za& jednym z g!ównych nurtów wspó!czesnych 
przemian strukturalnych w przemy&le i gospodarce. Mo"e 
to wp!ywa$ hamuj#co na rozwój tego przemys!u w Polsce. 
Na przyk!ad nasz udzia! w produkcji obrabiarek nie przekracza 
1,2% produkcji 15 krajów UE.

Zwraca uwag% bardzo niski poziom produkcji w pozycji 16. 
rankingu o nazwie: „wyroby chemiczne osobno niewymienio-
ne”. Obejmuje ona bowiem produkcj% wyrobów chemii specja-
lizowanej tzw. special chemicals. S# one najbardziej op!acalne. 
Najszybciej wzrasta popyt na nie. Dlatego rozwój ich produkcji 
odgrywa kluczow# rol% w rozwoju nowoczesnej chemii. Niedo-
rozwój ich produkcji mo"e by$ przyczyn# wyj#tkowo wysokiej 
u nas zale"no&ci od importu w przemy&le chemicznym.

Bardzo niski jest równie" poziom tych relacji w przemy&le 
w!ókienniczym i skórzanym, co mo"e &wiadczy$ o tym, "e li-
kwidacja zak!adów w tym przemy&le posz!a za daleko.

W sumie zmiany w strukturze przemys!u z punktu widze-
nia potrzeb jej modernizacji i poprawy pozycji na rynkach by!y 
wyra(nie niedostateczne i nie spe!ni!y oczekiwa'. Potwierdzaj# 
to równie" i inne badania. Na przyk!ad w analizach UE sto-
suje si% termin: „przemys!y nap%dzane przez rozwój technolo-
gii” (technology driven industries)16. Ma on zakres szerszy ni" 
poj%cie przemys!ów wysokiej techniki. Obok tych przemys!ów 
obejmuje bowiem dodatkowo jeszcze przemys!: samochodo-
wy, elektroniki konsumpcyjnej, chemii specjalizowanej. „Prze-

16 European Business – Fact and Figures – data 1900-2000, European 
Commission, Brusels – Luxemburg, 2002, s. 29.
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mys!y nap%dzane rozwojem technologii” anga"owa!y w Polsce 
w 2006 r. tylko 7,2% ca!ego zatrudnienia w przemy&le prze-
twórczym, podczas gdy w 15 krajach UE udzia! ich wynosi! 
ju" w 1999 r. 18,2%, a obecnie mo"na go szacowa$ na ponad 
20%. Co wi%cej, udzia! tak rozumianych przemys!ów by! u nas 
w 2006 r. ni"szy ni" w 1989 r., kiedy wynosi! 10,2%.

Wyj#tkowo wysoki jest za& w Polsce udzia! produkcji op-
artej na niskiej technice. Przemys!y zaliczane przez OECD 
do przemys!ów o „niskiej technice” wytwarza!y w Polsce w roku 
2006 – prawie 36% ca!ej produkcji przemys!u przetwórczego17, 
czyli ponad 1/3 ca!ej produkcji. Je"eli za& uwzgl%dni$ dodatko-
wo górnictwo i tradycyjn# energetyk% (bez energetyki j#drowej), 
to u nas udzia! ten si%ga! prawie 50%, podczas gdy w UE tylko 
33%. Jest to ró"nica zasadnicza.

Najbardziej jednak niekorzystnym nast#pstwem tych 
procesów jest fakt, &e w analizowanym dwudziestoleciu 
nie osi(gn#li$my wyra)nego post#pu w tworzeniu tzw. 
„sektora wysokiego”. Rozumie si# pod tym poj#ciem ogó" 
fi rm i przedsi#biorstw opieraj(cych swoj( pozycj# rynkow( 
na konkurencji innowacyjno$ci( swych wyrobów, a nie tyl-
ko ich cen(. W rezultacie wyj(tkowo du&y jest u nas udzia" 
tzw. sektora niskiego, to jest niezdolnego do konkuren-
cji innowacyjno$ci(. Nie uleg" te& bardziej odczuwalnemu 
zmniejszeniu w minionym dwudziestoleciu. Jest to jed-
na z podstawowych s"abo$ci procesu transformacji, której 
nie mo&na nie dostrzega%.

Taka niekorzystna struktura przemys!u znajduje w nast%p-
stwie swój wyraz równie" w wymianie z zagranic#. Mamy w Pol-
sce najwy"szy udzia! obrotów z krajami Unii w&ród wszystkich 
cz!onków Wspólnoty, czyli obroty wewn%trzne góruj# nad eks-
portem na rynki &wiatowe poza Uni#. Sprzyja to produkcji ko-
operacyjnej, ale oznacza bardzo silne zwi#zanie z rynkiem UE, 
a wi%c rynkiem ma!o dynamicznym, i du"# podatno&$ naszej 
gospodarki na zmiany koniunktury zachodz#ce w krajach Unii, 

17 Rocznik Statystyczny Przemys!u 2007, GUS. Warszawa 2007, 
s. 473.
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zw!aszcza w Niemczech. Wi#"e si% to tym samym z niewykorzy-
staniem wielkiej szansy, jak# stwarzaj# rynki takich krajów, 
jak: Rosja, Chiny (okre&lane skrótem BRIC). W tych krajach 
popyt na import ro&nie najbardziej dynamicznie, a w rezulta-
cie charakteryzuj# si% one najbardziej intensywnym wzrostem 
wymiany z zagranic# i najwi%kszymi perspektywami na przy-
sz!o&$. W przemy&le przetwórczym nie mamy praktycznie wy-
robów lub dziedzin, które mog!yby sta$ si% symbolem naszej 
obecno&ci na tych rynkach.

Szczególnej dramatycznej wymowy nabiera fakt, "e kry-
tyczne oceny braku post%pu w zmianach strukturalnych for-
mu!owane ju" w 1995 r., a wi%c 17 lat temu, s# w pe!ni, je"e-
li nie jeszcze bardziej aktualne dzisiaj. Ju" w 1995 r. Maciej 
Perczy'ski pisa!: „Analiza przemian w obrotach zagranicznych 
Polski na tle przeobra"e' zachodz#cych w produkcji wskazu-
je na to, "e eksport do UE nie odegra! jeszcze znacz#cej roli 
w przebudowie struktury przemys!owej kraju i nie stworzy! 
silnych impulsów do g!%bszej modernizacji potencja!u ekspor-
towego przemys!u. Jak stwierdzili&my, najwy"szy poziom ela-
styczno&ci eksportowej dotyczy! dziedzin raczej tradycyjnych, 
a eksport by! oparty na przewagach komparatywnych dnia dzi-
siejszego. Utrzymywa! on przy "yciu wiele dziedzin przemys!u 
i zmniejsza! skal% recesji, nie odegra! natomiast pozytywnej 
roli w kreacji nowoczesnych dziedzin wytwórczo&ci”18. Dramat 
polega wi%c na tym, "e dzisiaj po 17 latach mo"emy powtórzy$ 
t% ocen% bez wi%kszych zmian.

Reasumuj#c, trzeba jeszcze raz podkre&li$, "e te nieko-
rzystne cechy naszej struktury gospodarczej i przemys!owej 
oraz wymiany z zagranic# nie powsta!y w ci#gu ostatnich 20 
lat, ale ukszta!towa!y si% w ci#gu minionych co najmniej 150-
200 lat. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej stwarza szan-
s% na zmian% tej sytuacji, pod warunkiem, "e b%dziemy umie-
li je wykorzysta$. Decyduj#ca rol% musi jednak odegra$ nasz 
w!asny wysi!ek koncepcyjny i umiej%tno&ci rozwi#zywania tych 

18 M. Perczy'ski ,Szanse i zagro"enia na drodze do Unii Europejskiej, 
Elipsa, Warszawa 1997, s. 68.
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problemów. Trzeba sobie zdawa$ z tego spraw%. Tym bardziej, 
"e w minionym 20-leciu nie zawsze uda!o si% nam sprosta$ 
zwi#zanym z tym potrzebom i wyzwaniom. Dlatego zdaniem 
Polskiego Lobby Przemys!owego stosunek polityki gospodarczej 
pa'stwa do przemys!u krajowego wymaga u nas radykalnej re-
orientacji. Jej za!o"enia i g!ówne kierunki przedstawimy w dal-
szej cz%&ci naszego Raportu.

V. Deindustrializacja Polski – prawid"owo$% czy patologia?

Likwidacja po 1989 r. znacznej cz%&ci potencja!u przemy-
s!owego istniej#cego w 1988 r. przyj%to nazywa$, zw!aszcza 
w &rodkach masowego przekazu „deindustrializacj#” Polski. 
Powo!uj#c si% na podobne tendencje w niektórych innych kra-
jach, sugeruje si% cz%sto, "e jest to zjawisko normalne.

W istocie rzeczy sprawa nie przedstawia si% tak optymi-
stycznie, jakby to wynika!o z ofi cjalnych wypowiedzi. To co na-
zywamy w Polsce deindustrializacj# odbiega w sposób zasad-
niczy od tej jej formy, która wyst%puje w bogatych krajach 
zachodu i od prawid!owo&ci tego procesu, okre&lanych przez 
nauk% ekonomii. Decyduj# o tym co najmniej 3 przyczyny:

Pierwsz# z nich tworzy fakt, "e w Polsce w latach 1989-
2009 nie mieli&my do czynienia ze spadkiem produkcji prze-
mys!owej, ale jej wzrostem. Spadek dotyczy! tylko liczby 
pracuj#cych w przemy&le. Jak wspomniano w poprzednich roz-
dzia!ach, w ci#gu tych 20 lat wolumen produkcji przemys!owej 
wzrós! 2,1-krotnie. Spadek jego udzia!u wyst#pi! g!ównie liczo-
ny w cenach bie"#cych. By! za& wynikiem relatywnego spad-
ku cen towarów przemys!owych w stosunku do cen artyku!ów 
rolnych i us!ug. Dlatego bardziej uzasadnione by!oby wi%c mó-
wienie o deindustrializacji zasobów pracy w Polsce ni" o dein-
dustrializacji w ogóle. Oznacza to za&, "e w zwi#zku ze wzro-
stem wydajno&ci pracy coraz wi%ksza cz%&$ ogólnych zasobów 
pracy znajduje swoje miejsce pracy poza przemys!em. Uprze-
mys!owienie mierzy si% najcz%&ciej udzia!em zatrudnionych 
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w przemy&le w ca!ej liczbie pracuj#cych w gospodarce i ludno-
&ci kraju. Dlatego ma pe!ne uzasadnienie stwierdzenie regresu 
w poziomie uprzemys!owienia kraju.

V.1. Regres w poziomie uprzemys"owienia kraju

Regres w poziomie uprzemys!owienia kraju, mierzony liczb# 
pracuj#cych w przemy&le, ilustruje nast%puj#ce zestawienie:

Tabela nr 10. Liczba pracuj#cych w przemy&le w Polsce

Rok Liczba pracuj#cych w prze-
my&le ogó!em b) w tys. Wska(nik

1937=100 w % ludno&ci 
kraju

1937 a) 859 100 2,5
1946 1071 125 4,5
1950 2109 246 8,5
1970 4453 518 13,7
1980 5245 611 14,7
1989 4894 570 12,9
2003 2902 338 7,6
2008 3126 364 8,2
2009 2953 344 7,7
2010 2914 339 7,6

a) bez przedsi!biorstw najmniejszych – mikro do 9 zatrudnionych, b) prze-
ci!tna w roku, 

)ród!o: Rocznik Statystyczny 1992, wyd. GUS, Warszawa 1992, s. XXXII-
XXXXII i „Rocznik Statystyczny 2011”, jak wy(ej, s. 53

W stosunku do poziomu u progu procesu transformacji 
w 1989 r. zatrudnienie w przemy&le w Polsce zmniejszy!o si% 
w ci#gu 20 lat o 40%.

Drugim argumentem, który pozwala kwestionowa$ zasad-
no&$ porównywania utraty potencja!u przemys!owego w Polsce 
z normalnym zjawiskiem deindustrializacji jest zupe!nie inny 
moment, w jakim ona nast#pi!a ni" w krajach najwy"ej rozwi-
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ni%tych. Proces ten wyst%puje z regu!y w krajach najwy"ej roz-
wini%tych i znajduj#cych si% na najwy"szym poziomie uprze-
mys!owienia. Spadek zatrudnienia w przemy$le jest w nich 
bowiem wynikiem spadku popytu na niektóre wyroby prze-
mys"owe b(d) przesuwania si# go na us"ugi. W Polsce nato-
miast w ci(gu 20 lat transformacji popyt na wyroby prze-
mys"owe wzrós" prawie dwukrotnie. Istota zmiany jaka 
dokona"a si# w tym okresie w Polsce polega wi#c na czym$ 
zupe"nie innym. Otó& zwi#kszony popyt na wyroby przemy-
s"owe zosta" w decyduj(cym stopniu zaspokojony impor-
tem wyrobów wytworzonych zagranic(. Nast#pstwem tego 
by" skokowy wzrost udzia"u importu na w"asnym rynku we-
wn#trznym. Osi(gn(" on jeden z najwy&szych wska)ników 
poziomu penetracji importowej w UE, a mianowicie w 2006 
r. wynosi" prawie 54% ca"ej sprzeda&y na rynku wewn#trz-
nym w Polsce, czyli ponad po"owa wyrobów przemys"o-
wych na tym rynku pochodzi"a z zagranicy. Najwa&niejsza 
tego konsekwencj( by" wzrost bezrobocia u nas, a spadek 
jego w tych krajach, które wytwarza"y towary dla polskiego 
rynku. Np. Niemcy wyra)nie przyznaj(, &e radykalny spa-
dek bezrobocia u nich by" wynikiem uzyskania du&ej nad-
wy&ki eksportu nad importem w obrotach z krajami Europy 
Wschodniej, w tym przede wszystkim z Polsk(.

Zmniejszenie potencja!u pracy zaanga"owanego w prze-
my&le nast#pi!o u nas w okresie, gdy gospodarka nasza by!a 
jeszcze daleka od „dojrza!ej” fazy jej rozwoju. Wr%cz przeciw-
nie – nast#pi!a w okresie znacznie ni"szego poziomy uprzemy-
s!owienia ni" w krajach zachodnich. A co jeszcze wa"niejsze 
– nast#pi!a w okresie istnienia znacznych nadwy"ek potencja!u 
pracy w rolnictwie.

