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Komunalna spółKa wyznacza wysoKie standardy w seKtorze uzdrowisKowym.

Po zdrowie i relaks do kurortu
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. to firma na miarę 
XXI wieku z dużymi aspiracjami i konsekwentnie realizo-
waną strategią rozwoju. W nowatorski sposób zarządza 
dużym kompleksem obiektów sanatoryjnych i szpital-
nych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyj-
ny i aparaturę diagnostyczną. Wprowadza innowacyjne 
rozwiązania, które wskazują nowe kierunki rozwoju.  

Obsługuje rocznie ok. 25 tys. gości, którzy przyjeżdżają tu po wypoczynek, 
zdrowie i relaks.

Busko-Zdrój to jeden z najpopular-
niejszych polskich kurortów. Wyróżnia 
się unikatowymi w Europie źródłami 
wód siarczkowych i solankowo-jodkowych 
o wyjątkowych walorach leczniczych. Z ich 
niezwykłych właściwości kuracjusze ko-
rzystają już od blisko 200 lat. „Uzdrowisko 
Busko-Zdrój” S.A. wciąż wzbogaca swoją 
ofertę o nowe zabiegi, których dotychczas 
nie stosowano w innych uzdrowiskach. Pod 
opieką specjalistów przybywający na kura-
cję goście uzdrowiska, szybciej wracają do 
zdrowia i pełnej aktywności zawodowej.

Przed dwoma laty „Uzdrowisko Busko
-Zdrój” S.A. zostało skomunalizowane. 
Przejęcie w 2013 roku przez samorząd 
województwa świętokrzyskiego akcji od 
Ministerstwa Skarbu Państwa wiązało się 
z objęciem nadzoru nad olbrzymim ma-
jątkiem spółki, w którego skład, wchodzą 
zarówno obiekty sanatoryjne i szpitalne 
jak i zaplecze do ich obsługi, m.in. oczysz-
czalnia ścieków pokąpielowych. Od ponad 
50 lat powstaje tu dobrze znana w kraju 
woda mineralna „Buskowianka”. Najnow-
szym produktem są „Słoneczne Kosme-
tyki” produkowane na bazie naturalnych 
substratów leczniczych. 

– Zupełnie inaczej zarządza się tak du-
żym majątkiem, kiedy właściciel jest na 
miejscu i mocno angażuje się w działalność 
spółki – wyjaśnia Wojciech Legawiec, pre-
zes zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.  
– Marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, wspiera nas we wszystkich 
działaniach, ponieważ są one częścią staran-
nie przemyślanej strategii rozwoju regionu. 
Każda podejmowana decyzja ma służyć kon-
kretnym celom i tworzyć efekt synergii. Przy 
takim podejściu zarządzanie uzdrowiskiem 
jest znacznie łatwiejsze, ale też bardziej od-
powiedzialne. Środki wypracowane przez 
spółkę mogą być w całości przeznaczane na 
jej rozwój. 

Z perspektywy czasu można śmiało 
powiedzieć, że komunalizacja była bardzo 
dobrym rozwiązaniem, bo pozwoliła na 
zachowanie kompleksu uzdrowiskowego 
w całości bez redukcji zatrudnienia 700 
osobowej złogi. Prywatyzacja byłaby dużo 
bardziej ryzykowna. Od chwili przekazania 
akcji samorządowi województwa święto-
krzyskiego przez MSP, firma swoją dzia-
łalnością udowodniła, że to była najlepsza 
decyzja. 

Coraz atrakcyjniejsza oferta uzdrowiska
Przeprowadzono kilka ważnych inwe-

stycji, w tym rozbudowę i modernizację 
Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej 
Rehabilitacji „Krystyna”. Prace trwały za-
ledwie półtora roku. Urząd Marszałkowski 
w znacznym stopniu przyczynił się do tej 
rozbudowy i jej sfinansowania z RPOWŚ. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 24 mln zł. Le-
czone są tu schorzenia reumatologiczne, or-
topedyczno-urazowe, neurologiczne, der-
matologiczne i kardiologiczne. Na Oddział 
Kardiologii, który ściśle współpracuje m.in. 
ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii 
przyjmowani są pacjenci bezpośrednio po 
operacjach kardiochirurgicznych i przeby-
tych zawałach oraz innych poważnych dole-
gliwościach układu krążenia. Na wszystkich 
oddziałach, pacjenci korzystają z bogatej 
bazy zabiegowej, w tym kąpieli, masaży, 
terapii z zastosowaniem nowoczesnych 
urządzeń. Podobnie jest w Specjalistycznym 
Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
„Górka”, gdzie priorytetem jest leczenie i re-
habilitacja najmłodszych pacjentów, w tym 
przede wszystkim dotkniętych porażeniem 
mózgowym. 

– Pracują tam doskonali specjaliści, 
którzy przygotowują się do stosowania 
komórek macierzystych w leczeniu scho-
rzeń ortopedycznych – informuje prezes 
Wojciech Legawiec.

– Współpracujemy w tym zakresie 
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz Regionalnym Centrum 
Naukowo-Technologicznym z Podzamcza 
Chęcińskiego, utworzonym przez samorząd 
województwa świętokrzyskiego, który jest 
właścicielem jedynego w Polsce Publicz-
nego Banku Komórek Macierzystych. Stale 
rozszerzamy zakres naszych usług w uzdro-
wisku o nowe zdobycze nauki i techniki. 

Pacjenci leczeni są kompleksowo. W ku-
racjach wykorzystuje się naturalne boga-
ctwo Buska-Zdroju, solanki siarczkowo-
siarkowodorowe oraz jodkowo-bromkowe, 
pozyskiwane z własnych źródeł. Oferta 
Uzdrowiska obejmuje prawie 80 rodzajów 
zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, 
wzbogaconych o ofertę SPA i Wellness.

Innowacyjne metody i rozwiązania
Od połowy bieżącego roku „Uzdrowisko 

Busko-Zdrój” S.A. zamierza, jako pierwsze 
w kraju wprowadzić pionierski zabieg, po-
legający na specjalnych kąpielach, umoż-
liwiających wchłanianie mikroelementów 
przez skórę. Ta nowatorska metoda funk-
cjonująca pod projektową nazwana „bom-
ba mineralizacyjna” opracowana została 
przez świętokrzyską firmę Invex Remedies, 
która ma na swoim koncie ponad 150 róż-
nych patentów. Spółka chce wykorzystać 
też kolejny pomysł tego przedsiębiorcy 
i zamiast chlorowanej wody w basenach 
stosować technologię nanosrebra w połą-
czeniu z wodą utlenioną. 

Spółka to pierwsze uzdrowisko w Pol-
sce, które proponuje swoim gościom  
Słoneczną Plażę, wykorzystując do tego 
specjalną lampę szwedzkiej produkcji. 
Emituje ona promienie podobne do sło-
necznych, ale bez szkodliwego promienio-
wania UV. Słoneczne kąpiele zapewniają 
nie tylko przyjemny relaks i odpoczynek 
w tropikalnej aranżacji, ale przede wszyst-

kim wzmacniają odporność organizmu 
i poprawiają samopoczucie. Pomagają też 
usunąć toksyny, łagodzić bóle stawów i le-
czyć problemy skórne. 

Niebawem wspólnie z Politechniką Świę-
tokrzyską i polskim dystrybutorem sprzętu 
do rehabilitacji, spółka wprowadzi rozwią-
zania z zakresu optometryki i dynamome-
tryki. Mają one służyć badaniu sprawności 
ruchowej pacjentów. Między innymi przy 
użyciu tego rodzaju urządzeń diagnozowa-
no kandydatów na astronautów w Ośrodku 
Badań Lotów Kosmicznych w USA. W Polsce 
taka aparatura pracuje już w kilku ośrodkach 
naukowo – badawczych i szpitalach, ale spół-
ka chce być prekursorem w zastosowaniu tej 
technologii w usługach sanatoryjnych. 

