
Specjalizacja: 
turbiny niskiego 
ciśnienia

O inwestycjach, planach rozwoju spółki i Laboratorium Aerodynamiki 
Przepływów Turbinowych z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Avio 
Polska i wiceprezesem Grupy Avio ds. Europy Środkowej i Wschodniej 
rozmawia Urszula Światłowska.

Kryzys hulał w najlepsze, a Państwo 
inwestujecie. Sprawiacie wrażenie 
firmy, która nie daje się spowolnieniu 

gospodarczemu…

Krzysztof Krystowski: Staramy się, jak mo-
żemy. Faktycznie dużo inwestujemy, ale 
szczerze mówiąc, nas również dotknął kry-
zys. Zwłaszcza w ubiegłym roku. Zmniejszył 
się zakres zamówień w stosunku do tego, co 
planowaliśmy. I choć z roku na rok mamy co-
raz więcej zamówień, to w 2008 r. zbyt opty-
mistycznie patrzyliśmy na to, co się będzie 
działo rok później. 

A najnowsze inwestycje?

Teraz pochłaniają nas dwie. Jedna z nich to 
warta 100 mln zł duża linia produkcyjna do 
produkcji najnowszego naszego wyrobu – 
zespołu łopatek dyszowych turbin niskiego 
ciśnienia do silnika GEnx-2B. To obecnie najno-
wocześniejszy silnik lotniczy na świecie. Nasi 

inżynierowie zaprojektowali ten moduł, a po-
tem przy udziale wszystkich naszych pracow-
ników technologii, jakości, logistyki i produkcji 
wdrożyliśmy go do produkcji, która właśnie się 
rozpoczęła w małej serii. Gdy zakończymy in-
westycję, ruszy produkcja wielkoseryjna. 

Czyli kiedy?

Chcemy ją sfinalizować do końca 2011 r., ale 
produkcja będzie się zwiększać stopniowo 
wraz ze wzrostem inwestycji. Ta linia składa 
się z wielu maszyn. Każda kolejna podwyż-
sza nasze możliwości wytwórcze. Zakładam, 
że do pełnej zdolności produkcyjnej w zakre-
sie tego wyrobu dojdziemy w 2012 r. Bardzo 
dużo sobie obiecujemy po tym produkcie.

Wiążecie duże nadzieje z nowym wyro-
bem, to znaczy?

Spodziewamy się, że nasze przychody z nie-
go powinny przekroczyć 500 mln zł i że już 

Krzysztof Krystowski
prezes Avio Polska i wiceprezes Grupy Avio ds. 
Europy Środkowej i Wschodniej
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też pewne standardy technologiczne, które sprawiają, że wyroby 
wszystkich producentów są bardziej komplementarne. Nie zaszko-
dziłoby innym rynkom, gdyby przejęły z branży lotniczej filozofię 
konkurencji. Konkurent nie musi być wrogiem!

Wróćmy do laboratorium. Wielokrotnie podkreślał Pan, że to bę-
dzie najnowocześniejsze laboratorium na świecie, ale pojawiały 
się też głosy, że niekoniecznie… 

Przeczytałem kiedyś w jednym z komentarzy do materiału o na-
szych inwestycjach: „No jasne, najnowocześniejsze na świecie. A co 
z NASA?”. Muszę doprecyzować. Najnowocześniejsze na świecie 
w swojej dziedzinie – badania przepływów turbinowych. Takich 
laboratoriów na świecie jest kilkanaście, wszystkie są bardzo za-
awansowane technologicznie, a spośród tych kilkunastu będziemy 
posiadali najlepsze parametry. To jest całkowicie mierzalne. Nato-
miast gdy je wybudujemy, będzie można sprawdzić, czy udało się 
nam zrealizować zamierzenia. 