Czy deindustrializacj% w Polsce mo"na uzna$ za zjawisko 
normalne? Aby odpowiedzie$ na to pytanie trzeba przypomnie$ 
defi nicj% deindustrializacji z teorii ekonomii. Brytyjski s!ownik 
Collinsa rozró"nia dwa rodzaje deindustrializacji, o których pi-
sze: „Zmiany w udzia!ach poszczególnych sektorów (przemys!ów 
– dop. autorów) mog# by$ po prostu wyrazem zmian w struk-



247

turze popytu na dobra i us!ugi, zachodz#cych w ci#gu pewnego 
okresu. A jako takie mog# by$ oceniane jako proces „naturalny”, 
zwi#zany z dojrza!# faz# rozwoju gospodarki. Z drugiej strony 
deindustrializacja, która bierze si% z nieprawid!owo&ci po stro-
nie poda"owej (wysokie koszty, przewarto&ciowany kurs wymia-
ny waluty, brak inwestycji i innowacji), co stawia kraj w nieko-
rzystnej pozycji w handlu mi%dzynarodowym, jest ju" spraw# 
bardziej powa"n#. W tym przypadku deindustrializacja cz%sto 
przynosi ze sob# spadek w produkcie narodowym, zwi%kszenie 
bezrobocia i trudno&ci bilansu p!atniczego”19

W &wietle tego podzia!u na dwa typy deindustrializacji, 
a wi%c popytow# i poda"ow#, nasza industrializacja kwalifi kuje 
si% zdecydowanie do tej drugiej kategorii, a na pewno nie by!a 
t# pierwsz#, któr# mo"na uzna$ za „naturaln#” czy normaln#. 
Nasz( deindustrializacj# nale&y zaliczy% do drugiej patolo-
gicznej jej formy. Wywo"a"a te& wymienione wy&ej ujemne 
objawy i nast#pstwa (bezrobocie, zad"u&enie za granic( itp.)

Trzecim argumentem przeciwko uznaniu naszej deindu-
strializacji za zjawisko normalne jest moment, w którym si% 
ona dokonuje z punktu widzenia przemieszcze' ludno&ci po-
mi%dzy miastem a wsi#. 

W krajach wysoko rozwini%tych deindustrializacja nast%-
powa!a z regu!y dopiero wtedy, gdy zosta!y ju" wyprowadzo-
ne nadwy"ki potencja!u pracy z rolnictwa. A wi%c deagraryza-
cja, czyli zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie, poprzedza!o 
w czasie proces deindustrializacji. W Polsce kolejno&$ tych pro-
cesów by!a wr%cz odwrotna. Deindustrializacja w du"ym stop-
niu wyprzedzi!a bardziej zaawansowan# deagraryzacj%. Stano-
wi to wyra)n( specyfi k# naszego procesu deindustrializacji 
i nie ma precedensu we wspó"czesnej Europie. Jej istot# 
wyra&a fakt likwidacji prawie po"owy miejsc pracy w prze-
my$le przed wyprowadzeniem nadwy&ek potencja"u pra-
cy w rolnictwie do przemys"u, gdzie wydajno$% pracy by"a 
u nas trzykrotnie wy&sza. Spowodowa!o to nawet procesy po-

19 Collins Dictionary: Economics, Glasgow 2000, s. 112.
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wrotu cz%&ci potencja!u pracy z przemys!u z powrotem do rol-
nictwa w postaci odp!ywu „robotniko-ch!opów”, !#cz#cych pra-
c% w przemy&le z zamieszkaniem na wsi i prowadzeniem 
w!asnego gospodarstwa, co w Polsce wyst%powa!o na najwy"-
sz# skal% i stanowi!o specyfi k% polskiego uprzemys!owienia. 
Udzia" pracuj(cych w przemy$le w ca"ej ludno$ci kraju by" 
w roku 2009 nawet ni&szy ni& w roku 1950 u progu inten-
sywnego uprzemys"owienia, osi(gni#tego w 40-leciu 1949-
1959.

Dlatego i w tym &wietle nie mo"na uzna$ naszej deindu-
strializacji za proces „naturalny”, o którym by!a mowa w oma-
wianej wy"ej defi nicji.

V. 2. Wyj&tkowo du!a skala spadku zatrudnienia 
w przemy%le

Spadek zatrudnienia w przemy&le wyst#pi! u nas 
w wyj#tkowo du"ej skali, znacznie wi%kszej ni" to mia!o miej-
sce w wi%kszo&ci krajów Europy, nawet w tych, które znajduj# 
si% na znacznie wy"szym ni" nasz poziomie uprzemys!owienia 
(z wyj#tkiem Wielkiej Brytanii).

W uj%ciu zbiorczym ilustruje to nast%puj#ce zestawienie:

Tabela nr 11. Spadek zatrudnienia w przemy&le w Polsce 
w porównaniu z UE

Wyszczególnienie 1989 r. 2009 r. 2009 do 1989 
w %

Liczba pracuj#cych (zawodowo czynnych) 
w przemy&le w mln
Unia Europejska (15 krajów) 39,9 33,8 84,7
Polska 4,9 3,0 60,3
W % zatrudnienia w 15 krajach UE 12,3 8,9 -3,4
Zatrudnienie w przemy&le na 1000 lud-
no&ci kraju
- Unia Europejska 104 92 88,5
- Polska 125 78 63,2
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Zatrudnienie w przemy&le w % ogólnego 
zatrudnienia
- Unia Europejska 24,6 17,6 -7,0
- Polska 25,8 14,6 -11,2

)ród!o: Szacunek w"asny Andrzeja Karpi%skiego w oparciu o dane Rocz-
nika Statystycznego 1992, s. 483 oraz Rocznika Statystycznego 2010, 
s. 856.

Zmniejszeniu zatrudnienia w przemy&le towarzyszy! szereg 
dysproporcji, które mog# niepokoi$. Za najwa"niejsze w&ród 
nich nale"y uzna$:

a) w 15 tradycyjnych najwy"ej uprzemys!owionych krajach 
Unii zatrudnienie w przemy&le w ci#gu ostatnich 20 lat 
zmniejszy!o si% !#cznie o nieco ponad 6 mln osób. W Pol-
sce w tym samym okresie spadek tego zatrudnienia wy-
niós! 1,9 mln osób, a w stosunku do jego szczytowego 
poziomu z 1980 r. a" 2,2 mln. Utrata miejsc pracy 
w jednym kraju, czyli w Polsce, wynosi"a prawie 40% 
"(cznej liczby straconych miejsc pracy w przemy$le 
w tych 15 krajach i to najwy&ej uprzemys"owionych, 

b) spadek zatrudnienia w przemy&le w ci#gu ostatnich 20 
lat wyniós! w 15 krajach UE – 15%, a u nas w tym sa-
mym okresie prawie 40%, czyli niemal 3 razy wi%cej. 
Udzia! przemys!u w zatrudnieniu ogó!em w gospodar-
ce zmniejszy! si% z 25,8% w 1989 r., czyli z poziomu 
wy"szego ni" &redni w UE do 14,6% ca!o&ci zatrudnie-
nia w roku 2009 wobec 17,6% w Unii, czyli do ni"szego 
od &redniego jej poziomu, co nie ma ju" "adnego obiek-
tywnego, ekonomicznego uzasadnienia,

c) stosunek zatrudnienia w przemy&le w Polsce do odpo-
wiedniego zatrudnienia w 15 tradycyjnych krajach UE 
zmniejszy! si% z 12,3% do 8,9%.

Podkre$li% nale&y przy tym, &e w szeregu krajów nie za-
notowano w ogóle spadku zatrudnienia w przemy$le w tym 
okresie. Te kraje, które osi(gn#"y w minionym 20-leciu 
najbardziej spektakularne sukcesy i najwy&sze tempo swe-
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go rozwoju zwi#kszy"y nawet swój poziom zatrudnienia 
w przemy$le. Na przyk"ad w roku 2008 na 15 krajów UE 
w 6 z nich zatrudnienie w przemy$le wzros"o w stosunku 
do jego poziomu z 1989 r., a nie spad"o. Dotyczy"o to Nie-
miec, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Grecji. Równie& inne 
kraje Europy *rodkowej i Wschodniej, które wkroczy-
"y na drog# transformacji systemowej nie zanotowa"y tak 
g"#bokiego spadku zatrudnienia w przemy$le jak w Pol-
sce. W S"owacji, a przej$ciowo i na W#grzech zatrudnienie 
w przemy$le nawet wzros"o.

Tylko dwa kraje wykaza!y wi%kszy spadek zatrudnienia ni" 
w Polsce, co ilustruj# nast%puj#ce dane:

Tabela nr 12. Spadek zatrudnienia w przemy&le w Polsce 
na tle Wielkiej Brytanii i terytorium by!ej NRD 

W mln osób 1980 r. 2009 r.
Wielka Brytania 6 2,5

b. NRD 3,8 1,3
Polska 5,2 2,9

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego

W Wielkiej Brytanii spadek ten jest dzi& przedmiotem ostrej 
krytyki, a odpowiedzialno&ci# za to obci#"a si% Margaret That-
cher, a NRD nie jest jak wspomniano ju" wy"ej samodzielnym 
tworem pa'stwowym. Tak g!%boki spadek by! wi%c specyfi k# 
polsk#. Zbli"ony co do skali by! on tylko w Bu!garii.

Likwidacja cz%&ci potencja!u przemys!owego by!a wi%c 
nie wynikiem jakich& czynników naturalnych i obiektywnych, 
a pope!nionych b!%dów w polityce gospodarczej w stosunku 
do przemys!u. Brak ochrony w!asnego przemys!u krajowe-
go by! wynikiem przyj%tej doktryny, która nie sprawdzi!a si% 
w wi%kszo&ci krajów opó(nionych w tych procesach rozwo-
ju przemys!owego na &wiecie. By! tak"e wynikiem przegrania 
walki konkurencyjnej, a nie wzrostu wydajno&ci pracy, która 
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w Polsce znacznie zwi%kszy!a si% w tym okresie. Nie zapewnia-
no bowiem nawet minimalnego okresu czasu na dostosowa-
nie do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Upad!y 
wi%c tak"e nawet bardziej nowoczesne przemys!y o kluczowym 
znaczeniu dla przysz!o&ci kraju. 

W rezultacie spadek zatrudnienia w przemy&le by! wi%c 
u nas nie tylko nast%pstwem likwidacji rzeczywi&cie niekon-
kurencyjnej produkcji, która nie mog!a sprosta$ wymaganiom 
konkurencji na otwartym rynku, ale przede wszystkim &wiado-
mego nadmiernego fi skalizmu.

Dlatego raczej mo&na mówi% o katastrofi e przemys"o-
wej w Polsce ostatniego 20-lecia ni& o deindustrializacji. 
Co do skali nie ma odpowiednika we wspó"czesnej Europie. 
Termin deindustrializacja sugeruje bowiem normalny prze-
bieg tego zjawiska i przes!ania istot% tych zmian. Istot% tego 
co si% rzeczywi&cie sta!o w przemy&le w Polsce lepiej oddaje 
wypowied( jednej z ekonomistek w!oskich, która po!ow% lat 80 
minionego stulecia stwierdzi!a, "e „je"eli kto& jest mniej kon-
kurencyjny i daje si% zgnie&$ zagranicznym rywalom, wówczas 
kraj ogo!ocony zostaje z aparatu wytwórczego. Ostatecznym 
tego nast%pstwem jest rozleg!a deindustrializacja”20

Reasumuj(c mo&na stwierdzi%, &e deindustrializacja 
Polski by"a jedn( z najg"#bszych w powojennej Europie 
i przez ca"e 10-lecia b#dzie przedmiotem studiów nauko-
wych jak mog"o do niej doj$%. Deindustrializacja Polski 
by"a przedwczesna i ekonomicznie nieuzasadniona. Wska-
zuje na to po$rednio równie& fakt, &e ujemne saldo obro-
tów wyrobami przemys"owymi w handlu zagranicznym 
w 2006 r. by"o u nas 3-krotnie wy&sze relatywnie w stosun-
ku do eksportu ni& $rednio w krajach UE. S( wi#c wszelkie 
podstawy aby stwierdzi%, &e je$li uzna% przypadek Polski 
za fakt deindustrializacji to by"a to jedna z najg"#bszych 
deindustrializacji po II wojnie $wiatowej w Europie.

20 M. Or!owska, Manewr gospodarczy po w!osku, „Polityka”, 1984, 
nr 10, s. 12.
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VI. Orientacja proeksportowa, podzia" efektów: 
kraj – zagranica

Okres transformacji w przemy&le w Polsce przyniós! znacz-
ny wzrost orientacji proeksportowej w stosunku do poprzed-
niego systemu. Na cele eksportu przeznaczono w 2006 r. oko!o 
51% ca!ej produkcji przemys!owej, podczas gdy w 1989 r. tylko 
18%. Jest to powa"nym osi#gni%ciem i stanowi nast%pstwo ot-
warcia gospodarki przemys!u na &wiat. 

Nie mo"e to jednak przes!ania$ dwóch podstawowych fak-
tów. Orientacja proeksportowa w Polsce jest wci#" jeszcze 
s!absza ni" w krajach UE, co przy znacznie wy"szej orientacji 
na import powoduje wysokie ujemne saldo obrotów z zagrani-
c# dobrami przemys!owymi. +rodki akumulowane na eksporcie 
s# wci#" jeszcze daleko niewystarczaj#ce w stosunku do po-
trzeb walutowych kraju. Pokrycie importu dóbr przemys!owych 
w!asnym eksportem tych dóbr kszta!tuje si% w Polsce nieko-
rzystnie i jest znacznie ni"sze ni" w rozwini%tych krajach UE.

Badania w bardziej szczegó!owej dezagregacji, jakie s# po-
trzebne w analizach przemys!owych, realizowane s# okresowo 
co kilka lat. Ostatnie badanie, którym mo"emy dysponowa$, 
w tak szczegó!owym uj%ciu jakie jest potrzebne do niniejszego 
raportu, obejmuje rok 2006. Wynikaj# z nich tak interesuj#ce 
wnioski, "e to opó(nienie w czasie nie pomniejsza ich znacze-
nia. Tym bardziej, "e zmiany te nie ulegaj# cz%stym zmianom.