– Zainstalowane urządzenia pozwolą 
lepiej śledzić postępy w terapii oraz ocenić 
skuteczność zabiegów, od chwili przyjazdu 
pacjentów do uzdrowiska, aż do zakoń-
czenia kuracji – podkreśla prezes zarządu 
„Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. – Dążymy do 
tego, żeby pacjent, który przyjeżdża na ku-
rację miał możliwość kompleksowego prze-
badania się z wykorzystaniem nowoczesnej 
aparatury, dzięki czemu możliwa będzie jesz-
cze bardziej spersonalizowana kuracja. 

Fot. Archiwum

MIrOSłAW PAWLAK, poseł PSL z regionu świętokrzyskiego 

Komunalizacja spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. przez samorząd województwa świętokrzyskiego to była jedna z ważniejszych 
decyzji dla regionu. Marszałek Adam Jarubas był w ten proces bardzo zaangażowany. Jego duża determinacja i to, że przedstawił 

kompleksową wizję rozwoju spółki sprawiły, że przekonał do swoich pomysłów dużą część sceptyków tego procesu. Po ponad dwóch 
latach od zakończenia komunalizacji nawet najwięksi przeciwnicy przyznają, że miał rację. Spółka „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jest 
bardzo dobrze zarządzana, dlatego przynosi zyski. Jestem pod wrażeniem zamierzeń i rozmachu inwestycyjnego, prezentowanego 
przez zarząd. Niedawno zakończyli dużą inwestycję, związaną z rozbudową szpitala „Krystyna”, a już przymierzają się do kolejnych 

zadań. Rozwijają sieć rurociągów z wodą siarczkową i solankową dla zewnętrznych odbiorców, przyjmują ścieki od innych obiektów sanatoryjnych, 
ponieważ mają własną oczyszczalnię, budują nowoczesną pralnię, która będzie obsługiwała klientów zewnętrznych, ponieważ będzie to generować 
dodatkowe przychody. Zarabiają na kolejne inwestycje. Rewitalizacja zabytkowych obiektów, według koncepcji opracowanej przez zarząd spółki jest 
wielkim wyzwaniem, ale jestem przekonany, że szybko tego dokonają. W tej perspektywie finansowej w budżecie marszałka są zarezerwowane pienią-
dze m.in. na dofinansowanie programów rewitalizacyjnych i rozwój turystyki zdrowotnej, jako inteligentnej specjalizacji regionu. Jako region byliśmy 
liderem, jeśli chodzi o zagospodarowanie unijnych środków w latach 2007 – 2013. Prezydent Bronisław Komorowski wyróżnił niedawno marszałka 
Adama Jarubasa m.in. za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Tak bogate doświadczenie daje coraz lepsze perspektywy na rozwój całego 
regionu i efektywne wykorzystanie naszego potencjału. 

Te wyniki mają być potwierdzeniem 
m.in. dla NFZ, który bardzo interesuje 
się skutecznością leczenia i rehabilitacji. 
Będzie można to ocenić na podstawie 
profesjonalnej i wiarygodnej dokumen-
tacji. Odpersonalizowane wyniki tych 
badań będą też analizowane pod kątem 
naukowym przez naukowców i studen-
tów Wydziału Elektrotechniki Medycznej 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Innowacyjne podejście do leczenia 
i rehabilitacji oraz nowatorskie metody 
w organizacji pracy, wpływają na kon-
kurencyjność usług świadczonych przez 
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 

– Wprowadzamy cały pakiet rozwiązań 
informatycznych, znacznie usprawniający 
komunikację z klientami, mobilną sprzedaż 
naszych usług i produktów – zapewnia Woj-
ciech Legawiec. – Jesteśmy na etapie wdra-
żania systemu menedżerskiego Business In-
telligence, który w istotny sposób usprawni 
zarządzanie firmą i wzmocni efektywność jej 
działania. Tymi rozwiązaniami mamy nadzie-
ję wyróżniać się na tle innych podmiotów 
uzdrowiskowych. Rozwój idzie, więc w parze 
z postępem techniki i technologii.

Najbliższe plany i perspektywy 
Kierownictwo spółki opracowało szcze-

gółową koncepcję rozwoju uzdrowiska. 
Największym wyzwaniem będzie teraz 
rewitalizacja całego kompleksu, integru-
jąca obiekty w spójną całość dla poprawy 
komfortu leczenia i rehabilitacji pacjentów. 
Na podstawie opracowanych koncepcji, 
w bieżącym roku rozpoczną się prace pro-
jektowe. Natomiast od 2016 roku będzie 
następowała ich realizacja. 

– Unikatowy potencjał, którym dysponu-
jemy powinniśmy jak najlepiej wykorzystać, 
żeby przywracać zdrowie i sprawność na-
szym gościom. – podsumowuje Wojciech 
Legawiec – Dzięki wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego, utworzyliśmy klaster „Uzdrowi-
ska Świętokrzyskie”. Branża uzdrowiskowa 
z Buska i Solca-Zdroju, oraz powiat kazi-
mierski jak również inne podmioty z woje-
wództwa świętokrzyskiego będą realizować 
wspólne ważne przedsięwzięcia m.in. zlecać 
badania naukowcom, aby wykorzystać wa-
lory zdrowotne wody siarczkowej w leczeniu 
coraz szerszego spektrum schorzeń. Woda 
siarczkowa i solankowa to skarb wojewódz-
twa świętokrzyskiego, dlatego zamierzamy 
odkryć wszystkie jej zalety. Dzięki przychyl-
ności Urzędu Marszałkowskiego i marszałka 
Adama Jarubasa udało się wpisać turystykę 
zdrowotną i prozdrowotną do strategii roz-
woju woj. świętokrzyskiego. Bez tej decyzji 
trudno byłoby nam tak dynamicznie się 
rozwijać i sięgać po duże środki na inwe-
stowanie w turystykę związaną z tematyką 
zdrowia. 

Wszyscy na tym skorzystają, od pacjen-
tów po mieszkańców regionu, w którym już 
teraz jest najniższe bezrobocie. Mądra po-
lityka regionalna i współdziałanie ze sobą 
wszystkich instytucji daje wspaniałe rezul-
taty i wzmacnia konkurencyjność na rynku 
usług uzdrowiskowych. (cz)

AdAM JArUBAS, marszałek województwa świętokrzyskiego

Warto inwestować w zdrowie i rozwój zaplecza, które temu służy, bo 
to są najlepsze inwestycje. My bardzo mocno się na tym skupiamy 

w województwie świętokrzyskim. Jedną z naszych inteligentnych specja-
lizacji jest turystyka zdrowotna i prozdrowotna, bo mamy do tego wspa-
niałe warunki. Prawie 65 proc. powierzchni regionu stanowią obszary 
chronione przyrodniczo z cennymi zasobami naturalnymi. W południowej 

części województwa działają uzdrowiska w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Niedawno prze-
prowadzone odwierty w położonym na południowym skraju regionu, powiecie kazimier-
skim, potwierdziły, że są tam  bogate złoża wód termalno-siarczkowych. Mogą być z powo-
dzeniem wykorzystane w lecznictwie. To wspaniała perspektywa dla Kazimierzy Wielkiej. 
Uzdrowiska utworzyły już klaster i będą mogły sięgać po środki, żeby realizować wspólnie 
bardzo ciekawe projekty. Zamierzamy stworzyć dla pacjentów i kuracjuszy  maksymalnie 
komplementarną ofertę. Nie będziemy dublować usług, tylko je uzupełniać, aby przyjeżdża-
jące osoby mogły pod okiem profesjonalistów wrócić jak najszybciej do aktywności życio-
wej i zawodowej. W te działania włączone będą też uczelnie i regionalne centra naukowo 
– technologiczne, co pozwoli wykorzystać potencjał, wiedzę i doświadczenie ekspertów. 
Klaster jest obsługiwany przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
w którym samorząd województwa posiada 95 procent udziałów. Naszym celem jest wspie-
ranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego, 
zgodnie z założeniami wieloletniej strategii. Bardzo skutecznie to robimy. Pomagamy sobie 
wzajemnie i wspólnie promujemy region i jego walory w kraju i za granicą. To przynosi efek-
ty i pobudza aktywność przedsiębiorców i mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 
Taka polityka przynosi najlepsze rezultaty dlatego tak ważna jest jej dalsza konsekwentna 
kontynuacja.

