Gala wręczenia nagród: Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Bydgoszcz, dnia 15.01.2022 r.
Szanowni Państwo
Zapoczątkowany został proces przyjmowania zgłoszeń do 10. Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa - 2022”.(LBP-2022)
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych z siedzibą
w Bydgoszczy.
Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że tegorocznej Jubileuszowej Gali wręczenia
nagród w Konkursie „LBP-2022” Patronatu Honorowego udzielił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
Kolejna edycja Konkursu odbywać się będzie w nadal trudnym okresie, w którym firmy i instytucje
prowadzą działalność w zakresie wymuszonym ograniczeniami i rygorami powodowanymi występującą
pandemią Covid 19. Aktualna sytuacja wymusza podejmowanie działań wynikających z konieczności
stosowania obostrzeń i rygorów, ale i jednocześnie poszukiwania i wdrażania nowych innowacyjnych często
niekonwencjonalnych działań, które decydują o dalszym rozwoju pozwalającym na konkurencję i utrzymanie
pozycji na rynku gospodarczym. To nowe podejście owocuje powstawaniem zupełnie nowych produktów
oraz usług, w tym ukierunkowanych na walkę z COVID-19, ochronę zasobów ludzkich i bezpieczeństwa
zbiorowego w państwie.
Szczególną uwagę koncentrujemy w obszarze bezpieczeństwa, gdzie służby mundurowe są jednym
z najważniejszych ogniw całego systemu państwowego. Toteż Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
adresowany jest do firm, instytutów i ośrodków naukowych, których oferta stwarza potencjał na ich
wzmacnianie oraz modernizację.
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE TO NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trakcie 10.edycji Konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone:
1. W kategorii „Produkt” - nowatorskie, innowacyjne wyroby, projekty wysokiej jakości, jak również
usługi, zgłoszone do oceny przez firmy, uczelnie i instytucje, zarejestrowane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłaszane projekty, produkty oraz usługi spełniać winny w pierwszej
kolejności kryteria możliwych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa
gospodarczego i obronnego państwa
2. W kategorii "Innowacyjna firma" – Podmioty gospodarcze prowadzące ciągłą pracę w zakresie
udoskonalania i wdrażania w procesach produkcyjnych, innowacyjnych technologii
i nowoczesnych metod zarządzania.
3. Nową kategorią pn. „Młode talenty” tegorocznej edycji będzie ocena wytworów będących efektem
prac studentów, zrzeszonych w kołach naukowych uczelni wyższych.
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Oceny dokonuje Kapituła Konkursu:

1)
2)
3)
4)
5)

gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski- przewodniczący
gen. bryg. Bogdan Dziewulski - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
płk dr inż. Witold Lewandowski – Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura
Bezpieczeństwa Narodowego
płk dr hab. prof. Szymon Mitkow – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Marynarki Wojennej
kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. - Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii
Marynarki Wojennej

W 10. edycji powołany zostanie Komitet Honorowy Konkursu. Na obecnym etapie tworzony jest jego
skład osobowy. Z chwilą ukonstytuowania zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.
Komitet Honorowy jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia, jakim
jest Ogólnopolski Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa”. Komitet Honorowy zostanie powołany w celu
promocji i wsparcia przedsięwzięcia o szczególnej randze oraz znaczeniu dla rozwoju i bezpieczeństwa
naszego Państwa.
I etap: przyjmowanie zgłoszeń – do 31.03.2022r.
II etap: weryfikacja i merytoryczna ocena nadesłanych zgłoszeń – na bieżąco do 31.05.2022r.
III etap: powiadamianie uczestników Konkursu o zakwalifikowaniu / lub nie, zgłoszonych produktów i form do
nagród oraz przesłanie pisemnych Nominacji do odbioru nagrody – do 30.06.2022r.
IV etap: Uroczysta Gala wręczenia nagród podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach – 07.09.2022r.
Miejsce Uroczystej Gali wręczenia nagród: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - 2022, Kielce.
Uroczysta Gala wręczenia nagród „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022” stanowić będzie oficjalny punkt
Programu XXX edycji Targów Kieleckich. Gala w nowej formule przy okrągłych stołach z innowacyjną
scenografią w połączeniu z bankietem.
Formy wyróżnień:
Wyróżnienia nadawane przedsiębiorcom i osobom zasłużonym dla bezpieczeństwa i obronności

1

2

3

4

5

1. Statuetka Grand Prix Lider Bezpieczeństwa Państwa
2. Statuetka Lider Bezpieczeństwa Państwa
3. Pierścień „Dobrze Zasłużony Ojczyźnie”
4. Gwiazda na szarfie
5. Medal
Grawerton – w kategorii „Młode Talenty”
______________________________________________________________________________________
Zachęcamy Państwa do udziału w tym uznanym i prestiżowym przedsięwzięciu, a także zapraszamy do
zapoznania się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa , jednocześnie życząc, jak najwyższej oceny
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zgłoszonego produktu i dorobku firmy tym, którzy przystąpią do Konkursu.
Te i inne informacje o Konkursie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej – www.wojsko.media.pl
kontakt: biuro Konkursu - tel. 52 525 19 20 / 21; +48 660 487 342
Nagroda i tytuł „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
to szczególne wyróżnienie wśród polskich przedsiębiorców

Przewodniczący Kapituły
gen. bryg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Jan Andrzej Ligus
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