Wed!ug takiego ostatniego tak szczegó!owego badania 
w roku 2006 nasz eksport wyrobów przemys!owych pokry-
wa! 90,4% importu dóbr przemys!owych. Relacja eksportu 
do importu w analizach zachodnich okre&lana symbolem „X/
M”, kszta!tuje si% u nas niekorzystnie. W tym samym roku 
eksport przemys!owy 15 „starych krajów” UE pokrywa! import 
w 97,4%. Ró"nica na „X/M” by!a wi%c niemal 4-krotna. Jesz-
cze bardziej niekorzystne s# wyniki w bardziej szczegó!owym 
uj%ciu. Uzale"nienie od importu (czyli nadwy"ka importu nad 
eksportem dóbr przemys!owych) wyst%puje u nas w znacznie 
szerszym zakresie i powszechniej ni" w UE.
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W uk!adzie bran"owym w podziale na 29 przemys!ów przed-
stawia si% ono nast%puj#co:

Tabela nr 13. Uzale"nienie od importu w Polsce w uk!adzie 
bran"owym

Symbol 
PKD 2004 Nazwa przemys!u

Obroty w 2006 r. w mln. z!.
eksport import saldo

Obrót zagraniczny dobrami 
przemys!owymi ogó!em 338921 375104 - 36134

10 górnictwo w%glowe 4019 1094 + 2926
11 kopalnictwo ropy i gazu 360 26085 - 25725
13 kopalnictwo rud metali 408 2486 - 2078

14  kopalnictwo surowców 
nieenergetycznych 361 1288 - 927

15 spo"ywczy 27192 17449 + 9743
16 tytoniowy 1375 338 + 1039
17 w!ókienniczy 6238 12754 - 6516
18 odzie"owy 8484 4235 + 2249
19 skórzany 2084 4013 - 1929
20 drzewny 9049 3531 + 5518
21 celulozowo – papierniczy 8179 10263 - 2089
22 wydawniczy i poligrafi czny 1883 1094 + 789
23 przetwórstwa paliw 8643 12496 - 3863
24 chemiczny 22094 49626 - 27532
25 gumowy i tworzyw 16783 17654 - 871
26 mineralny 8420 5834 + 2586
27 hutniczy 27332 31085 - 3753
28 metalowy 19626 16251 + 3375
29 budowy maszyn 29490 42209 - 12719
30 informatyczny 1116 9356 - 8211
31 elektrotechniczny 21065 16295 + 4767
32 elektroniczny 16328 25245 - 8917
33 precyzyjny 3063 7347 - 4284
34 samochodowy 58705 41186 + 17519

35 pozosta!ych &rodków trans-
portu 13024 7621 + 5363

36 meblarski i pozosta!y 21778 6319 + 15459
37 przetwarzania odpadów 696 144 + 552
40 energetyka 2249 525 + 1724
41 gospodarki wod# - - -

wyroby wysokiej techniki 16139 48380 32243

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego
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Jeszcze bardziej mo"e niepokoi$, "e w miar% schodzenia 
na ni"szy poziom agregacji, zale"no&$ od importu jeszcze bar-
dziej wzrasta. Je"eli za podstaw% analizy przyj#$ 174 pozycje 
zamiast 29, to w 85 przypadkach na 174 wyst%puje ujemne 
saldo obrotów, dla nas niekorzystne. Jest to odsetek znacznie 
wi%kszy ni" &rednio w UE.

Dla porównania badania na tej samej grupie, w tym samym 
roku dla 15 „starych” krajów UE, wykazywa!o ujemne sal-
do w 66 przypadkach, czyli 38% wobec 49% u nas. Je"eli za& 
uwzgl%dni$, i" im kraj wi%kszy obszarowo i pod wzgl%dem skali 
rynku, tym udzia! dziedzin uzale"nionych od importu zmniej-
sza si%, to w krajach o zbli"onym potencjale do Polski, ujemne 
saldo wykazywa!o 30-40 bran", czyli 2 razy mniej ni" u nas. 
Jest to sytuacja niepokoj#ca. Prowadzi bowiem w prostej dro-
dze do wysokiego ujemnego salda w obrotach zagranic#. Po-
zwala to postawi$ tez%, "e w Polsce wyst%puje wyj#tkowo sil-
ne uzale"nienie od importu, znacznie wi%ksze ni" w wi%kszo&ci 
krajów. Prowadzi$ to musi z kolei do wzrostu zad!u"enia. Li-
kwidacja za& defi cytu systemu fi nansów publicznych jest tyl-
ko cz%&ci# problemu. Równie" sytuacja w obrotach z zagranic# 
dobrami przemys!owymi w istotny sposób wp!ywa te" na ró"ni-
c% pomi%dzy Produktem Krajowym Brutto a Produktem Naro-
dowym Brutto.

Sytuacj% w tym zakresie dla lat 2001-2010 ilustruj# nast%-
puj#ce dane:

Tabela nr 14. Ró"nica mi%dzy PKB a PNB w okresie 2001-
2010

2000 2010 2010 (2000=100)
PKB 744 1415 190
PNB 742 1368 184

 Ró"nica w mld w % - 2,7  – 47,6 17,6 razy
0,4 3,4 x

)ród!o: Opracowanie w"asne Andrzeja Karpi%skiego
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Ró"nica pomi%dzy PKB a PNB wskazuje na to jaka cz%&$ 
produktu wytworzonego w kraju jest transferowana zagranic%. 
U nas ta ró"nica nie jest wielka. W 2010 r. si%ga!a tylko 3%. 
W kra'cowym przypadku w Europie, który wyst%puje w Irlan-
dii ró"nica ta si%ga 20%. Jednak"e wykazuje wzrastaj#cy trend 
w ci#gu minionej dekady. Dlatego mo"e to zrodzi$ problemy 
w przysz!o&ci.

W tej sytuacji nie mo"na mie$ "adnych z!udze', "e mo"emy 
zmniejszy$ radykalnie nasze zad!u"enie za granic# bez zmniej-
szenia obecnie wyra(nie nadmiernego salda ujemnego obrotów 
dobrami przemys!owymi z zagranic#. Konieczne jest wi%c ra-
dykalne zmniejszenie ujemnego salda obrotów zagranicznych 
dobrami przemys!owymi aby wyj&$ w sposób trwa!y z nadmier-
nego zad!u"enia zagranic#.

Dodatkowym argumentem, który za tym przemawia 
jest stwierdzony w literaturze fakt, "e ujemne salda w obrotach 
us!ugami z zagranic#, wyst%puje w tych krajach, które maj# 
nadwy"ki w obrotach towarowych z zagranic#. St#d poprawa 
salda obrotów towarowych otwiera nam mo"liwo&ci wzrostu 
ujemnego salda w obrotach us!ugami, które ma cz%sto wa"-
ne znaczenie dla modernizacji kraju i jego konkurencyjno&ci. 
Stwarza te" mo"liwo&$ sprowadzenia zad!u"enia za granic# 
do poziomu nie zagra"aj#cemu równowadze ekonomicznej kra-
ju w d!u"szym okresie.

VII. Niezdolno$% wygenerowania strategii 
przemys"owej dla Polski

Jeden z najwa"niejszych przyczyn niepowodze' i niepra-
wid!owo&ci jakie powsta!y w procesie transformacji przemys!u 
w Polsce by!a i jest niezdolno&$ do wykorzystania koncepcji 
i programu strategii przemys!owej dla Polski, odpowiadaj#cej 
jej interesom narodowym i uwzgl%dniaj#cej specyfi k% warun-
ków i szans wyst%puj#cych w Polsce.
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Brak takiej strategii zawa"y! tak ujemnie na sytuacji 
w przemy&le w Polsce w minionym 20-leciu dlatego, "e:
– uniemo"liwi!a koncentracj% &rodków rozwojowych na naj-

wa"niejszych rozwojowych celach narodowych
– podwa"y! wzajemn# koordynacj% dzia!a' poszczególnych 

sektorów przemys!owych; tylko jednym z tego przyk!adów 
mo"e by$ przekszta!cenie si% Polski w jednego z najwi%k-
szych eksporterów z!omu w Europie, przy braku z!omu 
na potrzeby w!asnych hut, to samo dotyczy energetyki itp. 

– spowodowa!a niezdolno&$ okre&lenia priorytetów sekto-
rowych, a bez tego nie mo"na by!o okre&li$ obszarów pre-
ferencji, nast%pstwem czego by!o rozpraszanie &rodków 
na zbyt wielk# liczb% celów,

– uniemo"liwi! opracowanie strategii wobec kapita!u zagra-
nicznego nap!ywaj#cego do przemys!u w Polsce „host co-
untry stegy”, a w rezultacie nawet tylko podj%cie próby ste-
rowania nap!ywem inwestycji zagranicznej do przemys!u 
w naszym kraju (w przeciwie'stwie np. do Irlandii, Finlan-
dii czy Izraela). 

– Zdecydowa!y o tym dwie g!ówne przyczyny:
1. Przyj%cie za podstaw% polityki gospodarczej pa'stwa 

dominuj#cej wówczas w &wiatowej ekonomii („main stre-
am economics”/ doktryny neoliberalizmu, zasadniczo wrogiej 
dzia!aniu pa'stwa w gospodarce w ogóle, a w programowa-
niu przemys!owym w szczególno&ci. Wyrazem tego by!a wspo-
mniana wy"ej wypowied( ministra T. Syryjczyka na progu 20-
lecia. Zgodnie z t# doktryn# rozbito na szczeblu centralnym 
funkcje pa'stwowe w programowaniu przemys!u jako ca!o&ci. 
Na to miejsce powsta!a pustka, któr# do dzi& nie umiano wy-
pe!ni$. Usi!owano to zast#pi$ strategiami sektorowymi, które 
zawiod!y ca!kowicie, a jedynie wzmog!y partykularyzmy bran-
"owe.

Nie wykszta!ci!y si% nale"ycie instytucje samorz#du bran-
"owego takie jak izby przemys!owe czy stowarzyszenia prze-
mys!owe („industrial asociations”), które s# u nas oparte 
na zasadzie dobrowolno&ci przyst%powania do nich w przeci-
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wie'stwie do wielu innych krajów, jak np. w USA. W ka"dym 
razie na tym szczeblu nie wykszta!ci!y si% jakiekolwiek funkcje 
programowania przemys!u, stanowi#ce powszechn# praktyk% 
na zachodzie. W Polsce rozbito ca!# reprezentacj% przemys!ow# 
na szczeblu wy"szym, nie tworz#c nic na to miejsce.

W przeciwie'stwie do wielu krajów w Polsce nie umiano wy-
korzysta$ te" organizacji pozarz#dowych (NGO), których liczba 
ofi cjalnie zarejestrowanych przekracza ju" na &wiecie 50 tysi%cy, 
do wspó!dzia!ania w programowaniu. A odgrywaj# one kluczow# 
rol%, zw!aszcza w programowaniu rozwoju najbardziej nowoczes-
nych przemys!ów wysokiej techniki i technologii prze!omu. 

Wobec braku strategii przemys!owej, dostosowanej do spe-
cyfi cznych warunków krajowych i odpowiadaj#cej naszym in-
teresom narodowym, polityka rz#du skoncentrowa!a si% wy-
!#cznie na realizacji zalece' organizacji ponadpa'stwowych 
i mi%dzynarodowych, które opieraj# si% na wzorcach uniwersal-
nych. Zgodnie z tym przez 20 lat realizowali&my tylko i niemal 
wy!#cznie zalecenia Komisji Europejskiej, Banku +wiatowego, 
Mi%dzynarodowego Funduszu Walutowego, konsensusu wa-
szyngto'skiego itp. W oparciu wy!#cznie o uniwersalne wzor-
ce nie mo"na jednak optymalnie rozwija$ w!asnego przemys!u. 
Skuteczna i zapewniaj#ca sukces strategia przemys!owa zale"y 
bowiem g!ównie od zdyskontowania specyfi ki warunków dane-
go kraju, a nie tylko od wzorców uniwersalnych, które nie za-
wsze pasuj# do warunków miejscowych.

Rz#d Kazimierza Marcinkiewicza zlikwidowa! Rz#dowe Cen-
trum Studiów Strategicznych, które potencjalnie mog!o podj#$ 
takie zadanie. Nie spe!nia tej funkcji Ministerstwo Gospodarki 
ze wzgl%du na zupe!ne jego opanowanie przez doktryn% neo-
liberaln#, ca!kowicie przeciwn# jakiejkolwiek formie progra-
mowania przemys!owego d!ugookresowego, nawet w formie 
powszechnie przyj%tej i realizowanej w USA jak Plan of Action 
Programmes, stanowi#cej dzi& najbardziej nowoczesn# form% 
planowania strategicznego.

 W rezultacie obecnie wi%c w Polsce nie ma organu ani in-
stytucji, a tak"e si! spo!ecznych zdolnych do wykreowania 
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kompleksowego programu rozwoju przemys!u. Jest to podsta-
wowa s!abo&$ obecnej sytuacji przemys!u w naszym kraju. Bez 
utworzenia takiego Centrum trudno liczy$ na d!ugofalowe suk-
cesy w przemy&le. Polskie Lobby Przemys!owe uwa"a zadanie 
wykreowania takich si! spo!ecznych oraz stworzenie instytucji 
i takiego o&rodka za najpilniejsze wyzwanie oraz warunek suk-
cesu.

VIII. Wnioski z do$wiadcze' podj#tego w 1989 roku 
procesu transformacji polskiego przemys"u

Przedstawione w poprzednich cz%&ciach niniejszego Ra-
portu losy zak!adów przemys!owych zbudowanych w Polsce 
po II wojnie &wiatowej potwierdzaj#, "e transformacja ustro-
jowa podj%ta w Polsce po 1989 roku sta!a si% w odniesieniu 
do pa'stwowych przedsi%biorstw przemys!owych procesem de-
monta"u potencja!u przemys!u polskiego z wszystkimi wynika-
j#cymi st#d konsekwencjami dla gospodarki 

Opis strat oraz regresu w gospodarce polskiej w konse-
kwencji tego demonta"u przedstawiono w nast%puj#cych punk-
tach:

VIII.1. Zad!u"enie zagraniczne Polski wzros!o z 48,5 mld 
USD w 1990 do 69,5 mld USD w 2000 r. oraz do 312,2 mld 
USD w 2010 r. Decyduje o nim strukturalny ju" defi cyt w ob-
rotach towarowych Polski z zagranic#, utrzymuj#cy si% corocz-
nie ju" od 1991 r.; w 2010 r. wyniós! on 55,1 mld z!. Jego kon-
sekwencj# i wyrazem jest te" i nadmierna penetracja importu, 
(czyli udzia!u towarów importowanych do oferowanych na ryn-
ku polskim); wska(nik jej wyniós! w 2001 r. 37%. Dla porów-
nania, wska(nik penetracji importu kszta!towa! si% w tym cza-
sie w Unii Europejskiej na poziomie 17%, a w Polsce w 1989 r. 
16,9%.

VIII.2. Liczba pracuj#cych w Polsce zmniejszy!a si% w okre-
sie lat 1989 – 2010 o oko!o 2,6 mln osób, z czego o oko!o 2 mln 
osób zmniejszy!o si% zatrudnienie w przemy&le przetwórczym. 
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W konsekwencji udzia! pracuj#cych w liczbie ludno&ci w wie-
ku produkcyjnym zmniejszy! si% z 60,3% w 1989 r. do 50,6% 
w 2010 r. Liczba bezrobotnych wzros!a w tym okresie o oko!o 
1 mln osób. Równocze&nie w poszukiwaniu pracy wyemigrowa!o 
oko!o 1,5 mln osób, z czego na pobyt sta!y oko!o 500 tys. osób.