My w Polsce jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że strukturę 
badawczą posiadają jednostki naukowe. Zwłaszcza państwowe. 
Jednak specyfika naszej branży jest taka, że ogromną wagę przy-
kłada się do badań i rozwoju technologii. Jeżeli jakaś firma by tego 
nie robiła i stanęłaby w miejscu, inni szybko ją wyprzedzą, ponie-
waż wszyscy szybko rosną. A Grupa Avio należy do wiodących pro-
ducentów i konstruktorów turbin niskiego ciśnienia. Bardzo szybki 
rozwój technologii w tym obszarze doprowadził do tego, że istnie-
jące obecnie na świecie laboratoria przestają spełniać wymagania 
badaczy, producentów i inżynierów. My z trudnością w dostępie do 
tego typu obiektów zderzyliśmy się jako jedni z pierwszych. Dlatego 
już kilka lat temu nasze centrum rozwojowo-badawcze w Turynie 
opracowało szczegółowe założenia jak takie laboratorium powinno 
wyglądać. Następnie zlecono amerykańskiej firmie sporządzenie 
projektu. I wtedy rozpoczęły się rozważania, gdzie takie laborato-
rium miałoby powstać…

Firma Archen pragnie podziękować spółce Avio Polska za powierzone  
Nam zaufanie i dotychczasową, profesjonalną współpracę.
Państwa zadowolenie z wysokiej jakości wykonywanych usług przez 
naszą firmę oraz dostarczanych towarów jest wyrazem uznania 
i nobilitacją na dalszą współpracę.
 
Archen - profesjonalnie z myślą o ekologii
 
• odczynniki chemiczne dla przemysłu
• transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych
• usługi przepompowania substancji agresywnych i olejowych
• czyszczenia techniczne linii produkcyjnych, maszyn, zbiorników itp.
• neutralizacja wycieków olejowych
• utrzymanie czystości w obiektach przemysłowych
• sorbenty i środki techniczne

PROFESJONALNIE Z MYŚLĄ O EKOLOGII

ARCHEN
43-300 BIELSKO-BIAŁA
UL. KARPACKA 128
tel./fax: (0-33) 497 87 60
kom.: 0 608 417 936
e-mail: archen@archen.pl
www.archen.pl

niedługo to będzie nasz najważniejszy pro-
dukt. Jednak specyfika naszej branży pole-
ga na tym, że nasze produkty wykonujemy 
na zamówienie. Ponieważ ten moduł jest 
częścią określonego silnika, mamy tylko 
jednego klienta, czyli General Electric. Jest 
to napęd przeznaczony do konkretnego 
samolotu – Boeinga 747-8, czyli nowego 
Jumbo Jeta. Czyli skala zamówień zależy 
od zainteresowania tym samolotem, a co za 
tym idzie – zapotrzebowania na silniki. 

Kolejna duża inwestycja to Laborato-
rium Aerodynamiki Przepływów Turbino-
wych…

Realizowana w ramach konsorcjum nauko-
wo-przemysłowego – spółką Laboratorium 
Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” 
– zawiązanego z naszymi partnerami: Poli-
techniką Warszawską i Wojskową Akademią 
Techniczną. 

Laboratorium będzie badało prototypy 
turbin niskiego ciśnienia, czyli zimną część 
silnika lotniczego. To będzie typowy obiekt 
badawczy i nie będzie on stanowił ele-
mentu łańcucha dostaw przedsiębiorstwa. 
Inaczej mówiąc, nie będzie bezpośrednio 
uczestniczyć w procesie produkcyjnym 
Avio, ale będzie miejscem testowania no-

wych rozwiązań technologicznych na długo 
przed pojawieniem się produktu na rynku.

Kto będzie zarządzać laboratorium? 

Założyliśmy spółkę prawa handlowego, któ-
re będzie je budowała i eksploatowała. To 
będzie prywatna spółka badawczo-rozwo-
jowa, ale nie działająca dla zysku. Wszystkie 
nadwyżki finansowe będzie reinwestować 
w badania. 

Czy z usług tego ośrodka będzie mogło 
skorzystać każde przedsiębiorstwo?

Tak! To laboratorium powstało nie po to, by 
je nakryć kapeluszem i nikogo nie dopu-
ścić. Powstało, ponieważ potrzebowaliśmy 
takiego ośrodka badawczego, a nikt się nie 
kwapił, by takie laboratorium wybudować 
i dać nam szansę, byśmy z niego korzystali. 
Jednocześnie nie zamierzamy zamykać go 
dla innych. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy za-
interesowani tym, by to laboratorium było 
otwartą jednostką badawczą, wprawdzie 
zarządzaną przez konsorcjum, ale gotową 
do współpracy z innymi jednostkami na-
ukowymi oraz przedsiębiorstwami lotniczy-
mi z całego świata. Nawet tymi, które są dla 
nas konkurencją. Mam nadzieję, że uda się 
nam przekonać do wspólnego prowadzenia 

badań takich potentatów, jak np. General 
Electric albo francuską firmę Snecma. 