Biometryka w służbie lecznictwa i rehabilitacji.

Sanatorium  „Marconi”– najbardziej znany obiekt „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.

Fot. Archiwum
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Bydgoska elektrociepłownia zasilana odpadami przed próBnym sprawdzianem

Generacja czystej energii
Mechaniczny sprawdzian instalacji i urządzeń w bydgoskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komu-
nalnych nastąpi w trzecim kwartale br. Jesienią przeprowadzony zostanie próbny rozruch całego procesu technolo-
gicznego przetwarzania odpadów ekoelektrociepłowni.

Już niedługo gotowa do eksploatacji 
będzie kompostownia i stacja przeładun-
kowa odpadów w Toruniu, które są częścią 
złożonego projektu pn. „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Metropolitalnego” realizowane-
go przez spółkę ProNatura w Bydgoszczy. 
Obecnie trwają tam ostatnie prace wykoń-
czeniowe, a ich uruchomienie nastąpi wraz 
z zakończeniem budowy zakładu, czyli pod 
koniec tego roku.  

Bydgoski Zakład Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Komunalnych to nowo-
czesny i bardzo estetycznie zaprojektowa-
ny kompleks technologicznych obiektów 
o ogromnej kubaturze, który pełni funkcję 
elektrowni zasilanej odpadami. Powstaje 
na terenach przemysłowych w Bydgo-
skim Parku Przemysłowo-Technologicznym, 
z dala od osiedli mieszkaniowych. Inwesty-
cja zaawansowana jest już w 80 proc. i robi 
ogromne wrażenie. Montaż głównych in-
stalacji do spalania odpadów, oczyszczania 
spalin i odzysku energii jest już na ukończe-
niu. W poszczególnych obiektach i na placu 
budowy trwają roboty wykończeniowe. 

– Wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, a nawet dzięki łagodnej 
zimie nieznacznie go wyprzedzają – mówi 
Dariusz Gręzicki, pełnomocnik ds. realizacji 
projektu (MAO) i jednocześnie kierownik 
JRP w spółce ProNatura, który oprowadza 
po placu budowy. – Z pierwszymi robota-
mi na terenie ZTPOK wystartowaliśmy pod 
koniec września 2013 roku. Tak rekordo-
we tempo zaawansowania inwestycji było 
możliwe tylko dzięki sprawnemu zarządza-
niu projektem oraz dobrej współpracy in-
westora z włoskim wykonawcą. 

Partnerska współpraca
Projekt budowy Zakładu Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych 

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Me-
tropolitalnego realizuje Międzygminny 
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy.  Projek-
towanie i budowę zakładu inwestor powie-
rzył wyłonionemu w przetargu konsorcjum 
włoskich firm Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. 
Termomeccanica Ecologia, specjalizujących 
się od lat w realizacji inwestycji ekologicz-
nych. Bydgoska spalarnia jest 21 tego typu 
obiektem wykonywanym przez Termomec-
canicę.

– Każda z wybudowanych przez nas spa-
larni, zarówno we Włoszech jak i w innych 
europejskich krajach odpowiada świa-
towym standardom – zapewnia Franco 
Zunino, kierownik robót technologicznych 
z TM.E. S.p.A Termomeccanica Ecologia. 
– W projektowaniu, budowie i eksploatacji 
elektrowni zasilanych odpadami osiągnęli-
śmy na włoskim rynku pozycję lidera. Zdo-
byte dotychczas doświadczenie w stosowa-
niu technologii rusztowej, wykorzystujemy 
w realizacji bydgoskiej inwestycji. Wszyst-
kie prace przebiegają bardzo sprawnie. 
Partnerska współpraca z polskimi ekipami 
budowlano–montażowymi układa się zna-
komicie.  

Technologia rusztowa spalania odpadów 
stosowana jest na świecie od dawna, ale 
specjaliści z TM.E. S.p.A. Termomeccanica 
Ecologia ten proces stale udoskonalają, 
wprowadzając własne know-how i autor-
skie rozwiązania. Podobnie jest z instalacją 
oczyszczania spalin i całym węzłem energe-
tycznym. Wszystkie te urządzenia będą już 
wkrótce gotowe do eksploatacji. Według 
zapewnień wykonawcy bydgoska instala-
cja będzie jedną z najnowocześniejszych 
w Europie, a zastosowane tu rozwiązania 
pozwolą na osiągnięcie parametrów o kil-
kadziesiąt procent poniżej dopuszczalnych 
norm. Monitoring emisji będzie dostępny 
on-line przez 24 godziny na dobę.

Z wizyta na budowie zakładu
Rozpoczynamy ją od ciekawie skonstru-

owanej rampy wjazdowej, aby prześledzić 
cały cykl technologicznego przetwarzania 
odpadów, od chwili wjazdu śmieciarki na 
teren zakładu, po ostateczny produkt. Do 
termicznego przekształcania mogą być 
przeznaczone tylko takie odpady, których 
nie da się już ponownie wykorzystać.

– Przeciętnie do zakładu przyjeżdżać 
będzie od 60 do 70 pojazdów dziennie 
– wyjaśnia  Marcin Grabarek, specjalista 
ds. realizacji kontraktów w spółce Pro-
Natura. – Ze stacji przeładunkowej w To-
runiu trafi tu około 60 tys. ton odpadów 
rocznie, a reszta z Bydgoszczy i okolicz-
nych gmin. Nasza ekoelektrociepłownia 
będzie mogła przerabiać rocznie ok. 180 
tys. ton odpadów. Na rampie wjazdowej 
każdy pojazd będzie ważony. Przy wadze 
znajduje się detektor, który sprawdzi, czy 
ładunek nie zawiera materiałów radioak-
tywnych. Jest to konieczne dla bezpie-
czeństwa załogi i całej instalacji.

Po zważeniu samochody skierowane 
zostaną do hali rozładunkowej. Przejadą 
przez zdalnie sterowną bramę i dotrą do 
stanowisk rozładowczych wskazanych przez 
sygnalizację świetlną. Stąd śmieci trafiają do 
olbrzymiego bunkra o wysokości 37 m, któ-
ry posiada pojemność użyteczną 14 tys. m3 
odpadów. Dzięki zainstalowanym tu urzą-
dzeniom i systemie podciśnienia odory nie 
będą się wydobywały na zewnątrz. Potrzeb-
ne do spalania powietrze będzie zasysane 
z bunkra i wykorzystywane w procesach 
termicznej obróbki.

– Zawieszone nad bunkrem chwytaki 
będą mieszać trafiające tu z różnych źró-
deł odpady, aby ujednolicić ich strukturę  
– powiedział Jerzy Paliński, kierownik bu-
dowy ZTPOK (Aster S.C.). – Jest to bardzo 
ważne dla efektywności procesu ich spa-
lania. Z bunkra odpady będą podawane 
przez suwnice na dwie linie technologiczne 
i tą drogą dotrą już na ruszt pieca. Całym 
procesem będzie sterował operator z ka-
biny znajdującej się w centralnej dyspozy-
torni.  

To miejsce stanowi mózg całej instala-
cji. Tu będzie stanowisko dyspozytorów 

sprawujących stały nadzór nad przebie-
giem procesów technologicznych całego 
zakładu. W dyspozytorni prowadzone są 
już prace wykończeniowe. Trwa montaż 
instalacji elektrycznych i urządzeń wen-
tylacyjnych. 

Serce spalarni
Termiczne przekształcanie odpadów, 

oczyszczanie spalin oraz produkcja ener-
gii odbywać się będzie w halach proce-
sowych największego obiektu technolo-
gicznego. Dwa piece rusztowe wraz z całą 
konstrukcją instalacji mają wysokość pra-
wie 10 pięter.  