VIII.3.Nast#pi!a dezintegracja organizacyjna oraz rozprosze-
nie potencja!u produkcyjnego przemys!u polskiego. W 1985 r., 
w ramach reformy maj#cej urynkowi$ produkcj% przemys!u 
ustanowiono „zasad% 3 S” w organizacji przemys!u; czyli sa-
morz#dno&ci, samodzielno&ci oraz samofi nansowania przed-
si%biorstw. W imi% tej zasady zlikwidowane zosta!y w 1985r. 
zjednoczenia oraz centralne zarz#dy, reprezentuj#ce wówczas 
w gospodarce planowej po&redni szczebel zarz#dzania. Zada-
niem tych jednostek organizacyjnych by!o ustalanie strategii 
rozwoju bran"y, podejmowanie inwestycji ogólno-bran"owych, 
pobudzanie powi#za' kooperacyjnych, koordynowanie roz-
wojowych programów inwestycyjnych, koordynacja oraz po-
dejmowanie wspólnie potrzebnych bada' i wdro"e', a tak"e 
i marketing rynkowy. Funkcje takie w gospodarce rynkowej 
pe!ni# korporacje, federacje przedsi%biorstw, holdingi i kon-
cerny. Jednak likwiduj#c w gospodarce wymienione jednostki 
po&redniego zarz#dzania planowej, nie powo!ano równocze&nie 
w ich miejsce korporacji, federacji, holdingów czy te" koncer-
nów b%d#cych jednostkami po&rednimi zarz#dzania w gospo-
darce rynkowej. Wynik!a z tej przyczyny luka organizacyjna 
wywo!a!a dezorganizacj% w produkcji przemys!u polskiego, za-
!amanie si% w nim wi%zi kooperacyjnych, bankructwa szeregu 
przedsi%biorstw oraz w wyniku prywatyzacji przedsi%biorstw 
wiod#cych w bran"y, – upadek ca!ych bran" przemys!u.

VIII.4. Utrwali!a si% dominacja kapita!u zagranicznego 
w gospodarce polskiej, co sta!o si% w wyniku prywatyzacyjnej 
wyprzeda"y przedsi%biorstw pa'stwowych po cenach kra'cowo 
niskich w porównaniu z ich warto&ci# ksi%gow#. Do dominacji 
tej przyczyni! si% równie" znikomy w tym czasie udzia! w krajo-
wym rynku kapita!owym w!a&cicieli kapita!u polskiego.
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VIII.5. Przemys! krajowy niezdolny jest obecnie do uzyska-
nia z eksportu takiego zasobu walut, który jest potrzebny dla:

– sfi nansowania kosztów importu i sp!aty narastaj#cego 
zad!u"enia zagranicznego kraju,

– obni"enia kosztów obs!ugi zad!u"enia bud"etu pa'stwa,
– fi nansowania nadwy"ki transferu za granic% dochodów 

od w!asno&ci zagranicznej w Polsce, nad transferami dochodów 
od w!asno&ci polskiej zagranic# do kraju.

Ma to wp!yw na narastaj#ce zad!u"enie oraz defi cyty w bu-
d"ecie pa'stwa. Pa'stwowy d!ug publiczny wzrós! w 2011 r. 
do 823 mld z!. W 2010 r. wydatki na obs!ug% i sp!at% zad!u"e-
nia krajowego i zagranicznego wynios!y 34,1 mld z! (tj. 11,6% 
wydatków bud"etu pa'stwa), a defi cyt w bud"ecie pa'stwa 
wyniós! 44,6 mld z!. Defi cyt ten jest równie" wynikiem spad-
ku w 2010 r. do 2% udzia!u dywidend i zysków od przed-
si%biorstw pa'stwowych, w dochodach bud"etu pa'stwa 
z przyczyny ich prywatyzacji. Wp!ywa na ten spadek dochodów 
z tytu!u dywidend i zysków równie" i likwidacji wieku przed-
si%biorstw przemys!owych i spadek zatrudnienia w przemy&le 
po roku 1989 – co przedstawiono w pkt II niniejszego raportu. 
Skal% zad!u"aj#cych gospodark% transferów z tytu!u dochodów 
od w!asno&ci zagranicznej w Polsce, przedstawia si% w pkt. 
4.1.6.

VIII.6. Od szeregu ju" lat Produkt Narodowy Brutto (PNB) 
jest w Polsce mniejszy ni" Produkt Krajowy Brutto (PKB).

Ró"nica pomi%dzy PNB, a PKB czyli ujemne saldo w two-
rzeniu dochodu narodowego Polski, coraz bardziej si% powi%k-
sza. W 2010r.ujemne saldo w tworzeniu dochodu narodowego 
wynios!o 47 mld z!, czyli PNB by! w 2010r. mniejszy o 3,3% 
od PKB; natomiast w 2000r. ujemne saldo w tworzeniu docho-
du narodowego by!o znacznie mniejsze i wynios!o 2,7 mld z!. 
To powi%kszaj#ce si% ujemne saldo w tworzeniu PNB jest kon-
sekwencj# prywatyzacji gospodarki polskiej oraz przej%cia-
szczególnie w przemy&le, handlu i bankowo&ci-dominuj#cej 
cz%&ci kapita!u podstawowego przedsi%biorstw przez kapita! 
zagraniczny. St#d transfery dochodów z tytu!u w!asno&ci za-
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granicznej w Polsce s# przekazywane w coraz wi%kszej skali za-
granic%, co dokumentuje przedstawione uprzednio powi%ksza-
nie si% ujemnego salda w tworzeniu PNB.

W 1989 r. proces transformacji przemys!u oraz zaistnia!e 
w jego wyniku likwidacje oraz przekszta!cenia w profi lu pro-
dukcji przedsi%biorstw pa'stwowych, doprowadzi!y te" do rady-
kalnego ograniczenia w Polsce produkcji przemys!owej w two-
rzeniu dochodu narodowego; zmala! on z 50,2% w 1989 r. 
do 21,6% w 2010 r. Udzia! produkcji przemys!u w tworzeniu 
dochodu narodowego zmala! wi%c pomimo, "e w Polsce wyst%-
puje nadmierna, zad!u"aj#ca gospodark% penetracja importu, 
wyst%puj# ujemne salda w obrotach towarowych z zagranic#, 
przemys! Polski jest ci#gle w niedorozwoju, a miejsca pracy 
w gospodarce polskiej s# w niedoborze. Niedorozwój przemys!u 
polskiego dokumentuj# dane zestawione w poprzednim roz-
dziale. Ukazuj# one zbyt niski udzia! przemys!u przetwórczego 
w tworzeniu PKB w Polsce, w konfrontacji z innymi pa'stwami 
&wiata.

Przedstawione uprzednio wspó!zale"no&ci pomi%dzy regre-
sem w przemy&le a regresem w gospodarce narodowej mo"na 
podsumowa$ sformu!owaniem u"ytym w raporcie prezydenta 
Stanów Zjednoczonych A.P. przed!o"onym w 1974r. kongre-
sowi ameryka'skiemu o nazwie” W sprawie narodowego wzro-
stu i rozwoju”. Jest ono nast%puj#cej tre&ci ”Ka"da sprawa 
jest powi#zana z inn#, a ka"de dzia!anie ma wiele konsekwen-
cji”. Sformu!owanie to dobrze t!umaczy, dlaczego transforma-
cja przemys!u po 1988r. tak wyniszczaj#co up!yn%!a na stan 
gospodarki polskiej. 

Na potrzeb% pragmatyzmu w podejmowaniu decyzji gospo-
darczych wskazuje z kolei raport Prezydenckiej Komisji USA 
do Spraw Konkurencyjno&ci Przemys!u. Warto go przytoczy$. 
Stwierdza si% w nim: „Gdy niedostatek w!asnych oszcz%dno-
&ci przedsi%biorstw ludno&ci jest chroniczny, wówczas kraj za-
czyna by$ d!u"nikiem netto. Kraj staje si% wówczas wra"liwy 
na wp!ywy na gospodark% narodow# wywierane z zewn#trz, 
odpowiednio do preferencji kredytodawców oraz zagranicznych 
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w!a&cicieli w!asno&ci.”21 Stwierdzenie to potwierdza zasadno&$ 
i potrzeb% wi%kszego oparcia rozwoju przemys!u krajowego 
o w!asno&$ krajow#.

Najwa"niejszym, wr%cz strategicznym wnioskiem z procesów 
transformacji przemys!u w naszym kraju mo"e by$ stwierdze-
nie, "e koszt tej zmiany ustrojowej w postaci likwidacji zak!a-
dów i konsekwencji tego dla stanu bezrobocia wcale nie musia! 
by$ tak wielki, gdyby nie pope!niono zasadniczych b!%dów.

Przede wszystkim nie wykorzystano mo&liwo$ci rewi-
talizacji i przestawienia na inn( produkcj#, a tak&e mo&-
liwo$ci przekszta"cenia – zamiast marnotrawnej likwida-
cji – wielu przedsi#biorstw przemys"u ci#&kiego poprzez 
ich modernizacje z wykorzystaniem wysokich technik 
i technologii. Dlatego regres przemys!owy Polski w 20-leciu 
jest bli"szy katastrofi e przemys!owej ni" normalnemu proce-
sowi deindustrializacji, obserwowanemu po osi#gni%ciu naj-
wy"szego poziomu rozwoju przemys!u, od którego jeste&my 
w Polsce jeszcze bardzo daleko. Skala tej likwidacji przesz!a 
uzasadnione granice i odbiega!a od wyników w innych kra-
jach, znajduj#cych si% w procesie transformacji, z wyj#tkiem 
by!ej NRD, gdzie likwidacja ta mia!a jeszcze bardziej ujemne 
nast%pstwa ni" u nas (ucieczka 2 mln ludzi na zachód Niemiec 
z terenów by!ej NRD).

Do&wiadczenia Polski w tym zakresie mog# by$ wi%c powa"-
nym ostrze"eniem dla innych krajów. Mo"na bowiem stwierdzi$ 
z ca!ym przekonaniem, "e mo"liwe by!o ochronienie znacznej 
cz%&ci przemys!u zlikwidowanego po 1989 r. gdyby spe!niono 
co najmniej 6 zasadniczych warunków:
– gdyby opracowano strategi% przemys!ow# na okres przej-

&cia, a tym samym okre&lono, jakie elementy trzeba najbar-
dziej chroni$, w pierwszej kolejno&ci trzeba by!o utrzyma$ 
ochron% dla przemys!ów wysokiej techniki. Pozwoli!oby 
to nie dopu&ci$ do tego, "e najwi%ksze straty poniós! prze-
mys! krajowy w dziedzinie tych przemys!ów o kluczowym 
21 Report of the President’s Commission on Industrial Competitive-

ness, 1984.
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znaczeniu dla przysz!o&ci. Do&wiadczenie nasze wskazuje, 
"e z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie ma ochrona 
w!asnego zaplecza i bazy badawczo-rozwojowej w przemy-
&le, co w naszym przypadku zupe!nie zaniedbano w przeci-
wie'stwie np. do Chin, Irlandii czy Izraela.

– gdyby utworzono wyspecjalizowany bank lub instytucj% fi -
nansow#, opart# g!ównie na dochodach pa'stwa z prywa-
tyzacji dla sfi nansowania restrukturyzacji przedsi%biorstw 
zagro"onych upadkiem, a maj#cych szans% na prze"ycie 
i dostosowanie si% do potrzeb przysz!o&ci.

– gdyby od pocz#tku nie prowadzono polityki wspierania 
importerów kosztem producentów krajowych oraz konse-
kwentnie realizowano polityk% wspierania popytu krajowe-
go („fostering of domestic demand”) zalecan# przez teori%, 
co wymaga!o jednak innej polityki dochodowej. A to wyma-
ga!o prowadzenia &wiadomej i aktywnej polityki pa'stwa, 
czego zabrak!o wobec pogr#"ania si% pa'stwa w kryzysie.

– gdyby rozwini%to system praktykowany w wielu krajów 
&wiata wci#gania kapita!u zagranicznego do rozwi#zywania 
problemów krajowych za cen% okre&lonych korzy&ci dla tego 
kapita!u („decoy policy”). Wole strefy ekonomiczne bez &wia-
domo&ci celów strategii przemys!owej nie mog!y si% spraw-
dzi$.

– gdyby zapewniono d!u"szy okres czasu na dzia!ania dosto-
sowawcze z wykorzystaniem w tym celu formu!y „infant in-
dustries” oraz wykorzystuj#c pomoc zagraniczn#, w pierw-
szym przypadku unijn#, przede wszystkim dla dziedzin 
promuj#cych procesy modernizuj#ce przemys! i gospodar-
k%, zamiast dopuszczania do jej rozpraszania na cele mo"e 
i wa"ne spo!ecznie, ale nie rokuj#ce z tego punktu widzenia 
post%pu.

– gdyby zastosowano specyfi czne mechanizmy ekonomicz-
ne dostosowane do potrzeb takiego etapu, jak np. ochrona 
powierzchni przemys!owej przed wykorzystaniem na inne 
cele. Wystarczy!oby wprowadzi$ za wzorem szeregu krajów 
na okres np. 10-letni zakaz przekszta!cania powierzchni 



264

przemys!owej w dzia!ki pod budownictwo mieszkaniowe, 
co mog!o zmniejszy$ rozmiary tej likwidacji co najmniej 
do 1/3. Podobn# rol% mog!oby odegra$ wprowadzenie s#do-
wego trybu nadzoru nad upad!o&ciami i zwolnieniami gru-
powymi, jak to ma miejsce we Francji.
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Cz#$% B. 
Nowe trendy w $wiatowej sytuacji przemys"owej

I. Nowe tendencje w przemy$le $wiatowym

Polskie Lobby Przemys!owe uwa"a, "e najwi%kszy wp!yw 
na dalszy rozwój sytuacji w przemy&le &wiatowym mo"e wy-
wrze$ 9 nowych tendencji i procesów. Ze wzgl%du na ich zasi%g 
&wiatowy, mo"na je uzna$ za megatrendy wspó!czesnej nam 
doby. Z tego wzgl%du wymagaj# one szczególnej uwagi i dzia!a' 
dostosowawczych. 

I.1. W ostatnim okresie w zasadniczy sposób zmienia 
si# ocena perspektyw dalszego rozwoju przemys"u 
%wiatowego

Nie sprawdzi!y si% wizje i przewidywania upadku w przemy-
&le &wiatowym, ani zasadniczego zmniejszenia roli przemys!u 
we wspó!czesnym rozwoju gospodarczym. Upadkowi bowiem 
tradycyjnych jego ga!%zi, zw!aszcza w przemy&le ci%"kim, towa-
rzyszy niezwykle szybki rozwój nowych przemys!ów, bardziej 
nowoczesnych, opartych na najnowszych technologiach, cz%sto 
ju" XXI wieku.

Rewolucja informatyczna i stworzona przez ni# nowa gospo-
darka nie zmieni!a kluczowej roli, jak# nadal odgrywaj# dobra 
przemys!owe w handlu zagranicznym /udzia! us!ug nie prze-
kracza w tych obrotach 10%/, ani te" nie nast#pi!o zmniejsze-
nie jego roli w zaspokajaniu najbardziej masowych, codzien-
nych potrzeb konsumpcyjnych ludzi. 
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Natomiast kryzys globalny, jaki wyst#pi! na &wiecie 
w 2008 r. spowodowa!, "e w wielu krajach podj%to aktywne 
dzia!ania na rzecz o"ywienia rozwoju przemys!u. 

Jego rozwój ma by$ bowiem wykorzystany jako narz%dzie 
walki z kryzysem. St#d termin „o"ywienie przetwórczo&ci prze-
mys!owej” (”boosting manufacturing”) sta!o si% w ostatnim okre-
sie najcz%&ciej u"ywanym has!em w wypowiedziach polityków 
i na !amach &rodków masowego przekazu. Sam rozwój prze-
mys!u sta! si% znowu modny. Tendencja ta wyst%puje nawet 
w krajach, które pod wp!ywem doktryny neoliberalnej, wesz!y 
w faz% g!%bokiej deindustrializacji, jak USA i Wielka Brytania. 
Mamy wi%c zupe!nie now# sytuacj%. 