Niektórzy mogliby się złapać za głowę 
i powiedzieć: „Pomagacie konkurencji, 
zwariowaliście?”.

W branży lotniczej dużo się współpracuje. 
Zlecamy sobie nawzajem prace, badania. 
Zdajemy sobie sprawę z wagi współpracy. 
Nawet między konkurentami. Wynika to ze 
specyfiki naszej branży. Wszyscy musimy 
bardzo dużo wydawać na badania i rozwój, 
a to są przecież nakłady finansowe wiążące 
się z największym ryzykiem. Tylko niewielki 
procent środków przeznaczonych na ten cel 
w przyszłości zamienia się na gotowe pro-
dukty, które przynoszą zyski. Jednocześnie 
konkurencja jest ostra, ponieważ jest mało 
klientów – tak naprawdę są tylko dwaj duzi 
producenci samolotów – Airbus i Boeing. 
Więc mamy z jednej strony duże i ryzy-
kowne wydatki, z drugiej rynek klienta. To 
wymusiło na nas wszystkich dzielenie się 
ryzykiem. 

Przekonaliśmy się, że w pewnych obszarach 
możemy przeprowadzać wspólne badania, 
a chronić swoje indywidualne rozwiązania 
na dosyć wysokim stopniu zaawansowania 
technologii. Dzięki temu wprowadzamy 

• analizy wytrzymałościowe elementów silników lotniczych 
(turbiny, przekładnie, korpusy, wały) w zakresie liniowym 
i nieliniowym,

• analizy zmęczeniowe,

• analizy dynamiczne, 

• analizy przepływu ciepła,

• analizy i optymalizacja przepływu czynnika roboczego,

• wirtualne oprzyrządowanie silnika, procedury przeprowa-
dzania i obsługa prób stanowiskowych, 

• analiza systemu (WEM), 

• tworzenie prototypów w postaci elektronicznej,

• opracowanie dokumentacji technicznej,

• walidacja technologiczna,

• projektowanie oprzyrządowania do prób. 

Źródło: Avio Polska 

Koncern FUCHS PETROLUB A.G. z centralą w Mannhe-
im to światowy lider w dziedzinie wysokospecjalistycz-
nych środków smarnych dla przemysłu i  motoryzacji.  
Posiada 80 przedsiębiorstw na całym świecie z zakła-
dami produkcyjnymi, laboratoriami i siecią inżynierów 
wdrożeniowych. Oferuje nowoczesne linie produktów 
do specjalnych zastosowań przemysłowych, w tym do 
obróbki specjalnych stopów aeronautycznych, takich 
jak inconele, stopy niklu i tytanu, stopy aluminium grupy 
7000. Procesy obróbcze odbywają się tu przy bardzo wy-
sokich prędkościach obrotowych, jak również wysokich 
ciśnieniach podawanej cieczy oraz z wykorzystaniem 
materiałów szlifierskich o znacznej twardości.

FUCHS OIL CORPORATION (PL.) to polski oddział 
FUCHS’a, z siedzibą w Gliwicach, który z powodzeniem 
kontynuuje dobre tradycje współpracy z innymi zakła-
dami AVIO na świecie (w tym z centralą koncernu AVIO 
w Turynie). Współpraca z AVIO POLSKA kontynuuje się 
już od roku 2004! Głównym procesem prowadzonym 
przy wykorzystaniu olejów obróbkowych firmy FUCHS 
(ECOCUT 10G) w procesie produkcyjnym AVIO w Bielsku 
-Białej jest szlifowanie trudno urabialnych stopów budu-
jących łopatki statora silnika odrzutowego ściernicami 
CBN na centrach szlifierskich AVIOPAL. Oprócz środków 
olejowych FUCHS oferuje również wodne chłodziwa 
obróbcze (grupa ECOCOOL) oraz środki nowych techno-
logii („minimum quantity lubrication” – grupa ECOCUT  
MIKRO PLUS), które mogą poszczycić się dopuszczenia-
mi innych wiodących producentów lotniczych, takich 
jak Boeing, Airbus, MTU, Pratt&Whitney i inne. 