– Przesuwane po ruchomym ruszcie 
odpady przejdą przez trzy fazy spala-
nia – objaśnia Krzysztof Mardosewicz, 
kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu, 
który nadzoruje jakość prowadzonych 
robót. – Pierwszy etap to suszenie i od-
parowanie wilgoci, drugi odgazowanie, 
a trzeci spalanie na ruszcie. Pozostałością 
po tym procesie jest żużel, który poddany 
zostanie dalszej obróbce technologicznej. 
Poszczególne elementy każdej instalacji 
w spalarni są odbierane przez służby do-
zoru technicznego. Na koniec będzie jesz-
cze dokonany odbiór całej instalacji.

Żużel po wyjściu z rusztu spada do urzą-
dzenia z zamknięciem wodnym, w którym 
dochodzi do dalszego schłodzenia. Wil-
gotny żużel będzie transportowany przy 
pomocy przenośnika przez budynek tech-
nologiczny, a następnie rozładowywany 
w hali waloryzacji. Poddawany zostanie 
sezonowaniu, a następnie obróbce mecha-
nicznej i rozdzielany na frakcje. Po zakoń-
czeniu waloryzacji, taki materiał nadaje się 
do ponownego wykorzystania np. do pod-
budowy dróg. 

Oczyszczanie spalin
Dwie trzecie powierzchni segmentu 

technologicznego zajmuje potężna instala-
cja do oczyszczania spalin. Ten proces roz-
poczyna się już przy kotle. Po wyjściu z kot-
ła spaliny są schładzane przez wtryskiwanie 
roztworu wodnego. 

– W toku dalszego procesu spaliny 
wędrują do filtra workowego – mówi 
Fabio Bonci Paolucci, zastępca kierowni-
ka robót technologicznych z TM.E. S.p.A. 

Termomeccanica Ecologia. – Ostateczny 
proces obróbki spalin dokonywany jest 
w płuczce wodnej. Zastosowane rozwią-
zania pozwalają na wewnętrzną recyrku-
lację wody w systemie zamkniętym. Dzię-
ki temu nastąpi znaczne zmniejszenie jej 
zużycia, a tym samym ograniczenie ilości 
produkowanych ścieków i optymalizację 
pracy całej instalacji. 

Oczyszczone spaliny zostaną odpro-
wadzane przez 40 metrowy komin na ze-
wnątrz. Powietrze wokół komina ZTPOK 
będzie czystsze od tego jakim oddycha-
my w centrach dużych miast lub starych 
osiedlach jednorodzinnych od jesieni do 
wiosny.

Popioły z kotła jak i pyły zebrane w pro-
cesie oczyszczania spalin będą transporto-
wane do specjalnych silosów przy pomocy 
pneumatycznego, szczelnego systemu 
rurowego. Zostaną tam ustabilizowane po 
dodaniu cementu oraz innych reagentów 
i wywiezione na składowisko.  

Odzysk energii cieplnej i produkcja prądu
W bydgoskiej ekoelektrociepłowni 

zainstalowane zostały urządzenia ener-
getyczne, które pozwolą na maksymal-
ne wykorzystanie energii odzyskiwanej 
w wyniki pracy dwóch linii termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. 
Specjalna turbina upustowo-kondensa-
cyjna oraz wymienniki ciepła pozwolą na 
jednoczesną produkcję energii elektrycz-
nej i cieplnej w skojarzeniu. Przy czaso-
wym braku odbioru ciepła będzie można 
produkować tylko energię elektryczną

– Turbina posadowiona jest na gigantycz-
nym fundamencie – podkreśla kierownik 
Franco Zunino z TM.E. S.p.A. Termomecca-
nica Ecologia – Pracuje ona na bardzo wyso-
kich obrotach i ma swoją ogromną wagę. To 
jest bardzo delikatny i precyzyjny element 
całej instalacji. Tu wymagana jest naprawdę 
szwajcarska precyzja. Wszystko jest zatwier-
dzane przez inżyniera kontraktu, który nie 
schodzi z placu budowy. 

Na razie turbina i generator są szczel-
nie przykryte, aby ich nie uszkodzić pod-
czas prowadzonych jeszcze w tej hali prac 
wykończeniowych. 

W procesie termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych wyprodu-
kowanych zostanie rocznie 54 tys. me-
gawatogodzin energii elektrycznej oraz 
648 tys. gigadżuli ciepła. To zapotrzebo-
wanie mieszkańców kilkudziesięcioty-
sięcznego bydgoskiego osiedla.

Budowa ZTPOK współfinansowana jest 
ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowi-
sko”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyno-
si ponad 425 mln zł netto, w tym unijne do-
finansowanie przekracza 255 mln zł netto. 

Po uruchomieniu Zakładu, bydgosko-
toruński region znacznie ograniczy depo-
nowanie odpadów na składowiskach, a lo-
kalne samorządy objęte projektem spełnią 
najsurowsze wymagania UE w tym zakresie. 
Bydgoszcz jest w elitarnym gronie nielicz-
nych polskich miast, które w sposób kom-
pleksowy zadbały o gospodarkę odpadową 
i osadową w regionie. (jol)

Dr Grażyna CieMniaK, poseł na Sejm rP (do połowy grudnia 2014 r. zastępca prezydenta 
Bydgoszczy)

Są firmy w Bydgoszczy, które wyrobiły sobie markę na rynku krajowym 
i międzynarodowym. Do nich należą między innymi Zakłady Lotnicze 

S.A. PESA S.A., a w zakresie gospodarki odpadami ProNatura sp. z o.o.  
(100 proc. udziałów Miasta Bydgoszcz), która po wybudowaniu Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych będzie w gronie no-
woczesnych firm i przyczyni się do tego, że Bydgoszcz i Polska dogonią 

kraje UE z nowoczesnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” dofinansowany ze środków europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest projektem o znaczeniu 
ponadregionalnym, który doskonale wpisuje się w realizację krajowej strategii gospodarki 
odpadami. ZTPOK zapewni kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym spełnienie przez Bydgoszcz wymogów ograniczenia składowania od-
padów komunalnych, ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania.
ZTPOK  będzie istotnym ogniwem nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
w którym stawiamy na selektywną zbiórkę i zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
w trosce o zdrowie ludzi, o środowisko. Ponadto ZTPOK przyczyni się również do zwiększenia 
udziału energii odnawialnej w energii wytwarzanej ogółem, do dywersyfikacji źródeł energii 
w Bydgoszczy. Realizacja projektu, to efekt porozumienia i odważnych decyzji samorządów 
Bydgoszczy, Torunia oraz gmin bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego i samorządu 
województwa, a także efektywnej współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KOnraD MiKOłaJSKi, prezes Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 
Pronatura Sp. z o.o.

W ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego” spółka ProNatura prowadzi ekologiczną kampanię 
edukacyjną pod nazwą „dalEKOwzroczni”. Inicjatywa ma na celu roz-
wijanie wśród mieszkańców miast i gmin objętych Projektem dobrych 
praktyk ekologicznych oraz postępowania z odpadami, począwszy od 

świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu 
i miejscach pracy, aż po budowanie świadomości, że odpady mogą być ponownie wyko-
rzystane jako surowiec energetyczny. 
Zakrojona na szeroką skalę akcja ekologiczna spółki ProNatura trwa nieprzerwanie przez 
cały rok. W miesiącach nauki szkolnej w placówkach szkolno-wychowawczych Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BOTOM) prowadzone są ekolekcje, podczas któ-
rych wykorzystywany jest Ekobus. Dzięki prowadzonej kampanii „dalEKOwzroczni” eduka-
cją ekologiczną objętych zostanie 320 szkół każdego typu (przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Z kolei podczas wakacji Ekobus bierze udział w ok. 
20 lokalnych imprezach plenerowych rocznie odbywających się na terenie miast i gmin 
należących do BTOM. Animatorzy wraz z bohaterem kampanii Bocianem Bogusiem za-
chęcają m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, ich segregacji czy recyklingu.  
Eksperci w mobilnym laboratorium dzielą się także wiedzą dotyczącą świadomych zakupów.  
DalEKOwzroczni to również cykl szkoleń – uczestnikami warsztatów są sołtysi, nauczyciele, 
radni, liderzy lokalni, działacze społeczni, którzy w swoich społecznościach prowadzą dzia-
łania edukacyjne dotyczące ekologii. Od lewej: Dariusz Gręzicki, kierownik JRP i MAO,  Krzysztof Mardosewicz, kierownik Zespołu 

Inżyniera Kontraktu, Jerzy Paliński, kierownik budowy,  Fabio Bonci Paolucci, zastępca kierownika 
robót technologicznych z firmy (TM.E. S.p.A.) Teofil Markwitz, asystent i tłumacz,  Franco Zunino, 
kierownik robót technologicznych (Termomeccanica Ecologia) i Marcin Grabarek, specjalista ds. 
realizacji kontraktów (MKUO ProNatura)

Fragment instalacji do termicznej obróbki 
odpadów

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 
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zarządu i dyrektor naczelny Wojskowych 
Zakładów Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy. 
– Warstwy lakieru z kadłuba i skrzydeł my-
śliwca usuwane są za pomocą specjalnej 
metody PMB. Metoda ta polega na se-
lektywnym zdejmowaniu poszczególnych 
warstw starego pokrycia bez uszkadzania 
warstwy antykorozyjnej. 