I.2. W ostatnim okresie na tym tle pojawi"y si# g"osy, po-
stuluj&ce ponowne rozwa!enie (”rebalancing”) dobrych 
i z"ych stron obecnych wzajemnych relacji pomi#dzy prze-
mys"em, a sektorem us"ug. Charakterystyczna z tego punk-
tu widzenia mo"e by$ wypowied( ministra rz#du brytyjskiego 
Vince’a Cable, kiedy mówi! o konieczno&ci odej&cia od domina-
cji us!ug fi nansowych na rzecz wzmocnienia pozycji konkuren-
cyjnej Wielkiej Brytanii w bardziej trwa!ych materia!ach (”more 
tangible stuff”). W&ród tych ostatnich za& ca!kowicie dominuj# 
dobra przemys!owe. Oznacza!oby to os!abienie trendu rosn#cej 
dominacji sektora fi nansowego, który charakteryzowa! ostatnie 
50 lat rozwoju gospodarki &wiatowej. 

Istotnym przejawem zmian w pogl#dach mo"e by$ te" poja-
wienie si%, nawet w ko!ach konserwatywnych, krytyki premier 
M. Thatcher za likwidacj% wszelkich zach%t i przywilejów sprzy-
jaj#cych rozwojowi przemys!u w Wielkiej Brytanii, co sta!o si% 
przyczyn# zbyt daleko id#cego regresu w rozwoju przemys!o-
wym tego kraju. 

I.3. W ostatnim okresie umacnia si# pogl&d, !e najbli!sze 
co najmniej 50 lat b#dzie okresem dominacji wielkich go-
spodarek. Gwa!towny wzrost roli na rynku &wiatowym takich 
krajów, jak Chiny, Indie, Brazylia, a cz%&ciowo w przysz!o&ci 



267

i Rosja, okre&lanych skrótem BRIC, jest jedn# z najbardziej 
charakterystycznych cech wspó!czesnej nam gospodarki. Do-
!#cz# one do USA i Unii Europejskiej, je"eli zdo!a ona przezwy-
ci%"y$ kryzys i bardziej zintegrowa$ swoj# gospodark% oraz ca!-
kowicie zdominuj# gospodark% &wiatow#. Oznacza$ to b%dzie 
nie tylko zmiany w mi%dzynarodowym podziale pracy. Spowo-
duje równie" powa"ne zmiany w makroekonomicznej stronie 
gospodarki &wiatowej, a zw!aszcza w kszta!towaniu si% popytu 
oraz infl acji. 

I.4. W ostatnim okresie w"a%nie pod wp"ywem wzrostu 
poziomu !ycia w krajach grupy BRIC, zw"aszcza w Chi-
nach wzrós" w wyj&tkowo szybkim tempie popyt rynku 
%wiatowego na tradycyjne dobra przemys"owe i rolnicze, 
i to równie" na wytwarzane w tych przemys!ach, które uzna-
wano za przestarza!e i o malej#cym znaczeniu /”declining”/. 
Powsta!a w ten sposób po raz pierwszy od d!u"szego czasu 
mo"liwo&$ rewitalizacji szeregu starych przemys!ów. Wzrost 
spo"ycia w krajach, zamieszkanych przez prawie 3 mld ludzi 
/czyli 40% ludno&ci &wiatowej/ rodzi jednak nowe problemy 
i dylematy. 

Problemy te wyst%puj# tym silniej, "e pod wp!ywem dzia-
!ania prawa demonstracji, czyli wzorowania si% na poprzedni-
kach, wzrost konsumpcji w tych krajach przebiega niemal tak 
samo lub bardzo podobnie jak w modelu konsumpcji z kra-
jów najbardziej rozwini%tych w przesz!o&ci. Szczególnie donio-
s!e konsekwencje dla gospodarki &wiatowej mo"e spowodowa$ 
stopniowe przestawianie si% diety chi'skiej z ry"u na mi%so, 
czy te" zamiar zwi%kszenia liczby samochodów osobowych 
do 0,5 mld w tym kraju. Je"eli nie spotka si% to z odpowiedni# 
poda"#, mo"e to przyczyni$ si% do o"ywienia procesów infl acji 
i dodatkowo obci#"y$ &rodowisko.

I.5. W ostatnim okresie obserwuje si% wyra(ny wzrost roli du-
"ych zak!adów przemys!owych (o zatrudnieniu ponad 1000 
osób) i zmian% oceny ich roli we wspó!czesnym rozwoju prze-
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mys!owym. Znacznie lepiej odpowiadaj# one bowiem wymogom 
procesów globalizacji, ni" zak!ady ma!e i &rednie /SME/. S# 
bowiem bardziej odporne na wahania koniunktur mi%dzynaro-
dowych, silniejsze w konfrontacji z wielkimi koncernami i kor-
poracjami, bardziej innowacyjne i maj# wi%ksze mo"liwo&ci 
prac badawczych, i to w okresie kiedy rola nauki ro&nie w za-
sadniczy sposób. Ma to miejsce w okresach kryzysów. Osi#ga-
j# wreszcie 2-3 krotnie wy"szy poziom wydajno&ci pracy, ni" 
w zak!adach ma!ych i &rednich /SME/. Brytyjski „The Econo-
mist” nie pozostawia "adnych z!udze', "e likwidacja du"ych 
zak!adów by!a b!%dem i stwierdza wprost „brak du"ych towa-
rzystw /zak!adów – dop. A.K./ staje na przeszkodzie wysi!kom 
na rzecz o"ywienia przemys!u przetwórczego”. W tym klima-
cie pojawiaj# si% , a w!a&ciwie wracaj# takie has!a jak: „du"e 
jest pi%kne” /”big is beautiful”/.

I.6. Ostatnio pojawiaj& si# g"osy, !e zbli!a si# koniec ery 
tanich towarów przemys"owych pochodzenia chi$skiego, 
które zalewa"y rynki %wiatowe. Jest to bezpo&rednim wy-
nikiem wzrostu p!ac robotników w Chinach i innych krajach 
o najta'szej pracy. Do przesz!o&ci wi%c odchodzi ju" praca 
za garstk% ry"u. Oznacza to os!abienie podstawowego czynnika 
konkurencyji tych krajów. „The Economist” w artykule o zna-
miennym tytule „Czy koniec tanich towarów” ocenia, "e istot-
ne zmiany pod tym wzgl%dem mog# wyst#pi$ jeszcze przed 
2030 rokiem. Oznacza!oby to, "e masowa poda" tanich towa-
rów chi'skich nie b%dzie ju" hamowa$ infl acji &wiatowej, jak 
to mia!o miejsce w ostatnich 30 latach. 

I.7. W zwi&zku z tym pojawia si# mo!liwo%' zmiany w do-
tychczasowym kierunku przemieszczania si# przemys"u 
z krajów najbardziej uprzemys"owionych do krajów o naj-
ta$szej pracy. A tym samym podwa"y!oby to dotychczasowe 
przewidywania, "e Chiny stan# si% „fabryk#” &wiata. Nie wyklu-
cza si%, "e w rezultacie po dominacji procesu „delokacji”, czyli 
przemieszczania si% przemys!u z krajów najwy"ej uprzemys!o-
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wionych do krajów o najta'szej pracy mo"e wyst#pi$ tendencja 
odwrotna, nazwana „redelokacj#”, to jest przemieszczanie si% 
przemys!u w kierunku powrotu niektórych przemys!ów do kra-
jów, z których poprzednio one odp!yn%!y. Najwi%ksze szanse 
dotycz# tu przemys!ów wysokiej techniki ze wzgl%du na wysoki 
w nich udzia! kosztów pracy oraz przemys!ów wytwarzaj#cych 
masowe wyroby konsumpcyjne o pewnych wymogach mody 
lub istotnej roli czynników kulturowych w upodobaniach kon-
sumentów. 

I.8. Szczególn& rol# w ostatnich przemianach 
w przemy%le %wiatowym odgrywa jednak niewyobra!al-
ny uprzednio awans i ekspansja przemys"u ekologicz-
nego. Przemys! ten, który w przesz!o&ci stanowi! tylko jeden 
z kierunków wytwórczo&ci przemys!owej, dzisiaj przekszta!ca 
si% w przemys!, który decydowa$ b%dzie o losach i szansach 
przetrwania wszystkich innych ga!%zi i przemys!u jako ca!o&ci. 
Dostosowanie ca!ego przemys!u do wymogów ochrony &rodo-
wiska, przyrody i klimatu jest równie" jedyn# drog# do zaha-
mowania niezwykle szybko rosn#cych strat, spowodowanych 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak huragany, burze, 
powodzie, itd. Straty te w skali &wiatowej wzros!y z nieca!ych 
70 mld USD w roku 1980 do prawie 380 mld USD w roku 
2011, czyli ponad 5,5-krotnie. Stwarza to najwi%ksze zagro"e-
nie dla wspó!czesnej gospodarki. W tych warunkach nie mo"na 
wykluczy$, "e za 20-30 lat g!ównym kryterium konkurencyjno-
&ci stanie si% zdolno&$ funkcjonowania przemys!u bez zagro"e' 
dla &rodowiska. Najpilniejszym zadaniem staje si% zw!aszcza 
zahamowanie emisji CO2 do atmosfery. To za& wymaga rady-
kalnego ograniczenia tradycyjnego spalania w%gla, co mo"e by$ 
szczególnie odczuwalne w gospodarce polskiej, opartej na w%-
glu. Ale rozwój przemys!u ekologicznego stwarza$ te" b%dzie 
ogromn# szans%. Powszechnie przyj%ty jest dzi& bowiem po-
gl#d, "e przemys! ten b%dzie sektorem najszybszego i najbar-
dziej dynamicznego wzrostu w XXI wieku. 
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I.9. Najwi#kszy wp"yw na sytuacj# w przemy%le %wia-
towym w najbli!szej dekadzie b#dzie wywiera" fakt, 
!e badania nad nowymi technologiami znalaz"y si# w naj-
bardziej donios"ym momencie osi&gania przez nie dojrza-
"o%ci do zastosowania w praktyce przemys"owej. W ten 
sposób przemys" %wiatowy stanie w obliczu powszechnej 
wymiany technologii w przemy%le, w tym "&cznie z zasto-
sowaniem technologii prze"omów (”break-through tech-
nologies”). Eksperci uwa"aj#, "e po 15 latach bardziej umiar-
kowanego tempa tej rekonstrukcji /1996-2010/, osi#gnie ona 
kulminacyjny poziom w 5-leciu 2016-2020, tak jak poprzed-
nio tym okresem by!o 5-lecie 1991-1995, kiedy nast#pi!o opa-
nowanie w przemy&le &wiatowym Internetu i technologii tele-
informatycznych. Teraz masowa wymiana technologii w ci#gu 
najbli"szych 10 lat mo"e sta$ si% jednym z najwa"niejszych im-
pulsów do rozwoju przemys!u &wiatowego w tym okresie. Wy-
miana ta nie ogranicza si% tylko do technologii cyfrowych. Jak 
stwierdza „The Economist”: „Jest to co& znacznie wi%cej ni" 
zdyskontowanie tylko technik cyfrowych”. Chodzi o kilka tech-
nologii prze!omu /”break-through technologies”/.

Reasumuj#c, przedstawione wy"ej 9 nowych trendów i pro-
cesów b%dzie oznacza$ nie tylko zmiany w sytuacji w prze-
my&le. Prowadzi$ one mog# zarazem do odwrócenia szeregu 
paradygmatów, czyli sposobu rozumienia celów dzia!alno&ci 
gospodarczej, które jak dotychczas panowa!y w &wiadomo&ci 
indywidualnej i zbiorowej naszego pokolenia. Znajdujemy si% 
wi%c w obliczu wielkiej przemiany cywilizacyjnej, której wyzwa-
niom musimy sprosta$. 

II. Przemys" w obliczu przysz"o$ci

Pod wp!ywem przedstawionych wy"ej tendencji coraz po-
wszechniejsze staje si% przekonanie, "e &wiat stoi w obliczu no-
wej fazy rozwoju przemys!owego. Wynika$ ona b%dzie z 3 g!ów-
nych przyczyn, o których by!a mowa ju" wy"ej, a mianowicie:
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– tendencji do o"ywienia przetwórstwa przemys!owego 
(”boosting manufacturing”), 

– wej&cia w faz% masowej wymiany dotychczas stosowanych 
przemys!owych technologii,

– nienotowanej dotychczas ekspansji przemys!u ekologicznego.
Ró"nice dotycz# jedynie oceny skali tego przyspieszenia. 

Najbardziej radykalny w tych ocenach jest noblista ameryka'-
ski Lester Thurow, który przewiduje „trzeci# rewolucj% przemy-
s!ow#”. Bardziej umiarkowane s# przewidywania „The Econo-
mist”. Ale i on nie wyklucza mo"liwo&ci rewolucji przemys!owej 
opartej na nowych technologiach. W sumie przewa"a pogl#d, 
"e kolejna faza rozwoju przemys!owego jest nieuchronna.

W tej sytuacji Polskie Lobby Przemys!owe uwa"a, "e stwa-
rza to nowe szanse rozwoju przemys!owego dla wszystkich kra-
jów, które b%d# umia!y nale"ycie te szanse wykorzysta$. 

Szczególnie wielk# szans% stwarza to jednak krajom opó(-
nionym dotychczas w rozwoju przemys!owym. W zasadniczy 
sposób mo"e u!atwi$ to bowiem likwidacj% niedorozwoju prze-
mys!u i opó(nie' w poziomie technologii. Po prostu dlatego, 
"e !atwiej jest konkurowa$ w dziedzinach nowych, gdzie wszy-
scy partnerzy rynkowi startuj# z podobnego punktu wyj&cia, 
ni" dogania$ kraje, które uzyska!y du"e wyprzedzenie i siln# 
pozycj% na rynku &wiatowym.

Warunkiem wykorzystania tej szansy jest jednak wcze&niej-
sze przygotowanie programu dzia!a', niezb%dnych w tym celu. 
Dlatego Polskie Lobby Przemys!owe uwa"a, "e przygotowanie 
si% do tych procesów, a zw!aszcza do fazy szybszego wzrostu 
przemys!owego ma kluczowe znaczenie równie" dla naszego 
kraju. 



272

Cz#$% C.
Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski 

I. Potrzeba podj#cia aktywnej polityki gospodarczej 
i strukturalnej pa'stwa na rzecz nowoczesnej 

reindustrializacji Polski

W wi%kszo&ci rozwini%tych gospodarczo krajów Unii Euro-
pejskiej dochód narodowy oscyluje (w przeliczeniu na miesz-
ka'ca) na poziomie 30-40 tys. USD rocznie, czyli 3-4 krot-
nie wy"szym ni" w Polsce. W krajach tych poziom produkcji 
przemys!u przetwórczego, liczony w USD na mieszka'ca 
jest co najmniej 2-3 razy wy"szy ni" w Polsce.