Współpraca firm FUCHS i AVIO to przykład wieloletnie-
go budowania wspólnego doświadczenia, zaufania oraz 
wzajemnych korzyści…..

FUCHS OIL CORPORATION (PL.) 
– przykład rzetelnej współpracy 
z AVIO POLSKA w dziedzinie 
obróbki metalu.

Zakres prac  
Centrum Badawczo-Rozwojowego Avio:
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Jak udało się przekonać zarząd koncer-
nu, by ten ośrodek badawczy powstał 
w Polsce?

Początkowo rozważając lokalizację mówiło 
się o Włoszech, ponieważ w tym kraju jest 
centrala Avio. Ale przekonaliśmy kierownic-
two, że w Polsce możemy to zrobić na pewno 
taniej, na nie niższym poziomie i jednocze-
śnie z silnym wsparciem posiadających wy-
soki poziom polskich uczelni technicznych. 

Pragnę podkreślić, że grono jednostek 
badawczych w Polsce, z którymi chcemy 
współpracować, absolutnie nie jest za-
mknięte. Z najbliższymi partnerami zamie-
rzamy wspólnie wybudować laboratorium, 
ale chcemy być otwarci na współpracę 
z innymi jednostkami specjalizującymi się 
w tej dziedzinie, np. Instytutem Lotnictwa, 
Instytutem Techniki Wojsk Lotniczych, in-
nymi Politechnikami – Rzeszowską, Łódzką, 
Częstochowską, Śląską, Instytutem Maszyn 

Przepływowych PAN w Gdańsku, Akademią 
Humanistyczno-Techniczną w Bielsku-Bia-
łej, w mieście, w którym zlokalizowana jest 
nasza fabryka i centrum badawczo-rozwo-
jowe. To przekonało naszych włoskich decy-
dentów do tego, by powierzyć nam tę misję. 
Dodatkowo bardzo ważną rolę odegrał pol-
ski rząd. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podjęło decyzję o dofinansowa-
niu naszego projektu. I teraz musimy dopil-
nować, abyśmy nie zawiedli pokładanych 
w nas nadziei. W tym roku pracujemy nad 
organizacją i pracami dokumentacyjnymi 
przygotowującymi budowę laboratorium, 
abyśmy na początku przyszłego roku mogli 
uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć 
prace budowlane.

A dlaczego Zielonka koło Warszawy, a nie 
np. Polska południowo-wschodnia? 

Wybór lokalizacji związany jest z naszy-
mi najbliższymi partnerami. Politechnika  

Hexagon Metrology jest wiodącym globalnym producentem maszyn 
i urządzeń pomiarowych, skupiającym najbardziej uznane światowe marki 
w branży metrologicznej, takie jak Romer, Brown & Sharpe, DEA, Leitz, CE 
Johansson, Sheffield, Leica Geosystems, CogniTens, Tesa.

Produkty Hexagon Metrology można podzielić na dwie podstawowe linie:

▪ przenośnych urządzeń pomiarowych takich jak ramiona pomiarowe 
(Romer to najstarszy producent ramion pomiarowych na świecie), trackery 
laserowe, bezprzewodowe sondy pomiarowe, ręczne skanery bezkontak-
towe i skanery w technologii światła białego.
▪ stacjonarnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych od naj-
mniejszych ręcznych do największych (rekordy światowe) systemów 
pracujących w przemyśle lotniczym oraz ultra dokładnych (niepewność 
pomiarowa rzędu ułamków mikrometrów) laboratoryjnych maszyn po-
miarowych. Należy tu nadmienić, że oficjalnie uznaną pierwszą maszy-
ną pomiarową na świecie była wmp DEA wyprodukowana w 1963 roku, 
a obecnie popularny typoszereg wmp Global jest produkowany w ponad 
1000 egzemplarzy rocznie.