Oprócz tych prac, Krajowe Centrum 
Serwisowe wykonuje również remonty 
i naprawy części hydraulicznych, elektrycz-
nych oraz awioniki samolotu. Eksploato-
wane w Polsce wielozadaniowe samoloty 
F-16 korzystają ze specjalistycznej obsługi 
w doskonale wyposażonym centrum ser-
wisowym, otwartym przed dwoma laty. 
Jeden z myśliwców został już odnowiony 
w bydgoskim zakładzie. Wkrótce trafią tam 
kolejne samoloty.

– Podjęta w ramach umowy offsetowej 
współpraca z amerykańskim koncernem 
przyniosła sporo korzyści – zapewnia 

Jego budowę poprzedziły wieloletnie 
negocjacje z amerykańskim partnerem, 
wynikające z programu offsetowego. 
Początki sięgają 2003 roku, kiedy polski 
rząd podpisał wielomiliardowy kontrakt, 
na sprowadzenie do kraju 48 samolotów 
F-16. Dziesięć lat później w ramach wie-
lozadaniowej umowy, powstało Krajo-
we Centrum Serwisowe dla samolotów 
F-16. To była bardzo ważna inwestycja 
dla Wojskowych Zakładów Lotnicze Nr 2 
S.A., które należą do elitarnej grupy firm 
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 
i obronności Polski.

Specjalny serwis dla F-16
– Jesteśmy jednym z sześciu centrów 

serwisowych F-16 w Europie, ale tylko 
Grecy i my uzyskaliśmy pozwolenie Ame-
rykanów na wymianę powłok ochron-
nych, tłumiących promieniowanie rada-
rowe – wyjaśnia Leszek Walczak, prezes 

SpecjaliStyczne uSługi wyróżniają wzl w Sektorze obronnym

Obsługa dostosowana do potrzeb

załoga bydgoSkiej Spółki zbrojeniowej  zaSkakuje pomySłami

Dla zakładu czas, to pieniądz

Kadłuby i skrzydła myśliwców F-16 mają specjalne pokrycie tłumiące promieniowanie radarowe. Średnio co 5-6 lat 
dokonuje się wymiany starego pokrycia na nowe. W Europie robią to tylko dwa, wyspecjalizowane w tym zakresie 
ośrodki. Jednym z nich jest  Krajowe Centrum Serwisowe w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy. 
Centrum  uruchomione zostało wspólnie z firmą Lockheed Martin w ramach umowy offsetowej.  

prezes Leszek Walczak. – W mojej ocenie 
offset jest ważnym narzędziem wspie-
rającym gospodarkę i bezpieczeństwo 
państwa. Firmom takim jak nasza zapew-
nia transfer technologii, wymianę nowo-
czesnej myśli technicznej, systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji załogi i dalszy 
rozwój zakładu. My na tej transakcji dużo 
zyskaliśmy. Mamy unikatowe zaplecze do 
świadczenia coraz bardziej specjalistycz-
nych usług, z których korzysta nie tylko 
polska armia. 

Remonty transportowych Herculesów 
C-130

W Wojskowych Zakładach Lotniczych 
nr 2 S.A., które są członkiem Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, serwisowane są też 
transportowe samoloty Hercules C-130. 
Zakres usług był początkowo ograniczony, 
ale obecnie obejmuje bardzo zaawanso-
wane technicznie działania. 

w nowe linie technologiczne, park ma-
szynowy i obiekty. My tego uczyliśmy 
się od naszych zagranicznych partnerów 
i tą wiedzę wpoiliśmy pracownikom. Do 
propozycji, które nam przedstawiają, 
zawsze dołączony jest  biznes plan i uza-
sadnienie o wpływie innowacyjnego roz-
wiązania na efektywność działania firmy. 
To jest podstawą naszych sukcesów. My 
nie wyciągamy ręki po pieniądze do niko-
go, bo potrafimy je sami zarobić, nawet 
w okresach trudniejszych  dla gospodar-
ki. Tak było m.in. w 2009 roku, kiedy były 
problemy z zamówieniami z Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

– Nie redukowaliście wtedy zatrud-
nienia?

– Doskonale wykształconych  i przy-
gotowanych do pracy specjalistów nie 
można się z firmy pozbywać. Załoga jest 
najcenniejsza w funkcjonowaniu każ-
dego przedsiębiorstwa. Trzeba znaleźć 
inny sposób na zażegnanie przejściowym 
trudnościom. W kryzysowym 2009 roku 
w uzgodnieniu z pracownikami obniżyliśmy 
wszystkim pensje o ok. 20 proc. począwszy 
od członków zarządu. Każda osoba się na 
to zgodziła, bo musieliśmy przetrwać ten 
najtrudniejszy czas w takim samym skła-
dzie.  Jak tylko nastąpiła poprawa na rynku 
i pojawiły się zamówienia wyrównaliśmy 
ludziom te wszystkie straty. Z tego kryzysu 
wyciągnęliśmy też bardzo konstruktywne 
wnioski. Postanowiliśmy zdywersyfikować 
naszą działalność, aby uniezależnić się od 
niestabilnych zamówień dla polskiej armii. 
I teraz mamy dwa filary naszej działalności, 
wojskowy i cywilny. I oba są dla nas bardzo 
ważne. 

– Jaki korzyści przynosi to firmie?
– O profitach z działalności na rynku 

cywilnym już wkrótce będziemy głośno 

mówić. Na razie obowiązują nas jeszcze 
pewne tajemnice i tych ustaleń musimy 
przestrzegać. Mogę tylko zapewnić, że 
te działania będą dla firmy bardzo opła-
calne. Chcemy się specjalizować m.in. 
w produkcji samolotów bezpilotowych 
do wielofunkcyjnych zastosowań i zo-
stać liderem w tej dziedzinie. Łączenie 
produkcji cywilnej i wojskowej wpływa 
na znaczną obniżkę kosztów i poprawę 
efektywności. To z kolei przekłada się na 
wzrost konkurencyjności naszych produk-
tów i usług. Taki model biznesowy jest 
korzystny dla funkcjonowania zakładu. 
Na przeglądy trafiają już do nas cywilne 
awionetki Cirrus SR 22. Koncentrujemy 
się na szerokim zakresie usług serwiso-
wych dla lotnictwa cywilnego, w tym 
m.in. na odnawianiu i malowaniu dużych 
samolotów pasażerskich. Mało jest eu-
ropejskich firm, które się tym zajmują, 
dlatego po przeprowadzonej analizie, 
decyzja została szybko podjęta. Duże kon-
cerny przewozowe już się interesują na-
szą propozycją i rezerwują sobie terminy 
na 2016 rok. Aby sprostać tym zadaniom 
zaczynamy budowę jednego z większych 
i najnowocześniejszych hangarów w Pol-
sce, w którym bez trudu zmieszczą się 
Boeingi i Airbusy. Robimy to w uzgod-
nieniu z naszym właścicielem, Polską 
Grupą Zbrojeniową S.A., która jest jedną 
z największych grup tego typu w Europie 
środkowej i wschodniej, zatrudniająca ok. 
19 000 osób. Natychmiast po oddaniu 
do użytkowania nowoczesnego hangaru 
wjedzie tam pierwszy pasażerski samolot. 
Wszystko musi być dopięte w harmono-
gramach i grafiku biznesowym na ostatni 
guzik, żeby nie było żadnych przestojów.  
My mamy krótkie terminy realizacji, bo 
dla nas czas to pieniądz.