Polska nie b%dzie wi%c w stanie w tej sytuacji osi#gn#$ po-
trzebnego jej wzrostu gospodarczego ani równowagi w gospo-
darce (eliminuj#c w niej defi cyty, zad!u"enie, bezrobocie) bez 
odbudowy na nowych podstawach przemys!u przetwórczego, 
w tym zw!aszcza nowoczesnych przedsi%biorstw wykorzystuj#-
cych nowoczesne technologie i wysoko kwalifi kowany kapita! 
ludzki. Odstawanie gospodarki polskiej w rozwoju przemys!u 
przetwórczego prezentuje przedstawiony ni"ej zestaw danych.

Tabela nr 15. Poziom rozwoju przemys!u przetwórczego w wy-
branych krajach

Pa'stwo

% PKB/ 
mieszka'-
ca1) wg pa-
rytetu si!y 
nabywczej 
USA=100%

Produkcja 
czysta 2) 

przemys!u 
przetwórcze-
go w PKB/
mieszka'ca 

w USD

Pa'stwo

% PKB/ 
mieszka'-
ca1) wg pa-
rytetu si!y 
nabywczej 
USA=100%

Produkcja 
czysta 2) 

przemys!u 
przetwórcze-
go w PKB/
mieszka'ca 

w USD
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3
EURO-
AREA3) 74,5 5712 Francja 73,2 4515

Ukraina 13,7 445 S!owenia 59,0 5221
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Bu!garia  30,2 963 W!ochy 70,5 5613

Chiny  14,9 1272 Izrael 60,1 5777

Rosja  41,2  1302
Stany-
Zjedno-
czone

100,0 5979

Turcja  29,7 1397 Holandia 88,5 6230

Rumunia  31,1 1650 Finlandia 76,7 6687

POLSKA  41,1 1803 Szwecja 81,3 6984

Grecja  64,4 2632 Dania 82,0 7279

W%gry  44,2 2831 Niemcy 79,0 7727

Portugalia  54,2 2847 Norwegia 122,2 7909

S!owacja  49,0 3074 Japonia 70,5 4948

Wielka-
Brytania 76,4 3869 Austria 84,4 8656

Hiszpania  69,9 4130 Szwajca-
ria 98,3 12090

Czechy  55,6 4172 Irlandia 88,5 12252

1) Indeks PKB na 1 mieszka%ca wg parytetu si"y nabywczej waluty (ceny 
bie(&ce); PKB na 1 mieszka%ca USA=100%

2) PKB na 1 mieszka%ca w USD obliczony wg efektywnego kursu wymia-
ny walut (ceny bie(&ce), uwzgl!dniaj&cego okresowe zmiany w warto-
#ci walut z uwagi na wahania w kosztach i cenach.

3) Euroarea – 16 pa%stw Unii Europejskiej, które do 31.12.2009 r. przyj!-
ty euro jako wspóln& walut! (Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, Irlandia, W"ochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portu-
galia, S"owacja, S"owenia, Hiszpania).

)ród!o: Pocket World in Figures, The Economist, 2012 Edition, ISBN 
978/1/84668/473/9 

Uwaga: Warto&$ w USD produkcji czystej przemys!u prze-
twórczego, w PKB na 1 mieszka'ca wybranych krajów, ze-
stawiono w kolumnie 3; zosta!a ona obliczona w cenach bie-
"#cych wg realnych kursów walut, czyli z wyeliminowaniem 
okresowych waha' cen i kosztów. W kolumnie 2 zestawione 
zosta!y w % relacje si!y nabywczej PKB (Produktu Krajowego 
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Brutto) poszczególnych krajów (w przeliczeniu na 1 mieszka'-
ca) w porównaniu z si!# nabywcz# PKB Stanów Zjednoczo-
nych( USA) przeliczonego na mieszka'ca; PKB USA przyj%to 
za 100%.

Zestawienie wykazuje, "e o wielko&ci produkcji czystej prze-
mys!u przetwórczego w PKB( przeliczonym na mieszka'ca) 
decyduje zarówno wielko&$ produkcji przemys!u jak i liczba 
mieszka'ców danego kraju. Przyk!adowo Chiny, domninuj#-
ce w &wiatowej produkcji przemys!u o ludno&ci si%gaj#cej 1,3 
mld mieszka'ców – s# ci#gle krajem s!abo uprzemys!owionym, 
co dokumentuje niedu"a, w przeliczeniu na mieszka'ca – wiel-
ko&$ produkcji czystej przemys!u przetwórczego. Natomiast 
Irlandia niedu"y kraj, licz#cy zaledwie 4,5 mln mieszka'ców 
– jest krajem wysoko uprzemys!owionym o 10-krotnie wy"szej 
ni" Chiny – w przeliczeniu na mieszka'ca – warto&ci produkcji 
czystej przemys!u przetwórczego.

Zestawienie wykazuje, "e w gospodarkach narodowych po-
zbawionych szczególnych predyspozycji rozwojowych (np. z ty-
tu!u posiadania z!ó" gazu ziemnego b#d( ropy naftowej, zaso-
bów kapita!u, walorów &rodowiska dla turystyki itp., wysokiej 
warto$ci (w przeliczeniu na mieszka'ca) produkcji czystej 
przemys"u przetwórczego – towarzyszy wysoka pozycja si"y 
nabywczej PKB – w przeliczeniu na mieszka'ca (kolumna 2 
zestawienia).

Po 1989 r. dochód narodowy w Polsce wzrasta! pobudza-
ny jedynie mechanizmami rynku oraz narz%dziami polityki 
makroekonomicznej i fi nansowo-podatkowej pa'stwa; opiera! 
si% on w ok. 90% na efektach dzia!alno&ci przedsi%biorstw pry-
watnych, przy du"ym udziale w nich kapita!u zagranicznego. 
Polityka gospodarcza pa'stwa nastawiona by!a po 1989 r. (i 
nadal jest nastawiona) na eliminowanie z gospodarki narodo-
wej przedsi%biorstw pa'stwowych. Temu w!a&nie celowi s!u"y 
uchwalona przez Sejm RP 13 lipca 1990 r. ustawa o prywaty-
zacji przedsi%biorstw pa'stwowych, która dot#d obowi#zuje.

Ustawa ta istotnie przyczyni!a si% do negatywów podj%tej 
po 1989r. transformacji przemys!u oraz w znacznym stopniu 



275

przyczyni!a si% do deindustrializacji kraju. Bowiem wzrostowi 
dochodu narodowego towarzyszy!a po 1989r.likwidacja wielu 
przedsi%biorstw przemys!owych oraz spadek udzia!u przemy-
s!u w tworzeniu dochodu narodowego, spadek zatrudnienia 
w przemy&le oraz wzrost defi cytów w obrotach towarowych 
Polski z zagranic#. Inaczej mówi#c, podj%ta po 1989r. polity-
ka makroekonomiczna oraz fi nansowo-podatkowa pa'stwa, 
w powi#zaniu z ustaw# z 1990 r. wprowadzaj#c# do gospodar-
ki procesy jej denacjonalizacji i prywatyzacji, spowodowa!y re-
gres w przemy&le.

Wynika st#d, "e bez nowelizacji tej ustawy oraz bez zmian 
w polityce gospodarczej pa'stwa, nie b%dzie mo"liwe dokonanie 
nowoczesnej reindustrializacji Polski. Nie mo"na te" wprowa-
dzi$ zasadniczych zmian niezb%dnych dla dostosowania prze-
mys!u w Polsce do wymogów konkurencji na rynku globalnym, 
takich jak zaprogramowanie w potrzebnym gospodarce kierun-
ku rozwoju przemys!u, wsparcie kapita!owe rozwoju przemy-
s!u polskiego, czy te" tworzenie warunków, aby w strukturach 
organizacyjnych przemys!u polskiego nast%powa!a konsolida-
cja jego potencja!u w formie zgrupowa', holdingów, federacji 
czy te" koncernów przemys!owych. Bez promocyjnej polityki 
przemys!owej pa'stwa, trudno jest te" oczekiwa$ likwidacji de-
fi cytów wywo!ywanych nadmiernym importem kooperacyjnym 
przedsi%biorstw zagranicznych w Polsce, czy te" zdecydowane-
go przyrostu w strukturze przemys!u przetwórczego przedsi%-
biorstw ma!ych i &rednich (przedsi%biorstwa przemys!owe sta-
nowi# bowiem obecnie w gospodarce polskiej jedynie ok. 15% 
zbiorowo&ci przedsi%biorstw ma!ych i &rednich).

Polityka gospodarcza pa'stwa wymaga zmiany – z pasyw-
nej na aktywn#, czyli na interwencyjn# polityk% gospodarcz# 
i strukturaln# pa'stwa. Wiod#cym celem tej polityki powin-
na by$ reindustrializacja gospodarki, oparta na dominuj#cym 
w niej udziale w!asno&ci krajowej. Bowiem tylko ten rodzaj 
w!asno&ci gwarantuje stabilno&$ oraz uwzgl%dnienie polskiej 
racji stanu w rozwoju gospodarki. Powinna ona ponadto 
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uwzgl#dnia% nowe trendy i tendencje w przemy$le $wiato-
wym, przedstawione w poprzednim rozdziale.

Dlatego Polskiego Lobby Przemys"owe uwa&a, &e nad-
chodzi czas na szybkie podj#cie ogólnonarodowego pro-
gramu nowoczesnej reindustrializacji Polski, którego 
odpowiednikiem w historii Polski by" program budowy 
od podstaw – w drugiej po"owie lat trzydziestych ubieg"ego 
wieku – Centralnego Okr#gu Przemys"owego, realizowany 
z rozmachem, wielk( konsekwencj( i skuteczno$ci( przez 
wybitnego polityka gospodarczego i m#&a stanu – Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego.

W ramach tego programu szczególnie po&(dane 
jest stwarzanie warunków do powstawania nowych przed-
si#biorstw oraz fi rm przemys"owych – zw"aszcza wyko-
rzystuj(cych najnowsze technologie, w tym technologie 
prze"omów (”break-through technologies”) i technologie 
informacyjne – opartych na wiedzy i podmiotowym wyko-
rzystaniu kapita"u ludzkiego, w tym rosn(cej z roku na rok 
grupy bezrobotnych absolwentów wy&szych uczelni, szcze-
gólnie technicznych i ekonomicznych. W$ród z nich istot-
n( cz#$% powinny stanowi% fi rmy wytwarzaj(ce energie od-
nawialne, przyjazne dla $rodowiska, a w przysz"o$ci tak&e 
energi# z gazu "upkowego.

Ta nowoczesna reindustrializacja nabierze szczególne-
go znaczenia w warunkach ewentualnego pog"#bienia si# 
globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego, co – nie-
stety – jest bardzo prawdopodobne. Istot& tego kryzysu 
jest bowiem ca"kowite oderwanie si# rynków fi nansowych 
od gospodarki realnej i ich oparcie g"ównie na instrumen-
tach pochodnych i wirtualnych operacjach o charakterze 
spekulacyjnym. Nowoczesny przemys" wsparty silnym za-
pleczem badawczo – rozwojowym, wspó"pracuj&cy z uczel-
niami technicznymi i informatycznymi, skooperowany 
z us"ugami, powinien by' najsilniejszym motorem rozwoju 
i tworzy' najwi#cej miejsc pracy.
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Stwierdzenie potrzeby dominuj#cego udzia!u w gospodar-
ce w!asno&ci krajowej jest zgodne z ocenami w tym zakresie 
zawartymi w dokumentach ONZ. Raport ONZ z 2000 r., doty-
cz#cy &wiatowego procesu inwestowania, tak odnosi si% do po-
trzeby promowania rozwoju przedsi%biorstw dla danego kraju 
macierzystych: „Dla krajów macierzystych (home countiers), 
zawsze priorytetem musi by$ pobudzanie inwestycji oraz roz-
woju przedsi%biorstw miejscowych, poniewa" bezpo&rednie 
inwestycje zagraniczne mog# stanowi$ jedynie uzupe!nienie 
wysi!ków podejmowanych na rzecz rozwoju przedsi%biorstw 
miejscowych”(U. N. World Investment Report 2000, str. 160). 
Trzeba do tego doda$, "e w!a&ciciele przedsi%biorstw zagranicz-
nych zazwyczaj wi%kszo&$ swoich dochodów nie reinwestuj#, 
lecz transferuj# zagranic%. Tym samym pomniejszaj# wzrost 
PKB, a tam gdzie dominuj# w gospodarce kraju, w którym po-
dejmuj# swoj# dzia!alno&$, cz%sto staja si% przyczyn# zad!u"a-
j#cych ten kraj transferów walut zagranic%.

II. Cele nowoczesnej reindustrializacji Polski 
– naszym narodowym zadaniem

Polskie Lobby Przemys"owe uwa&a, &e g"ówn( ide( stra-
tegii rozwoju przemys"u w Polsce w najbli&szym dwudzie-
stoleciu powinno by% wykorzystanie nowej fazy rozwoju 
przemys"u $wiatowego dla dokonania nowoczesnej reindu-
strializacji Polski, czyli ponownego o&ywienia rozwoju prze-
mys"u oraz eliminacji b"#dów i powsta"ych na tym tle nie-
prawid"owo$ci oraz narastaj(cych zagro&e'.

Oczekiwane o"ywienie przemys!u &wiatowego stwarza bo-
wiem wyj#tkow#, by$ mo"e niepowtarzaln#,  szans% rozwoju 
a równocze&nie skorygowania b!%dów pope!nionych w przemy&le 
w okresie transformacji w latach 1989-2009. Stwarza to wielk# 
narodow# szans% dla naszego kraju. Tak rozumiana industriali-
zacja nie jest prób# odwrócenia historii czy te" powrotu do prze-
sz!o&ci, a tym bardziej powtarzania modelu intensywnej indu-
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strializacji, podj%tej i skutecznie zrealizowanej w PRL w latach 
1949-1989. Lecz jest drog# do rozwi#zania  nowych problemów 
o kluczowym znaczeniu dla przysz!o&ci. Dlatego ta nowa indu-
strializacja ró"ni$ si% musi zasadniczo od jej poprzednich form, 
znanych z przesz!o&ci.

O ile celem industrializacji w PRL by"o wprowadzenie 
kraju w er# cywilizacji przemys"owej, to obecna reindustria-
lizacja ma na celu wprowadzenie Polski w er# cywilizacji in-
formacyjnej, a wi#c w wy&sz( faz# rozwoju cywilizacyjnego.