Bezpośrednio działająca na rynku polskim spółka Hexagon Metrology 
Sp. z o.o. zapewnia profesjonalne wsparcie klientów począwszy od do-
staw poprzez szkolenia oraz serwis swoich urządzeń z dwóch punktów 
w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej 
www.hexagonmetrology.com.pl

Hexagon Metrology Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41 L
31-864 Kraków
Tel/fax. 12 647 08 27 

Biuro w Warszawie:
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
www.hexagonmetrology.com.pl

www.polskiprzemysl.com.pl

Producent najwyższej klasy 
urządzeń do laboratoriów 
kontroli jakości i badań 
materiałowych:

• materiałografia
• pomiary twardości
• analiza obrazu

Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków, tel.: +48 12 661 20 60, fax: +48 12 626 01 46, poland@struers.de, www.struers.com

TwardościomierzePrzecinarki Szlifierko-polerki Praski 

Podstawowe dziedziny  
działalności Grupy Avio:

• moduły i podzespoły układów napę-
dowych do wojskowych i cywilnych 
samolotów i śmigłowców,

• obsługa techniczna, remonty i kon-
serwacja oraz inne usługi w zakresie 
układów napędowych do wojsko-
wych i cywilnych samolotów i śmi-
głowców,

• układy napędowe do zastosowań ko-
smicznych i taktycznych,

• urządzenia turbinowe, będące po-
chodnymi silników odrzutowych, 
i układy automatyczne do zastoso-
wań w marynarce i przemyśle.

Źródło: Avio Polska 
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Warszawska ma bardzo silny wydział lot-
niczy, podobnie Wojskowa Akademia 
Techniczna. Dlatego ta współpraca była 
naturalna. Posiadanie dwóch silnych part-
nerów naukowych blisko siebie jest bardzo 
cenne. Trzecim partnerem naszej inwestycji 
jest warszawska firma Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 4 SA, na której terenie powstanie 
nasze laboratorium. Jeśli chodzi o Polskę po-
łudniowo-wschodnią... To fakt – wiele przed-
siębiorstw z sektora lotniczego ma siedziby 
w tej części kraju, ale Avio już zlokalizowane 
jest w Bielsku-Białej. Jesteśmy też liderem 
drugiego w Polsce, śląskiego klastra lotnicze-
go, który właśnie powstaje. W Dolinie Lotni-
czej jest stowarzyszonych ok. 80 firm, a u nas 
– 25 firm. Specjalizacja śląskiego klastra jest 

Świadczymy usługi:
Obróbka skrawania w dziedzinie tłoczenia, frezowania, szlifowania.
Obrabiamy różnego rodzaju materiały: stale gatunkowe, 
szybkotnące, metale kolorowe, tworzywa sztuczne itp.
W zakresie wykonawstwa i regeneracji:
- narzędzi skrawających, 
- wszelkiego rodzaju części maszyn, 
- sprawdzianów tłocznikowych płytkowych, specjalnych itp., 
- przyrządów służących do obsługi linii produkcyjnych, 
- części zamiennych linii produkcyjnych, 
- noży tnących, 
- stempli, 
- tulei zaciskowych, tulei podających, 
- wałów, wrzecion itp., 
- wykonujemy obróbkę szlifierską węglika spiekanego.

TECHNIKA NARZĘDZIOWA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44
tel./fax: 33 812-42-90, tel./fax: 33 497-22-88, tel. kom.: 0 608-388-378 
technika@narzedzia.cc.pl, www.narzedzia.cc.pl

Firma handlowo usługowa “Technika Narzędziowa” jest dystrybuto-
rem elektronarzędzi MAKITA i BOSCH jak również akcesoriów do elek-
tronarzędzi. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również narzędzia 
ręczne BETA, WIHA, FACOM, GEDORE, HAZET, KUKKO, SANDVIK, a także 
narzędzia pneumatyczne firmy CHICAGO PNEUMATIC, RECTUS i kom-
presory FINI oraz wiele innych narzędzi i artykułów produkcyjnych. 