Rozmawiała Jolanta Czudak

– Wymagało to prowadzenia specja-
listycznych szkoleń za granicą dla pra-
cowników zajmujących się tymi samolo-
tami – tłumaczy prezes WZL. – W ciągu 
najbliższych kilku lat dokonamy przeglądu 
wszystkich maszyn tej marki, używanych 
przez polskie siły zbrojne. Niedawno Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej zleciło 
nam ich remont i modernizację. 

O przekazaniu tego zadania bydgoskiej 
spółce przesądziło wieloletnie doświad-
czenie i doskonałe  przygotowanie załogi 
do świadczenia usług na bardzo wysokim 
poziomie. Remonty, naprawy i przeglądy 
dokonane w firmie gwarantują bezpieczną 
eksploatację wszystkich samolotów. Dla 
użytkowników jest to najważniejsze. Nigdy 
nie było żadnej katastrofy z przyczyn tech-
nicznych. To jest najlepsza rekomendacja 
dla profesjonalizmu i najwyższych kwalifika-
cji załogi WZL w Bydgoszczy.

Skuteczność i szybkość działania
Bydgoski zakład wyspecjalizował się 

w modernizacjach samolotów wojsko-
wych typu MiG-29, Su-22. Inne samoloty 
wyposaża m.in. w nowoczesne systemy 

GPS, radionawigację, cyfrową awionikę, 
porównywalną do zainstalowanej w sa-
molotach F-16. Systemy przystosowano 
także do dalszej rozbudowy. Gdyby za-
padły decyzje, zgodnie z którymi trzeba 
dołożyć kolejny sprzęt, jak choćby reje-
strator lotu, można to zrobić w każdej 
chwili.  

– Jesteśmy jedynym zakładem w Euro-
pie o tak dużym doświadczeniu w moder-
nizacji tych maszyn – informuje prezes Le-
szek Walczak. – W ciągu trzech minionych 
lat przystosowaliśmy do współczesnych 
standardów 16 samolotów MIG-29, które 
wyposażono w nowoczesne komputery 
misji, zintegrowane z systemami NATO. 
Wprowadziliśmy nowe oprogramowanie, 
precyzyjny system nawigacyjny, łączności 
i zobrazowania w kabinie. To wszystko jest 
ze sobą zintegrowane. Dzięki tzw. szynie 
danych MIL BUS 1553 można dokładać 
teraz kolejne urządzenia 

Cały system działa skutecznie i nie-
zawodnie. Można powiedzieć, że byd-
goscy specjaliści połączyli wschodnią 
i zachodnią myśl techniczną w zintegro-
waną całość. Wzbudziło to duże uznanie 
wśród zagranicznych kontrahentów Woj-
skowych Zakładów Lotniczych. Zdumie-
wa zwłaszcza rekordowe tempo w jakim 
dokonano przebudowy eksploatowanych 
maszyn na nowoczesne. Całkowity koszt 
dotychczasowej modernizacji samolotów 
MiG-29 wyniósł 126 mln zł.

Polska dysponuje 32 MiG-ami, ale na 
modernizację kolejnych 16 samolotów, Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej nie wyraziło 
dotychczas zgody. Argumenty, żeby tego nie 
robić nie są do końca przekonywujące, dla-
tego jeśli tylko kierownictwo resortu zmieni 
zdanie, bydgoski WZL w szybkim tempie 
jest  w wstanie tego dokonać.

Bogate doświadczenie spółki w re-
montach i obsłudze bojowych samolotów 
myśliwsko-bombowych oraz myśliwskich 
o dużym stopniu zaawansowania procentu-
je w realizacji kolejnych zleceń. Załoga jest 
w stanie wykonać każde, nawet najbardziej 
skomplikowane zamówienie i to w bardzo 
krótkim czasie. Na mocną pozycję lidera 
zakład pracował latami, ale teraz jest już do-
brze rozpoznawalny w świecie. (jol)

– Zawsze wykorzystywano pomysły 
załogi, czy to jest praktyka ostatnich lat?

– Tradycja jest tak długa jak historia 
zakładu. Kiedyś takie działania nazywa-
no  racjonalizacją, a teraz mówimy o in-
nowacjach. Nasza załoga ma to we krwi. 
Pomysłowość pracowników nie zna granic 
i dla nas jest bardzo cenna. Czasami  są to 
drobiazgi, usprawniające pracę urządzeń, 
a innym razem nowatorskie rozwiązania, 
które w istotny sposób wpływają na po-
prawę efektywności procesu produkcji, 
zwiększenie konkurencyjności lub re-
dukcję kosztów. W naszym zakładzie zaj-
mujemy się nie tylko obsługą serwisową 
wojskowych samolotów, ale także wytwa-
rzaniem aparatury kontrolno – pomiaro-
wej oraz wielu komponentów i części za-
miennych, które sprzedajemy w kraju i za 
granicą. Produkujemy ponad 15 tysięcy 
różnego rodzaju elementów metalowych. 
Przy takiej masie produktów i niezwykle 
szerokim zakresie usług remontowych, 
naprawczych i modernizacyjnych m.in. 
samolotów MiG-29, Su-22, M-28, zawsze 
można coś ulepszyć i usprawnić technicz-
nie. Prawie każdego dnia wymyślamy coś 
nowego. Praca w naszej firmie jest na-
prawdę ekscytująca i wiąże ludzi z zakła-

dem na długie lata. Wiem to z własnego 
doświadczenia, bo pracuję tu już 29 lat.

– Pozostali pracownicy też mają tak 
długi staż? 

– Przeważają ludzie młodzi, bardzo 
dobrze wykształceni na krajowych i za-
granicznych uczelniach, ale mamy też 
sporą grupę pracowników z bardzo dłu-
gim stażem. W firmie pracuje 680 osób 
w różnych specjalnościach. Kadry tech-
nicznej jest najwięcej, przede wszystkim 
inżynierów, projektantów, konstruktorów, 
elektroników, mechaników i monterów. 
Ponad 70 proc. ma wyższe i średnie wy-
kształcenie. Przy obsłudze samolotów 
wojskowych praktyka i doświadczenie są 
podstawą do podejmowania skompliko-
wanych działań od cyfrowej awioniki po 
uzbrojenie. Młodzi ludzie uczą się tego od 
mistrzów. Często odbywają też wielomie-
sięczne praktyki u naszych amerykańskich 
i europejskich partnerów. Do remontu czy 
naprawy samolotu nie można się doty-
kać bez rzetelnej wiedzy. Od tego zależy 
bezpieczeństwo i ludzkie życie. To wielka 
odpowiedzialność i tu nie ma miejsca na 
fuszerkę. Doskonałe przygotowanie załogi 
jest dla kierownictwa firmy najważniej-

sze. Dużą wagę przywiązujemy też do 
nauki języków obcych. Kadra techniczna 
biegle mówi po angielsku. Kursy są dar-
mowe dla wszystkich pracowników. Nie 
potrzebujemy tłumaczy przy oprowadza-
niu zagranicznych delegacji po zakładzie. 
Każdy mechanik odpowiada po angielsku 
na zadawane pytania. To budzi podziw 
naszych zagranicznych kontrahentów, bo 
biegła znajomość języków obcych nie jest 
tak powszechna w innych zakładach prze-
mysłowych.  