Jak wspomniano uprzednio, bez podj%cia reindustrializacji 
gospodarki nie jest mo"liwe, w ocenie Polskiego Lobby Przemy-
s!owego, zapewnienie równowagi w d!u"szym okresie i rozwoju 
spo!eczno-gospodarczego Polski, czyli:
– usuni%cie strukturalnych defi cytów w obrotach towarowych 

Polski z zagranic#, stanowi#cych podstawow# przyczyn% 
narastaj#cego zad!u"enia krajowego i zagranicznego Polski,

– eliminowanie defi cytów bud"etu pa'stwa drog# powi%ksza-
nia jego dochodów,

– równowa"enie rynku pracy oraz eliminowanie bezrobocia 
dzi%ki przyrostowi miejsc pracy,

– usuwanie regresu w krajowych badaniach i wdro"eniach,
– umocnienie suwerenno&ci gospodarczej kraju, powi%ksze-

nie udzia!u w!asno&ci polskiej w gospodarce narodowej oraz 
ograniczenie ujemnego salda transferów zagranicznych, wy-
wo!uj#cych ujemne saldo w tworzeniu PNB.
Skal% potrzebnej reindustrializacji gospodarki polskiej wy-

znaczaj# nast%puj#ce zadania: 
1. Potrzeba zmniejszenia lub wyeliminowania corocznych defi -

cytów w obrotach towarowych Polski z zagranic#, 
2. Unowocze&nienie struktury bran"owej polskiego przemys!u 

poprzez rozszerzenie udzia!u przemys!ów wysokiej techniki
3. Obni"enie zad!u"enia gospodarki polskiej,
4. Potrzeba fi nansowania transferu walut zagranic% z tytu!u 

przekazywanych zagranic% dochodów od w!asno&ci zagra-
nicznej w Polsce.
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Szacunek potrzeb, oparty o wymienione uprzednio kry-
teria wskazuje, "e wielko&$ produkcji sprzedanej przemys!u 
przetwórczego (w wi%kszo&ci w eksporcie) powinna by$ obec-
nie wi%ksza w Polsce, w porównaniu do jej poziomu osi#gni%-
tego w 2010r., o oko!o 180-200 mld z! tj. o oko!o 20-25%. Za-
trudnienie w odbudowanym przemy&le przetwórczym mog!oby 
wówczas wzrosn#$ o oko!o 500 tys. zatrudnionych, a w ca!ej 
gospodarce, w efekcie rozwoju sfery us!ug powi#zanych z prze-
mys!em, o ok. 1 mln zatrudnionych.

Z analizy struktury defi cytów w obrotach towarowych 
z zagranic# wynika, "e szczególnie niezb%dne jest powi%ksze-
nie zdolno&ci produkcyjnych oraz konkurencyjno&ci przemy-
s!u chemicznego i produktów podobnych (takich jak tworzywa 
sztuczne, farmaceutyki, kompozyty materia!owe), a tak"e prze-
mys!u elektrotechnicznego, informatycznego, optyczno-precy-
zyjnego, aparatury medycznej i pomiarowej oraz maszynowe-
go (szczególnie w zakresie maszyn potrzebnych budownictwu, 
w robotach in"ynieryjnych, a tak"e rolnictwu).

Z punktu widzenia przysz!o&ci, czyli uczestnictwa gospo-
darki polskiej w produkcji awangardowej wysokiej techniki, 
niezb%dne jest ustalenie zada' i luk rynkowych, które powinny 
stanowi$ pole dla przedsi%wzi%$ rozwojowych w polskim prze-
my&le elektronicznym, informatycznym, telekomunikacyjnym 
i wytwarzaj#cym energie odnawialne oraz w innych przemy-
s!ach ”wysokiej techniki”, w tym przemy&le zbrojeniowym.

III. Wnioskowane przez Polskie Lobby Przemys"owe 
kierunki dzia"a' Rz(du RP na rzecz nowoczesnej 

reindustrializacji Polski

III.1. Urzeczywistnienie proponowanej tu wizji nowo-
czesnej reindustrializacji wymaga woli politycznej skon-
kretyzowanej w dokumencie pa$stwowym, ustalaj&cym 
strategi# oraz program reindustrializacji kraju – b#d&cy 
podstaw& aktywnej polityki strukturalnej – jak równie! 
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metody i %rodki jego wdra!ania. Wymaga tak!e ustano-
wienia instytucji pa$stwowej odpowiedzialnej za wdra-
!anie programu nowoczesnej reindustrializacji gospodar-
ki, inicjowanie koniecznych przedsi#wzi#', sprawowanie 
nadzoru nad realizacj& programu oraz za okresow& jego 
ocen#. Ocena ta powinna by$ przedk!adana !#cznie z odpo-
wiednimi wnioskami do akceptacji Rz#du oraz Sejmu RP. Pro-
gram reindustrializacji gospodarki powinien by$ wdra"any, 
zdaniem Polskiego Lobby Przemys!owego, w oparciu o nast%-
puj#ce dzia!ania i decyzje:

a) powo!anie pa'stwowej korporacji zarz#dzaj#cej ”Narodo-
wym Funduszem Rozwoju Przemys!u”. Fundusz ten powinien 
wspiera$ kredytami typu „bez zysku”, a nawet dotacjami. Po-
"#dane jest ustanowienie ustawowego obowi#zku uczestni-
ctwa banków polskich oraz banków zagranicznych prowadz#-
cych dzia!alno&$ w Polsce w tej korporacji oraz w fi nansowaniu 
jej przedsi%wzi%$. Wiod(c( rol# w tej korporacji powinien od-
grywa% Bank Gospodarstwa Krajowego. Korporacja powinna 
wykorzystywa$ w swojej dzia!alno&ci obligacje Skarbu Pa'stwa 
oraz gwarancje pa'stwowe. Banki uczestnicz#ce w korpora-
cji mog!yby korzysta$ z obni"onej b#d( zerowej stawki podat-
ku dochodowego w zakresie transakcji zwi#zanych z udzia!em 
w korporacji, b#d( te" z obni"onej podstawy obliczania podat-
ku dochodowego (mo"na w tym przedsi%wzi%ciu wykorzysta$ 
do&wiadczenia japo'skie).

b) utworzenie krajowego funduszu amortyzacyjnego prze-
mys!u, zasilanego odprowadzaniem do niego okre&lonych wp!at 
(stanowi#cych np. 5% funduszu amortyzacyjnego przedsi%-
biorstwa) z funduszy amortyzacyjnych poszczególnych przed-
si%biorstw. +rodki tego funduszu mog!yby by$ przeznaczone 
na wspólne przedsi%wzi%cia kapita!u pa'stwowego i prywat-
nego w polskim przemy&le, na dotowanie okre&lonych przed-
si%wzi%$, wdro"e' i bada' w przedsi%biorstwach prywatnych, 
a tak"e na fi nansowanie inwestycji przemys!owych ,,wysokiej 
techniki”.
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c) podejmowanie „joint venture” kapita!u pa'stwowego 
z przedsi%biorstwami prywatnymi, podejmuj#cymi rozbudow% 
zdolno&ci produkcyjnych w dziedzinach wskazanych w doku-
mencie pa'stwowym ustalaj#cym strategi% rozwoju przemys!u.

d) utworzenie funduszu rewolwingowego udzielaj#cego 
kredyty typu „bez zysku”, a tak"e dotuj#cego przedsi%wzi%cia 
przedsi%biorstw prywatnych i pa'stwowych w przemys!ach 
„wysokiej techniki”. +rodki tego funduszu mog!yby by$ zasila-
ne dochodami z prywatyzacji przedsi%biorstw, &rodkami pomo-
cowymi Unii Europejskiej, a tak"e dotacjami bud"etu pa'stwa 
(nale"y tu wykorzysta$ do&wiadczenia austriackie i niemie-
ckie).

e) opracowanie i konsekwentne wdra"anie programu 
wsparcia – przez instytucje i agendy rz#dowe – polskich przed-
si%biorstw przemys!owych w ich dzia!aniach eksportowych 
i wysi!kach maj#cych na celu zdobycie nowych rynków zagra-
nicznych w ró"nych regionach &wiata.

f) w decyzjach dotycz(cych prywatyzacji przedsi#-
biorstw powinien by% ustawowo ustalony priorytet dla 
przekszta"ce' pozosta"ych przedsi#biorstw pa'stwowych 
w spó"ki pracownicze, akcjonariat pracowniczy czy te& 
w przedsi#biorstwa spó"dzielcze; chodzi o to, aby wspiera% 
wzrost dochodów ludno$ci oraz wzrost udzia"u w gospo-
darce kapita"u krajowego. Oferty emisyjne akcji strategicz-
nych przedsi%biorstw pa'stwowych i publicznych powinny by$ 
ustawowo oparte o zasad% utrzymania 51% akcji w posiada-
niu Skarbu Pa'stwa oraz o zasad% emisji tzw. akcji bez pra-
wa g!osu (”non votingshares”), czyli zapewniaj#cych zyski, lecz 
nie daj#cych prawa g!osu.

g) podj%cie dzia!a' na rzecz umocnienia pozycji sektora 
przedsi%biorstw pa'stwowych i publicznych w celu znacz#cego 
wzrostu dochodów w!a&cicielskich bud"etu pa'stwa, a tak"e 
jego pozycji, jako narz%dzia wspomagaj#cego wdra"anie pa'-
stwowej strategii rozwoju przemys!u. W tym celu powinny by$ 
uformowane pa'stwowe – lub z odpowiednim udzia!em skarbu 
pa'stwa – holdingi lub koncerny przemys!owe, b%d#ce przeja-



282

wem konsolidacji poszczególnych bran" przemys!owych. Mia-
!yby one wi%ksze szanse skutecznego konkurowania na rynku 
europejskim i na rynkach &wiatowych. Wiod#c# funkcj# pro-
ponowanych narodowych holdingów lub koncernów powinno 
by$ powi%kszanie dochodów w!a&cicielskich bud"etu pa'stwa, 
kapita!owo-produkcyjna konsolidacja przemys!u pa'stwowego, 
umacniaj#ca jego pozycje w konkurencji rynkowej, rozwijanie 
kooperacji produkcyjnej z przedsi%biorstwami ma!ymi i &redni-
mi, podejmowanie „joint venture” z przedsi%biorstwami prywat-
nymi, wdra"anie pa'stwowej strategii rozwoju przemys!u. 

h) opracowanie i wdra"anie programu wzrostu produk-
cji krajowej maszyn i urz#dze' niezb%dnych dla wyposa-
"enia przedsi%biorstw budowlanych, gospodarstw rolnych, 
w inwestycjach energetycznych zw!aszcza w zakresie ener-
gii odnawialnych, gospodarki wodnej i komunalnej, a tak"e 
i w informatyzacji przedsi%biorstw i administracji, aby inwesty-
cje rozwojowo-budowlane w tym zakresie nie wywo!ywa!y, jak 
to jest obecnie – zad!u"enia gospodarki polskiej. 

i) opracowanie i wdro"enie pa'stwowego programu rozwoju 
przemys!u chemicznego oraz tworzyw sztucznych, celem zni-
welowania wysokiego w tym zakresie defi cytu w obrotach han-
dlowych z zagranic#.

j) podj%cie zdecydowanej promocji fi nansowo – podatkowej 
pa'stwa wspieraj#cej krajow# kooperacj% produkcyjn#, umo-
wy sieciowe przedsi%biorstw o wspó!pracy i kooperacji, a tak"e 
produkcj% kierowana na eksport. 

k) inicjowanie w handlu zagranicznym umów kompensuj#-
cych obroty handlowe, w tym umów barterowych. Umowy takie 
szczególnie powinny mie$ miejsce z Chinami, Japoni#, Rosj# 
oraz Kore# Po!udniowa, z którymi to pa'stwami obroty han-
dlowe wykazuj# najwi%kszy defi cyt.

l) obj%cie zagranicznych przedsi%biorstw przemys!owych, 
dominuj#cych w przemy&le krajowym, bod(cami polityki prze-
mys!owej pa'stwa. Powinny one obejmowa$ zach%ty do:

– równowa"enia warto&ci elementów produkcji importo-
wanych, z warto&ci# produkcji eksportowej,
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– rozwijania ich kooperacji z polskimi fi rmami w bada-
niach i produkcji,

– reinwestowania w gospodarce polskiej dochodów,
– wspomagania pa'stwowej strategii rozwoju przemys!u.
Zach%ty maj#ce pobudza$ wymienione kierunki dzia!al-

no&ci przedsi%biorstw zagranicznych mog!yby obejmowa$: ta-
nie kredyty, ”joint venture”, dotacje na badania i wdro"enia, 
udost%pnianie terenów inwestycyjnych, promocj% medialn# 
typu ”Teraz Polska”, informacje prasowe itp. Przedsi%biorstwa 
b%d#ce w!asno&ci# kapita!u zagranicznego korzystaj# bowiem 
z takich samych uprawnie' i przywilejów jak przedsi%biorstwa 
krajowe; powinny wi%c pe!ni$ równie" przypisane tym przed-
si%biorstwom funkcje rozwojowe w gospodarce. G!ówny Urz#d 
Statystyczny powinien podj#$ monitorowanie dzia!alno&ci 
przedsi%biorstw zagranicznych w przedstawionym na wst%pie 
zakresie, a tak"e przedstawia$ okresowe sprawozdania do oce-
ny Rz#du RP.

m) podj%cie natychmiastowych dzia!a' maj#cych na celu 
ochron% przed likwidacj# najwa"niejszych w Polsce obiek-
tów dysponuj#cych infrastruktur# techniczn#, pozwalaj#c# 
na szybkie uruchomienie projektów o charakterze reindustria-
lizacyjnym, bez du"ych nak!adów fi nansowych. Potrzeb% ta-
kiego dzia!ania doskonale obrazuje sytuacja terenów po ZPC 
Ursus w Warszawie, na których funkcjonuje zmodernizowa-
na, jedna z najwi%kszych w kraju – obok P!ocka (PKN Orlen) 
i D#browy Górniczej oraz Katowic (Huta Katowice) - infrastruk-
tura techniczna, której koszt odtworzeniowy mo"e si%ga$ kwo-
ty ok. 1 mld z!. Urz#d m. st. Warszawy planuje na tym terenie 
budow% gigantycznego osiedla. Likwidacja tej infrastruktury 
przyczyni si% do powa"nych k!opotów w funkcjonowaniu blisko 
100 ró"norodnych fi rm, w tym przedsi%biorstw produkcyjnych 
i pe!ni#cych misj% spo!eczn#, jak lokalne przedsi%biorstwo 
energetyczne – jedyny gwarant bezpiecze'stwa energetycznego 
na terenie dzielnicy Ursus, a tak"e dostarczaj#cy media fi rmom 
dzia!aj#cym na terenie by!ych ZPC Ursus; fi rmy te zatrudniaj# 
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!#cznie ok. 2 tys. pracowników. Wspomniane dzia!ania mog# 
by$ zrealizowane poprzez:

– powo!anie przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej lub Ministerstwie Gospodarki ze-
spo!u doradczego, który wytypuje najwa"niejsze w kraju 
obiekty infrastruktury technicznej, które powinny zosta$ 
podda$ ochronie, aby uchroni$ przed likwidacj# warto&-
ciowe obiekty techniczne i infrastruktur%, 

– powo!anie przy Ministerstwie Gospodarki zespo!u dorad-
czego, który opracuje programy wykorzystania najwa"-
niejszych obiektów infrastruktury technicznej w kraju 
i przeka"e je do realizacji odpowiednim agendom rz#do-
wym. 

III.2. Dzia"ania pobudzaj&ce wzrost inwestowania w prze-
my%le, które powinny obejmowa' m.in.