W skali grupy nasza rola bardzo wzrasta, a te dwie inwestycje jeszcze 
bardziej nas umacniają. Turbina niskiego ciśnienia do silnika Genx 
to jest najmłodsze dziecko Avio Polska i jednocześnie najnowszy 
produkt Grupy Avio. Ten element został w Polsce zaprojektowany. 
My wykonaliśmy prototyp, wdrożyliśmy go do produkcji i będzie-
my mieli na nią wyłączność, nie tylko w ramach grupy Avio, ale też 
na całym świecie. Wsiadając na pokład nowego Jumbo Jeta będzie 
można powiedzieć, że w tym samolocie jest moduł zaprojektowany 
i wyprodukowany w Polsce. Dla nas jest to duży powód do dumy. 
Ale moim największym marzeniem jest to, aby cała działalność grupy 
związana z turbinami niskiego ciśnienia zlokalizowana była w Polsce. 
By koncern mógł powiedzieć: całą specjalizację, jedną z silnych gałęzi 
działalności grupy Avio, od projektowania, po produkcję i dystrybu-
cję mamy w Polsce. Nikt inny się tym nie zajmuje. 

A jakie są Państwa plany na ten rok?

Oczywiście chcemy zwiększyć przychody i obroty. Myślę, że ten rok 
Avio Polska zamknie przychodami przekraczającymi 200 mln zł. Bę-
dziemy też zatrudniać nowych pracowników. W tym roku rozwijamy 
i kontynuujemy inwestycje. Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych 
wydamy na projekt GEnx. Uczestniczymy też w przenoszeniu pro-
dukcji niektórych wyrobów z fabryk we Włoszech do Polski. Chcemy 
też, jeżeli uda się nam uzyskać wsparcie offsetowe Ministerstwa Go-
spodarki, spróbować ściągnąć nowe wyroby do produkcji do Polski 
ze Stanów Zjednoczonych i Francji, dzisiaj produkowane przez fir-
my konkurencyjne wobec nas. A naszym celem strategicznym jest 
to, o czym już wspomniałem – uzyskanie autonomii w Grupie Avio 
w ramach określonej grupy produktowej, czyli turbin niskiego ciśnie-
nia. Chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że jesteśmy tą częścią 
koncernu, która potrafi pracować nad produktem od fazy badań, pro-
jektowania poprzez wdrożenie do produkcji i produkcję, nowe inwe-
stycje i sprzedaż do klienta.

Avio Polska

Avio Polska jest częścią międzynarodowej grupy 
przemysłowej AVIO, będącej liderem w branży lotni-
czej. Zakład rozpoczął funkcjonowanie w 2001 roku 
w Bielsku-Białej jako część Fiat Avio Polska, a od 2003 
roku Grupa Avio – w tym Avio Polska – stała się nie-
zależna od Fiata. Koncentruje się na działalności pro-
dukcyjnej realizowanej w Centrum Produkcyjnym 
oraz działalności badawczo-rozwojowej realizowa-
nej w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwo-
jowego. Zatrudnia ponad 350 pracowników.

związana z budową małych samolotów, tzw. 
general aviation. Blisko współpracujemy 
i jesteśmy członkami Stowarzyszenia Dolina 
Lotnicza, ale jesteśmy geograficznie dość 
daleko od Podkarpacia. Tak więc w wielu 
miejscach mamy zbieżne interesy, ale w kil-
ku – inne, lokalne.

Co polski przemysł lotniczy może zyskać 
dzięki temu, że pojawi się u nas tak duży 
i nowoczesny ośrodek badawczy?

Posłużę się porównaniem. Gdyby drużyny 
Realu Madryt lub Barcelony postanowiły 
się przenieść do polskiej ligi, to oczywiście 
przez wiele lat wygrywałaby mistrzostwo 
z łatwością. A co oznaczałoby to dla innych 

graczy w lidze? Podniesienie poziomu. Po-
nieważ ta inwestycja ma charakter otwar-
ty, poziom badań w tej dziedzinie w Polsce 
będzie wzrastał. Podstawowym problemem 
krajowych ośrodków naukowych jest brak 
nowoczesnej infrastruktury. A tak naukow-
cy zyskają dostęp do nowoczesnego labo-
ratorium, w ramach projektów badawczych 
będą współpracowali z najlepszymi na świe-
cie. A w momencie, gdy będzie się podnosił 
poziom współpracy między światem nauki, 
a przemysłem światowym, to potem ta wie-
dza będzie się rozlewała na polskich przed-
stawicieli branży. Nie jesteśmy przecież 
jedyną firmą, która zajmuje się silnikami lot-
niczymi w Polsce, a to oznacza, że jest wiele 
podmiotów, na które to laboratorium bezpo-
średnio lub pośrednio będzie oddziaływało. 