– Co jeszcze was wyróżnia? 
– Zapał do pracy, przedsiębiorczość 

i planowanie zadań na wiele lat do przo-
du. Długofalowa strategia rozwoju, wy-
nika z wnikliwej analizy rynku, jego po-
trzeb, opłacalności produkcji i popytu 
na określone usługi zarówno w kraju jak 
i za granicą. Wyznaczamy sobie konkret-
ne cele i konsekwentnie je realizujemy. 
W naszych działaniach nie ma przypadko-
wości. Każda usługa i  produkt  musi mieć 
swojego klienta, a każda inwestycja swoje 
przeznaczenie. Wszystko jest precyzyj-
nie przemyślane z kalkulatorem w ręku. 
To ma być biznes, a nie działalność cha-
rytatywna. To samo dotyczy inwestycji 

Za dobre propozycje zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy nagradza 
swoich pracowników. Ogłasza konkursy i pobudza inwencję wśród załogi. Najlepsze rozwiązania 
szybko trafiają do produkcji. Taki sposób na dodatkowe zarabianie pieniędzy wszystkim się opła-
ca. W firmie rosną przychody i zyski z biznesowej działalności, a pracownikom wynagrodzenia. 
O modelowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, funkcjonującym na rynku zbrojeniowym od po-
nad 65 lat, rozmawiamy z Piotrem Rutkowskim, szefem Działu Analiz i Marketingu, rzecznikiem 
prasowym WZL nr 2 S.A. 

Fot. Krzysztof Godlewski

F-16 szykuje się do startu.
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55 lat WojskoWych ZakładóW UZbrojenia s.a., spółki polskiej GrUpy ZbrojenioWej 

Centrum modernizacyjne techniki rakietowej
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu są jednym z nielicznych przedsiębiorstw w NATO, które zmoder-
nizowały postradzieckie zestawy rakietowe i dostosowały je do zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej 
sojuszu. Spółka osiągnęła znaczącą pozycję w międzynarodowej grupie firm modernizujących uzbrojenie rakietowe 
na rynku europejskim  w zakresie remontów przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Zakład specjalizuje się w moderni-
zacjach i remontach przeciwlotniczych 
zestawów rakietowych ze szczególnym 
uwzględnieniem systemów radiolokacyj-
nych wstępnego wykrywania, naprowa-
dzania oraz własnej produkcji systemów 
identyfikacji. Modernizacje zmieniają 
jakość zestawów rakietowych poprzez 
zastąpienie szeregu zespołów produkcji 
rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego no-
woczesnymi rozwiązaniami, które usuwa-
ją też niedogodności eksploatacyjne.

Odbiorcami usług i wyrobów Wojsko-
wych Zakładów Uzbrojenia S.A. są: Woj-
sko Polskie oraz armie krajów Europy, Azji 
i Afryki. 

Korzyści z kooperacji 
Do gruntownej modernizacji i udosko-

nalenia techniczno-taktycznego postra-
dzieckiego uzbrojenia rakietowego zakład 
przystąpił  w 1992 roku i konsekwentnie 
te działania kontynuował. Wiele prac zre-
alizowano we własnym Ośrodku Badawczo
-Rozwojowym. Począwszy od 2000 roku 
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia podejmo-
wały międzynarodową kooperację z przed-
siębiorstwami zagranicznymi w zakresie 
pozyskiwania zaawansowanych technolo-
gii o najwyższym światowym standardzie 
technicznym. Wśród partnerów firmy są 
koncerny przodujące w produkcji techniki 
uzbrojenia najnowszej generacji między 

innymi z USA, Szwecji, Francji, Dani, Nie-
miec.

Stosując światowe standardy w opra-
cowaniach dotyczących rakietowej 
techniki obronnej Wojskowe Zakłady 
Uzbrojenia S.A. zaprojektowały, wykona-
ły i wdrożyły modernizację przeciwlotni-
czych zestawów rakietowych: OSA (SA-8), 
KUB (SA 6), KRUG (SA-4), WEGA (SA-5) 
dostosowujące je do wymagań współ-
czesnego pola walki i umożliwiając dalsze 
ich bojowe wykorzystanie. Zastosowanie 
najnowocześniejszych rozwiązań tech-
nicznych poprawiło parametry taktyczno
-techniczne oraz w znaczący  sposób 
wpłynęło na zwiększenie niezawodności 
zestawu.

W efekcie modernizacji wykonanych 
w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia 
S.A. zwiększyła się też odporności ze-
stawów rakietowych na zakłócenia pa-
sywne i aktywne, a także detekcyjność 
wykrywania celów w kanałach radiolo-
kacyjnych i optoelektronicznych. Korzyś-
cią jest też precyzyjna identyfikacja IFF 
„swój-obcy” w standardzie Mark XII Mod 
4 z możliwością rozszerzenia do Mark 
XIIA, zwiększenie odporności na zakłó-
cenia radioelektroniczne i wzrost pozio-
mu maskowania radioelektronicznego. 
Poprawiło się też znacznie zobrazowanie 
na cyfrowych wskaźnikach informacji ra-
diolokacyjnej i wizyjnej, precyzyjne okre-
ślenie położenia w terenie oraz zastoso-
wanie nowoczesnej bazy elementowej.  
Bardzo ważna sprawą jest w efektywnej 
eksploatacji zestawów jest również stały 
dostęp do części zamiennych. 

W stosunku do zainwestowanych 
środków, efekty modernizacji zestawów 

przyniosły imponujące korzyści. Uzyska-
ny przyrost możliwości bojowych, stawia 
je pod względem charakterystyk wśród 
sprzętu o generację nowszego.

Najlepszym wyznacznikiem jakości pro-
duktów i usług oferowanych przez Woj-
skowe Zakłady Uzbrojenia jest certyfikat 
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczo-
nych. Ten dokument potwierdza interope-
racyjność z systemem identyfikacji NATO 
MARK XII, dający zestawom 2K12 KUB 
i PRWB OSA, zmodernizowanym przez 
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, pełną wia-
rygodność do wspólnych działań w syste-
mach obrony przeciwlotniczej NATO. 

Ważne kontrakty 
Opracowania spółki w zakresie techniki 

rakietowej zaowocowały kontraktami dla 
polskich Sił Zbrojnych oraz armii na rynku 
międzynarodowym. W 2001 podpisany 
został wieloletni kontrakt z Biurem Zaku-
pów i Inwestycji na Rzecz Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Obrony Węgier na moderni-
zację i remont węgierskiej baterii obrony 
przeciwlotniczej zestawu 2K12 KUB. Kilka 
lat później z armią niemiecką na moderni-
zację i remont przeciwlotniczego zestawu 
rakietowego 2K12 KUB, a następnie na 
kolejne modernizacje PRWB OSA. Waż-
ny była też umowa z Królewskimi Siłami 
Powietrznymi Wielkiej Brytanii na moder-
nizację i remont przeciwlotniczych zesta-
wów rakietowych 2K12 KUB, a następnie 
na kolejne modernizacje PRWB OSA.

Pod koniec ubiegłego roku kierowni-
ctwo WZU, spółki należącej do PGZ, pod-
pisało listy intencyjne z koncernami, które 
starują w wielomiliardowym przetargu na 
zakup Systemu Obrony Rakietowej oraz 
Powietrznej Średniego Zasięgu „Wisła”. 

Wyróżnienia za dokonania
Potwierdzeniem wysokiej jakość pro-

dukcji i usług eksportowych Wojskowych 

Zakładów Uzbrojenia świadczonych dla 
kontrahentów zagranicznych jest przy-
znana przed kilku laty nagroda specjalna 
ministra gospodarki w kategorii „Polski 
Eksporter Roku”. 

Opracowania Wojskowych Zakładów 
Uzbrojenia w zakresie techniki rakietowej 
były wielokrotnie nagradzane na krajo-
wym i międzynarodowym rynku.  Spółka 
jest sześciokrotnym laureatem nagroda 
DEFENDER, przyznawanej za wyróżnia-
jące rozwiązania techniczne w zakresie 
modernizacji rakietowej techniki obron-
nej. Była wyróżniana za modernizację 
przeciwlotniczego zestawu rakietowego 
dalekiego zasięgu S-200WEGA, za syste-
mu pasywnego rozpoznania i aktywnej 
identyfikacji celów „swój-obcy”, za mo-
dernizację stacji 1S91M2 przeciwlotni-
czego zestawu rakietowego 2K12 KUB 
oraz za modernizację naziemnego syste-
mu obrony powietrznej typu 2K12 KUB. 
Otrzymała też  specjalne wyróżnienie Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za inteligentną minę zdalnego rażenia do 
niszczenia śmigłowców i obiektów nisko 
lecących IMZR-11. 