– wysokie, degresywne odpisy amortyzacyjne dla przedsi%-
biorstw podejmuj#cych inwestycje rozwojowe,

– ustanowienie tzw. rezerw inwestycyjnych przedsi%-
biorstw np. stanowi#cych 25% ich dochodów, wy!#czo-
nych z opodatkowania, o ile w okre&lonym limicie czasu 
zostan# przeznaczone na inwestowanie (do wykorzysta-
nia w tym zakresie s# do&wiadczenia szwedzkie).

III.3. Konsekwentne rozwijanie potencja"u produkcyjne-
go szeroko rozumianej energetyki, z jednej strony opar-
tej na nowych technologiach przetwarzania w%gla, w tym jego 
gazyfi kacji, a z drugiej – rosn#cego udzia!u w bilansie energe-
tycznym kraju ró"nych form energii odnawialnej – przyjaznej 
&rodowisku (m.in. geotermii, biomasy, energii s!onecznej). 
Niezb%dne b%dzie tak"e rozwijanie w zmodernizowanych rafi -
neriach przetwórstwa ropy naftowej i gazu w oparciu o nowe 
technologie.
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III.4. Konsekwentne promowanie rozwoju sektora ma"ych 
i %rednich przedsi#biorstw przemys"owych, w tym ma!ych 
przedsi%biorstw tworz#cych sie$ wspó!pracuj#cych i kooperu-
j#cych ze sob# fi rm. Pa'stwo powinno wspomaga$ wdra"anie 
przez nie post%pu technologicznego, wspiera$ ich inwestycje 
rozwojowe, kooperacj% produkcyjn#, wdra"anie przez nie no-
wych wyrobów, a tak"e ich marketing rynkowy. Dzia!ania ta-
kie mog!aby tak"e podj#$ – powo!ana w formie federacji – or-
ganizacja ma!ych i &rednich przedsi%biorstw przemys!owych, 
dysponuj#ca w!asnym zapleczem naukowo- badawczym, po-
radnictwem technologicznym, rewolwingowym funduszem in-
westycyjnym oraz jednostk# marketingu rynkowego (powinny 
by$ wykorzystane w tym zakresie do&wiadczenia Korei Po!u-
dniowej). 

III.5. Promowanie rozwoju krajowych o%rodków badaw-
czo-rozwojowych przemys"u, w tym obronnego. W tym celu 
powinny by$ wy!#czane z podstawy opodatkowania przedsi%-
biorstw ich wydatki na badania rozwojowo-wdro"eniowe zle-
cane krajowym o&rodkom badawczo-rozwojowym; cz%&$ tych 
bada' mog!aby te" by$ fi nansowana dotacjami z funduszy roz-
wojowych przemys!u.

III.6. Realizacja programów modernizacji technicznej Si" 
Zbrojnych RP – z wiod&cym udzia"em polskiego przemys"u 
obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. W ci&-
gu najbli!szych kilkunastu lat modernizacja ta genero-
wa' b#dzie nowoczesne technologie, w tym technologie po-
dwójnego zastosowania (”Dual Use Science & Technology). 
We wspó"czesnym przemy%le obronnym bowiem s& ju! – 
a przysz"o%ci jeszcze bardziej b#d& – rozwijane i wdra!ane 
technologie uwa!ane powszechnie za najbardziej innowa-
cyjne, decyduj&ce o rynkowej przewadze konkurencyjnej 
i nap#dzaj&ce ca"& gospodark#. B#d& to m.in. technologie 
teleinformatyczne, mechatroniczne, optoelektroniczne, na-
notechnologia i in!ynieria materia"owa, a tak!e badawcze, 
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treningowe i wspomagaj&ce platformy modelowania i sy-
mulacji dzia"a$ bojowych w wielowymiarowej przestrzeni. 
Szczególny nacisk b#dzie po"o!ony na technologie i rozwi&-
zania wzmacniaj&ce czynnik ludzki w sytuacjach ekstre-
malnych. Dziedziny te wykorzystuj& najnowsze osi&gni#cia 
nauk fi zycznych i technicznych, stymuluj&c jednocze%nie 
rozwój tych naukowych dyscyplin stosowanych. W wielu 
pa$stwach NATO transfer technologii od zastosowa$ woj-
skowych do wykorzystania w sektorze cywilnym i vice ver-
sa jest integralnie zwi&zany z technologiami podwójnego 
zastosowania. Komercjalizacja takich technologii odbywa 
si# poprzez znalezienie dla nich w"a%ciwego zastosowania 
cywilnego. W tej sytuacji nak"ady na technologie militarne 
nale!a"oby traktowa', jako inwestycje, które charaktery-
zuj& si# odpowiednio wysokim mno!nikiem inwestycyjnym 
oraz przynosz& tzw. efekty zewn#trzne w postaci rozprze-
strzeniania si# innowacji. Technologie podwójnego zasto-
sowania, b#d&ce w wi#kszo%ci technologiami prze"omów, 
umo!liwiaj& ponadto obni!anie kosztów wprowadzania 
na rynek nowych wyrobów i rozwi&za$. Odpowiednio ko-
ordynowane mog& przyczyni' si# do rozwoju ca"ych sekto-
rów gospodarki przy równoczesnym dofi nansowaniu prac 
na rzecz systemu obronnego pa$stwa. Warto pami#ta', 
!e problemy te dobrze rozumia" wicepremier Eugeniusz 
Kwiatkowski, anga!uj&c si# w budow# Centralnego Okr#-
gu Przemys"owego, którego rdzeniem by" nowoczesny prze-
mys" zbrojeniowy.

III.7. Trzeba równocze%nie jak najszybciej eliminowa' nie-
prawid"owo%ci dotychczasowego procesu prywatyzacji 
przemys"u w Polsce. W tym celu konieczne jest:
a) ochrona przed zbyt pospiesznym przekwalifi kowaniem grun-

tów poprzemys!owych wyposa"onych w infrastruktur% dosto-
sowan# do potrzeb przemys!u na cele mieszkaniowe. Mo"na 
wykorzysta$ w tym celu wzorem innych krajów wprowadze-
nie 5-letniej karencji na wykorzystanie terenów poprzemy-
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s!owych na te cele b#d( ustalenie prawa pierwokupu przez 
pa'stwo terenów poprzemys!owych,

b) egzekwowanie ustalonych w umowach prywatyzacyjnych zo-
bowi#za' dotycz#cych ci#g!o&ci produkcji prywatyzowanych 
podmiotów,

c) obci#"enie konsekwencjami ekonomicznymi przypadków nie-
przewidywalnych zwolnie' grupowych,

d) ochrona ci#g!o&ci pracy zaplecza badawczo-rozwojowego.
Ponadto trzeba wprowadzi$ zmiany uniemo"liwiaj#ce uchy-

lanie si% od obowi#zków podatkowych w kraju z ewentualnym 
wykorzystaniem rozwi#za' na wzór ameryka'skiego Minimalne-
go Podatku Alternatywnego (AMT) w przypadku braku zysku.

*   *   *

Reasumuj#c, Polskie Lobby Przemys!owe jest g!%boko prze-
konane, ze wcielenie tych propozycji w "ycie stwarza potencjal-
n# szans% dla radykalnego zmniejszenia asymetrii pomi%dzy od-
zyskan# samodzielno&ci# polityczn# pa'stwa  polskiego, a wci#" 
jeszcze du"# zale"no&ci# quasi-kolonialn# w naszych zwi#z-
kach gospodarczych z rynkiem &wiatowym i Unii Europejskiej. 
Na taki charakter naszych powi#za' z zagranic# wskazuj# czte-
ry  takie fakty, jak:

– dominacja importu na rynku krajowym,
– nadmierna rola surowców kopalnych i niskoprzetworzo-

nych pó!fabrykatów,
– ca!kowite uzale"nienie od importu zaopatrzenia w wyroby 

nowej techniki,
– eksport "ywej si!y roboczej zamiast pracy uprzedmioto-

wionej w wyrobach eksportowych.
Okres przyspieszenia rozwoju przemys"owego w $wie-

cie stwarza% mo&e  historyczn( wr#cz szans# dla likwidacji 
opó)nienia Polski w rozwoju przemys"owym i odrobienia po-
pe"nionych  b"#dów. Szansa ta musi by% maksymalnie wy-
korzystana!
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Polskie Lobby Przemys"owe deklaruje  gotowo$% aktyw-
nego udzia"u w realizacji tego wielkiego wyzwania, od które-
go  b#dzie zale&a"a przysz"o$% naszego kraju.

Opracowa" zespó" ekspertów w sk"adzie: 
prof. dr hab. Andrzej Karpi'ski, dr Ryszard Grabowiecki, prof. 
dr hab. Tadeusz Ga!#zka, dr Ryszard +l#zak, dr in". Tomasz 
Babul, dr Henryk Potrzebowski i prof. nadzw. dr hab. Pawe! 
Soroka.

Uwzgl%dniono równie" uwagi mgr in". Marka G!ogowskiego, 
mgr in". Jerzego Horodeckiego i Stowarzyszenia na rzecz Roz-
woju Ursusa.

Redakcja Raportu: prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka.
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„My#l Polska” – 17-18 kwietnia 2011 r.
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„G!os Maszynisty” nr 6/2010 – czerwiec 2010 r.
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„Polska Zbrojna” – dodatek „Prezentuj bro"” Nr 3/2011



302

„My#l Polska” – 19-26 czerwca 2011 r.



303

„G!os Maszynisty” – czerwiec 2011 r.
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„My#l Polska” – 23-30 pa$dziernika 2011 r.
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„My#l Polska” – 29 stycznia – 5 lutego 2012 r.
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Kalendarium Polskiego Lobby Przemys!owego
(marzec 2011 – marzec 2012)

– 26 marca 2011 r. w Sali Konferencyjnej KOARA EXPO 
odby!a si" uroczysto#$ osiemnastej rocznicy Polskiego Lobby 
Przemys!owego , w której uczestniczyli pos!owie do Sejmu RP, 
mened%erowie przemys!u, dyrektorzy instytutów i jednostek 
badawczo-rozwojowych, przedstawiciele Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego i Dowództwa Wojsk L&dowych, eksperci, 
dzia!acze ró%nych zwi&zków zawodowych wspó!pracuj&cych 
z Polskim Lobby Przemys!owym oraz dziennikarze.

– 19 kwietnia 2011 r. Koordynator Polskiego Lobby Przemy-
s!owego prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka spotka! si" z Ew& 
Mankiewicz-Cudny – prezesem Federacji Stowarzysze' Na-
ukowo-Technicznych NOT w sprawie zorganizowania wspólnej 
konferencji dotycz&cej globalnego kryzysu fi nansowo-gospo-
darczego.

– 26 maja 2011 r. w sali Konferencyjnej Wojskowej Akade-
mii Technicznej odby!a si" Ogólnopolska konferencja pt. „Mo-
dernizacja Wojsk L&dowych impulsem rozwojowym dla polskiej 
gospodarki”, zorganizowana przez Polskie Lobby Przemys!owe 
i Wojskow& Akademia Techniczn& we wspó!pracy z Dowódz-
twem Wojsk L&dowych.

– 15 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Domu Technika 
NOT odby!a si" Ogólnopolska Konferencja pt. „Globalny kryzys 
fi nansowo-gospodarczy”, zorganizowana przez Polskie Lobby 
Przemys!owe, Komitet Naukowo-Techniczny Polityki Technicz-
no-Gospodarczej Federacji Stowarzysze' Naukowo-Technicz-
nych NOT oraz Stowarzyszenie In%ynierów i Techników Me-
chaników Polskich, podczas którego mia!a miejsce promocja 
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Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu fi -
nansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, opracowa-
nego przez Konwersatorium „O lepsz& Polsk"”.

– 30 czerwca 2011 r. przedstawiciele Polskiego Lobby Prze-
mys!owego prof. dr hab. Andrzej Janicki i prof. nadzw. dr hab. 
Pawe! Soroka wzi"li udzia! w posiedzeniu Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej, w trakcie którego omawiana by!a przy-
sz!o#$ Wojskowych Przedsi"biorstw Remontowo-Produkcyj-
nych.

– 16 wrze#nia 2011 r. Koordynator Polskiego Lobby Prze-
mys!owego prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka wzi&! udzia! 
w Centralnych Obchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Ko-
lejowego w Mielnie Koszali'skim, zorganizowanych przez Zwi&-
zek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

– 19 wrze#nia 2011 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lot-
niczych odby!a si" Ogólnopolska Konferencja pt. „Przysz!o#$ 
Wojskowych Przedsi"biorstw Remontowo-Produkcyjnych”, zor-
ganizowana przez Polskie Lobby Przemys!owe i Zarz&d Okr"-
gu Przedsi"biorstw Wojskowych i Dzia!alno#ci Pozabud%etowej 
Niezale%nego Samorz&dnego Zwi&zku Zawodowego Pracowni-
ków Wojska.

– 9 pa(dziernika 2011 r. Koordynator Polskiego Lobby Prze-
mys!owego prof. nadzw. dr hab. Pawe! Soroka wzi&! udzia! 
w Regionalnym )wiecie Maszynistów Kolejowych PKP CARGO 
S.A. w Piotrkowie Trybunalskim.

– 16 listopada 2012 r. w redakcji czasopisma RAPOT WTO 
odby!o si" posiedzenie zespo!u zadaniowego, powo!anego przez 
Polskie Lobby Przemys!owe, w celu opracowania Strategii bu-
dowy nowoczesnych wojsk pancernych i zmechanizowanych 
RP przy wykorzystaniu mo%liwo#ci i potencja!u polskiego prze-
mys!u obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego.

– 8 grudnia 2011 r. odby!o si" posiedzenie Gremium Koor-
dynacyjnego Polskiego Lobby Przemys!owego.

– 18 stycznia 2012 r. odby!o si" posiedzenie w rozszerzo-
nym sk!adzie Gremium Koordynacyjnego PLP, w trakcie któ-
rego omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia 
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Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Lobby Przemys!owego 
i uroczysto#ci dziewi"tnastej rocznicy PLP.

– 2 lutego 2012 r. w siedzibie Zarz&du G!ównego SIMP oby-
!a si" konferencja prasowa zwo!ana przez Polskie Lobby Prze-
mys!owe, w trakcie której zaprezentowa!o swoj& Ekspertyz" 
w sprawie zad!u%enia i odd!u%ania gospodarki polskiej.

– 3 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Dywizji „Bumar 
Elektronika” S.A. odby!o si" Walne Zgromadzenie Sprawo-
zdawczo-Wyborcze Polskiego Lobby Przemys!owego, w trakcie 
którego przed!u%ono na kolejne lata kadencj" Gremium Koor-
dynacyjnego i jego koordynatora oraz Komisji Rewizyjnej PLP, 
a tak%e powo!ano nowych cz!onków tych organów.

– 13 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Dywizji BUMAR 
Elektronika S.A. odby!o si" posiedzenie Komisji Nauki i Post"-
pu Technicznego Polskiego Lobby Przemys!owego po#wi"cone 
programowi „Tarcza Polski”.
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