
ZAPROSZENIE 
 

Podczas jubileuszowego XXV MSPO 2017 w Kielcach, 7 września w czwartek odbędzie się 

w Centrum Konferencyjnym - Sala Konferencyjna Lambda, Targi Kielce S.A. 

V KONFERENCJA – BIZNES Z WOJSKIEM TO PEWNE PIENIĄDZE 

 

Organizatorami Konferencji są: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Fundacja Polskie 

Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce S.A. 

 

Tegoroczna, V Konferencja jest prowadzona zmienionej  formule. Zachodzące zmiany zewnętrzne 

jak i wewnętrzne w naszym kraju , wymuszają wprowadzenie korekty planów przewidzianych dla 

naszych Sił Zbrojnych w zakresie zabezpieczenia technicznego i materiałowego , obejmujących lata 

2017 – 2022 roku oraz przegrupowanie  zabezpieczonych na ten okres  pokaźnych  środków 

finansowych.  Chodzi tu głównie o zaplanowane na ten czas koszty obsługi, serwisowania i napraw 

sprzętu wojskowego, będącego w użytkowaniu wszystkich rodzajów sił zbrojnych.                                                      

Następnie omówione zostaną przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych potrzeby oraz tendencje  

i kierunki zmian, zaplanowanych w latach 2018 – 2022 we wszystkich Służbach Materiałowych 

zaopatrujących Siły Zbrojne. Szczególnie dotyczy to aktualnych oraz przyszłych dostawców  

i przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją i usługami związanymi z branżami  spożywczą, 

odzieżową, paliwową, budowlaną, chemiczną ,leków i środków opatrunkowych oraz dostawcami 

sprzętu komputerowego, wyposażenia biur i magazynów, urządzeń do monitoringu i zabezpieczenia 

obiektów. 

Omówione będą również planowane inwestycje w obiekty wojskowe i ich wyposażenie. 

Niewątpliwą nowością jest omówienie potencjału i potrzeb wojskowej służby zdrowia w obecnych 

realiach i stojących przed nią wyzwań. 

Przedstawiony zostanie procesu formowania od podstaw Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną formalne i techniczne wymogi stawiane przez wojsko  

w przetargach oraz inne możliwe formy współpracy przedsiębiorstw z różnych branż, mogącym 

uzyskać możliwość dostaw na potrzeby sił zbrojnych.  Obecnie w wielu przetargach oraz SIWZ 

występuje certyfikacja AQAP – (Allied Quality Assurance Publication)to standaryzacyjna seria 

publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie 

standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. 

Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z 

wymogami umowy. 

Omawianą problematyką niewątpliwie  będą szczególnie zainteresowani wszyscy wystawcy 

tegorocznego Salonu,  jako producenci oraz dostawcy sprzętu i uzbrojenia dla polskich Sił 

Zbrojnych. 

Planowane spotkanie wojska z biznesem to optymalna forma nawiązania współpracy i wymiany 

doświadczeń, a nadto uzyskania wiedzy o planowanych zakupach przez armię oraz wymaganiach 

stawianych dostawcom. Dodatkowo będziecie Państwo mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz 

przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Inspektorat Wsparcia zarówno podczas konferencji, 

jak również zwiedzając MSPO, gdzie w   wystawowej hali A znajdują się stoiska targowe służb 

IWSZ, Obrony Terytorialnej i innych rodzajów Sił Zbrojnych , zaś na hali C znajduje się stoisko 

MON.   

Uczestnictwo w V Konferencji Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze jest bezpłatne po 

dokonaniu rejestracji. Program Konferencji oraz sposób rejestracji w załączeniu na 3 stronie. 

Szczegółowych informacji udziela Moderator Konferencji Pan Krzysztof Pytlarz. Ewentualne 

zapytania prosimy  przesyłać  na adres e-mail : kpytlarz@op.pl, tel. kom: 504 651 923. 

 

Organizatorzy 
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