Łącząc fachową wiedzę z doświadcze-
niem zawodowym WZU są przedsiębior-
stwem świadczącym usługi na najwyż-
szym poziomie. Dbają też o środowisko, 
co jest gwarantowane udokumentowa-
nym zintegrowanym systemem zarządza-
nia zgodnym z wymaganiami ISO 9001, 
ISO 14001 oraz AQAP 2110. (ma)

nr 35•marzec 2015LIDERZY INNOWACYJNOŚCIF4

CZeSłAW MrOCZeK, sekretarz stanu w MON

Budowa krajowego polskiego systemu obrony powietrznej tzw. „Tarczy 
Polski” to najważniejszy program modernizacyjny Sił Zbrojnych RP. 

Pomimo tego, że w postępowaniu na system średniego zasięgu wybierać 
będziemy między propozycjami Raytheona i Eurosam to beneficjentem 
tego przedsięwzięcia będzie polski przemysł skupiony w Polskiej Grupie 
Zbrojeniowej. Zakupy sprzętu i uzbrojenia mają służyć nie tylko wyposa-

żeniu naszych jednostek wojskowych w najnowsze i najlepsze dostępne rozwiązania, ale 
również budować polski potencjał w zakresie produkcji, modernizacji, rozwoju oraz utrzy-
mania tego sprzętu przez cały okres użytkowania. Głównym narzędziem do realizacji tego 
zadania będzie offset, który zgodnie z nowelizacją ustawy o umowach kompensacyjnych 
będzie całkowicie dedykowana dla krajowej zbrojeniówki.
W przypadku „Wisły” Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało założenia do oferty 
offsetowej w porozumieniu z podmiotami polskiego przemysłu obronnego i wojskowymi 
instytutami badawczymi odnoszące się do technologii, w tym kodów źródłowych, których 
pozyskanie jest niezbędne z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpie-
czeństwa państwa.
Chcemy, aby pozyskiwane zdolności przemysłowe w ramach tego offsetu były scentralizowa-
ne i zarządzane przez PGZ S.A. W odpowiedzi na to wymaganie na początku lutego 2015 r. 
podpisana została umowa „Konsorcjum PGZ – WISŁA” z wiodącą rolą PGZ S.A. Umowę kon-
sorcjum podpisały również Wojskowe Zakładu Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

sZtaFeta lotnicZych pokoleŃ

Podwójny jubileusz
1925 roku powstała Oficerska Szkoła Lot-
nictwa, której zadaniem było kształcenie 
od podstaw pilotów dla potrzeb lotnictwa 
wojskowego. Ta szkoła stała się kuźnią 
młodych kadr i zalążkiem przyszłej słynnej 
„Szkoły Orląt” w Dęblinie, dokąd przenie-
siono ją 14 kwietnia 1927 roku. 

Na lotnisku w lutym 1928 roku utwo-
rzono Lotniczą Szkołę Strzelania i Bom-
bardowania.  Do szczególnie znanych ab-
solwentów tych placówek, kształcących 
pilotów, należeli między innymi: Bolesław 
Orliński, Stanisław Skalski i Franciszek 
Żwirko.

Podczas wojny w tutejszych obiektach 
Niemcy umieścili zakłady lotnicze Flug-
zeug Werke Graudenz, gdzie remontowa-
no samoloty bojowe. Lotnisko wraz z za-
pleczem zostało przejęte po wyzwoleniu 
6 marca 1945 przez Armię Radziecką. 

Po odejściu Rosjan, w 1950 roku obiekty 
przejęła 12 Samodzielna Brygada Obsługi 
Lotnisk oraz Wojskowe Zakłady Napraw-
cze. Zadaniem tego przedsiębiorstwa był 
remont sprzętu inżynieryjno-budowlanego 
dla potrzeb wojska. Wojskowe Zakłady Na-
prawcze zostały w 1959 roku przeniesione 
do Elbląga. Rozkazem ministra obrony na-
rodowej z 31 sierpnia 1960 roku powołana 
została jednostka wojskowa JW 3877 o taj-
nej nazwie 2 Wojskowe Zakłady Uzbroje-
nia. Osiem lat później zmieniono nazwę na 
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia – Grudziądz, 
a później na Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
Nr 2. W spółkę Skarbu Państwo przedsię-
biorstwo przekształcone zostało w lipcu 
2008 roku. 

Od dnia 8 września 2014 roku Woj-
skowe Zakłady Uzbrojenia S.A. należą do 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jubileusz 55-lecia WZU zbiega się 
rocznicowo z obchodami 90-lecia „Szko-
ły Orląt”. Inauguracja obu uroczystości 
zaplanowana jest na 10 kwietnia w Gru-
dziądzu. Impreza  połączona jest z Bie-
giem „SZTAFETĄ LOTNICZYCH POKOLEŃ”, 
organizowaną w ramach uroczystości 
związanych z 90-leciem „Szkoły Orląt” 
pod patronatem Ewy Kopacz, prezesa 
Rady Ministrów. 

Bieg rozegrany zostanie na dystansie 
8 km spod siedziby WZU S.A. pod Po-
mnik Żołnierza Polskiego na Rynku. Start 
o godz. 12.00. 

W związku z obchodami 55-lecia, WZU 
S.A. rewitalizują samolot wojskowy LiM-2 
nr fabr. płatowca 1B001-07, rok wejścia 
do służby 1954, który jest jednym z naj-
starszych, zachowanych tego typu ekspo-
natów. (wł)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, grudziądzkie lotnisko przejęte zo-
stało w styczniu 1920 roku przez Dywizję 
Pomorską dowodzoną przez gen. Józefa 
Hallera. Jesienią w tym samym roku na 
lotnisko przybyły pierwsze jednostki – 1 

Ruchomy Park Lotniczy, 14 Eskadra Wy-
wiadowcza oraz 18 Eskadra Myśliwska i od 
tego momentu i w tym miejscu rozpoczął 
się okres tworzenia polskiego lotnictwa. 
W roku 1921 na terenie lotniska utworzo-
no Wyższą Szkołę Pilotów. W listopadzie 

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. zostały utworzone w 1960 roku, ale 
pierwsze obiekty powstały tu dużo wcześniej. Niemcy wybudowali lotnisko 
w 1913 roku wraz z całą infrastrukturą. Większość budowli przetrwała do 
dnia dzisiejszego. W okresie międzywojennym na terenie lotniska funkcjo-
nowały szkoły lotnicze kształcące pilotów, w tym Dęblińska „Szkoła Orląt” 
w latach 1925-27, która obchodzi jubileusz 90- lecia. 

Głowica optoelektroniczna (kamera termowizyjna, telewizyjna, dalmierz laserowy) 
zastępująca w zmodernizowanych przeciwlotniczych zestawach rakietowych do-
tychczas stosowany celownik telewizyjny, umożliwiając tym zestawom termiczną 
detekcję celu, laserowy pomiar odległości oraz zwiększając zasięg pasywnego wy-
krycia celu.

Wyrzutnia rakiet przeciwlotniczego zestawu rakietowego SA-6, zintegrowana z rakieta-
mi RIM-7 Sparrow wraz z głowicą optoelektroniczną i systemem identyfikacji celów IFF.

Zmodernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSA (SA-8), po przeprowadzo-
nych przez ekspertów Biura Programowego International AIMS Departamentu Obrony 
Stanów Zjednoczonych na polskim poligonie testach i badaniach certyfikujących potwier-
dzających interoperacyjność produkowanego przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. 
systemu identyfikacji IFF na poziomie platformy SA-8 i SA-6 z systemem identyfikacji 
NATO MARK XII.
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