Czy te dwie duże inwestycje Grupy Avio 
w naszym kraju oznaczają, że Polska staje 
się ważnym punktem na mapie koncernu? 

Zdecydowanie tak. Dzisiaj Polska w grupie 
Avio jest numerem dwa. Zaraz po Włoszech. 
A jeszcze kilka lat temu nie mógłbym tego 
powiedzieć. Szybko rośniemy – zwiększamy 
zatrudnienie, zaangażowanie kapitałowe 
i obroty. Avio Polska jest już trzecią co do 
wielkości firmą lotniczą w Polsce. Po PZL 
Świdnik i Rzeszowie. Myślę, że tak już zosta-
nie, bo to są bardzo duże zakłady. Ale będzie-
my się starali być „mocniej trzeci” (śmiech). 

A plany dotyczące drugiego filaru Państwa działalności, czyli re-
montu silników?

Ten segment jest dla nas bardzo ważny i zamierzamy go rozwijać. 
Obecnie naszym klientem jest firma EuroLOT, ale też mamy też za 
sobą zwycięstwa w kilku przetargach remontowych dla polskich sił 
zbrojnych – dla marynarki wojennej i lotnictwa. Miesiąc temu podpi-
saliśmy też umowę o partnerstwie strategicznym z Wojskowymi Za-
kładami Lotniczymi Nr 4 w Warszawie. Wspólnie chcemy uruchomić 
w Polsce Polskie Centrum Remontów Silników. Ta umowa przewidu-
je, że będziemy dążyli do założenia spółki specjalizującej się w re-
montach silników zachodniego typu. Nie wykluczam, że tę spółkę 
założymy nawet w tym roku. ■

Dziękuję za rozmowę
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Avio Polska w ciągu kilku lat istnienia wyrosła na wicelidera 
Grupy Avio

Grupa Avio, której częścią jest Avio Polska, istnieje od 1908 r. Obec-
nie koncern jest liderem w projektowaniu i produkcji lotniczych 
skrzyń przekładniowych, napędowych i modułów do turboodrzuto-
wych silników lotniczych i morskich. Grupa Avio ma 17 oddziałów 
na całym świecie. Najwięcej, bo siedem z nich, ulokowanych jest 
we Włoszech. Kolejne znajdują się w Gujanie Francuskiej (Ameryka 
Południowa), USA, Holandii i w Polsce. Dodatkowo koncern ma pięć 
przedstawicielstw w Rzymie, Pekinie Paryżu, Brukseli i w Warszawie. 
W zakresie produkcji silników do samolotów cywilnych Grupa Avio 
współpracuje z największymi producentami silników na świecie: 
General Electric, Pratt & Whitney i Rolls-Royce. Grupa działa również 
w sektorze lotnictwa wojskowego, śmigłowcowym, marynarki i ko-
smicznym. W tym ostatnim segmencie Avio jest liderem w projek-
towaniu i produkcji silników na paliwo stałe i ciekłe, stosowanych 
w rakietach Ariane, a w przyszłości także Ariane 5 Evolution. Jak 
podkreśla koncern, dzisiaj ponad 60% samolotów cywilnych prze-
wożących ponad 200 pasażerów jest wyposażonych w przynajmniej 
jedną część zaprojektowaną i wyprodukowaną przez Avio. Koncern 
może też się pochwalić 35% udziałem w światowym rynku produkcji 
i sprzedaży lotniczych skrzyń przekładniowych i faktem, że najważ-
niejsze myśliwce europejskie – Eurofighter Typhoon i Panavia Torna-
do – są wyposażone w turbiny niskociśnieniowe Avio.

Rynek polski

Avio Polska oficjalnie istnieje od 2001 r. Wtedy jeszcze jako Fiat Avio 
Polska. Rok później spółka zainaugurowała budowę fabryki łopa-
tek turbinowych do silników lotniczych i morskich w Bielsku-Białej. 
Jednocześnie powstawało Centrum Badawczo-Rozwojowe. Teraz to 
właśnie w tym mieście bije serce polskiej części koncernu. Działal-
ność w naszym kraju Avio rozpoczęło mocnym uderzeniem. W 2002 
r. w Bielsku-Białej ruszyła produkcja zespołów łopatek dyszowych 
turbiny niskiego ciśnienia silnika GEnX-2B. I choć linia produkcyjna 
wciąż jest w fazie rozbudowy, już w 2006 roku zrealizowano pierw-
sze zamówienia. Co więcej, polscy inżynierowie mogą pochwalić się 
dużym sukcesem – opracowali nową technologię lotniczą. W Biel-
sku-Białej zaprojektowali i wdrożyli do produkcji turbinę lotniczą do 
Jumbo Jeta 747-8 (najnowszy Boeing). Avio Polska jest jedynym pro-
ducentem tej części, a cała produkcja trafia do firmy General Electric 
w USA. 

Osiągnięcie Polaków spotkało się z uznaniem konstruktorów na ca-
łym świecie. Projekt zauważyło również jury konkursu „Polski pro-
dukt przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przemysłu. Zespół łopatek dyszowych turbiny niskiego ciśnienia 
silnika GEnx-2B zwyciężył w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie 
przedwdrożeniowej”. Dlaczego projekt jest taki nowatorski? Jak tłu-

maczy spółka, przedmiotem projektu autorstwa polskich inżynie-
rów z Avio i współpracujących z nimi polskich uczelni jest część 
turbiny niskiego ciśnienia silnika GEnx-2B, która odpowiada za na-
pęd sprężarki i ma wpływ na żywotność silnika oraz bezpieczeń-
stwo jego pracy. Dzięki temu GEnx-2B będzie zużywał o blisko 15% 
mniej paliwa niż obecnie wykorzystywane silniki, przy jednoczesnej 
redukcji hałasu i istotnej poprawie sprawności. Wykorzystanie GE-
nx-2B daje też możliwość pozostawania w powietrzu o 30% dłużej 
przy zużyciu części mniejszym o 30% w stosunku do silników, które 
zastąpi, oraz zapewnia emisję spalin na poziomie o 95% niższym od  
dopuszczalnej.

Swojego zadowolenia z wyników polskich inżynierów nie kryli 
również przedstawiciele koncernu, a to otworzyło przed Polakami 
szansę nie tylko na dynamiczny rozwój, ale również silniejszą pozy-
cję w Grupie Avio. Jednak trzeba ją było jeszcze wykorzystać. Avio 
Polska nie zmarnowała okazji i obecnie, dzięki nowym inwestycjom, 
wyrosła na wicelidera grupy.

Czas inwestycji

W branży lotniczej kluczową rolę odgrywa rozwój. Ograniczenie 
wydatków na badania to powiedzenie konkurencji – wy biegnijcie 
dalej, a my chwilę odpoczniemy i postaramy się was dogonić. Dla-
tego by utrzymać się w czołówce firm, Avio nieustannie prowadzi 
badania naukowe i rozwojowe. Ok. 12% przychodów (ok. 150 mln 
euro rocznie) Grupy Avio jest inwestowane w badania i rozwój. 

Avio Polska jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Lot-
nictwa oraz współpracuje z instytucjami w ramach „Doliny Lotniczej” 
i Federacji Firm Lotniczych „Bielsko”. 

Dodatkowo, by podnieść skuteczność badań, międzynarodowy 
koncern i jego polski oddział współpracują z ośrodkami naukowymi 
na całym świecie. W Polsce do tego grona należą m.in. Politechnika 
Warszawska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia-
łej, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Wojskowa Akademia Tech-
niczna. Najnowszym przykładem kooperacji środowisk naukowych 
i inżynierów z Avio jest konsorcjum naukowo-przemysłowe „Polonia 
Aero”, założone w lipcu 2008 r. wraz z Politechniką Warszawską, Woj-
skową Akademią Techniczną i Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 
4. Inicjatywę objął patronatem minister gospodarki Waldemar Paw-
lak. Na efekt prac konsorcjum nie trzeba było długo czekać. W maju 
tego roku zawarło z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
umowę o wsparcie finansowe projektu „Laboratorium Aerodyna-
miki Przepływów Turbinowych”. Laboratorium w podwarszawskiej 
Zielonce będzie służyło do badań przemysłowych i prac rozwojo-
wych w przemyśle lotniczym, a w tym m.in. do testowania prototy-
pów turbin silników lotniczych, jak również testów demonstratorów 
technologii wykorzystywanych w budowie silników lotniczych.
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