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W bankach komercyjnych na ważne rozmowy trzeba jechać do Krakowa lub 
Warszawy, bo tam są bankowe centrale. Tutaj wsiadam w samochód, jestem  
w dwie minuty w siedzibie Banku BPS i rozmawiam o kredycie – mówi Zygmunt  

Zgoda, Wiceprezes MGGP Aero.

Krzysztof Olszewski: Państwa firma powstała w 2001 roku. 
W Polsce o fotografii lotniczej nikt chyba wtedy nie myślał?
 
Zygmunt Zgoda, Wiceprezes MGGP Aero: Nasza firma pow-
stała na bazie spółki matki MGGP S.A., gdzie pracowaliśmy 
jako geodeci. Właściciele firmy w 2001 roku doszli do wniosku,  
że fotografia lotnicza ma przyszłość, szczególnie że Polska  
może wejść do Unii Europejskiej. Oczywiście początki były 
bardzo trudne. Zatrudnialiśmy cztery, pięć osób, obroty  
sięgały miliona złotych. Nikt w naszym kraju nie potrafił wyko-
rzystywać ortofotomap, pomocnych np. przy projektowaniu  
dróg. Przy tradycyjnym projektowaniu geodeta szedł po prostu  
w teren i tworzył mapę, dokładnie wszystko mierząc. Zdjęcia  
lotnicze pozwalają na równie dokładne odwzorowanie terenu  
pod przyszłą inwestycję, a cały proces projektowania jest 
znacznie mniej czasochłonny. Jako pierwsza zalety ortofo-
tomap wykorzystała w 2004 roku Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. To było nasze pierwsze zlecenie. 
Zresztą do tej pory współpracujemy z Agencją, wykonując np. 
zdjęcia upraw rolniczych.
 
Współpracę z Bankiem BPS nawiązali Państwo trzy lata 
później.

By rozwinąć działalność, potrzebowaliśmy nowoczesnej kamery  
cyfrowej. To niemała inwestycja, bo kosztowała prawie 3 mln zł.  
Połowę tej kwoty uzyskaliśmy dzięki kredytowi w Banku BPS. 
Dlaczego akurat tutaj? Próbowaliśmy zdobyć pieniądze  
w różnych bankach, ale zawsze pojawiały się jakieś problemy.  
W BPS kredyt był nieco droższy, ale bank nie bał się zainwe-
stować w nasz pomysł.
 
Który okazał się niezwykle wizjonerski, bo dziś współpracują  
Państwo z największymi firmami na świecie.

Teraz naszym sztandarowym klientem jest firma Google. Nie-
wiele osób wie, że dokładne zdjęcia, które można znaleźć  
w aplikacji Google Earth, wykonywała właśnie nasza firma  
– niewielka spółka z Tarnowa, gdzie nawet nie ma lotniska. 
Nasze samoloty stacjonują bowiem w Rzeszowie oraz na lot-
nisku w Modlinie. Nie był to jednorazowy projekt, bo zdjęcia 
średnio co dwa lata są w Google aktualizowane. Dzięki nim 
można bez wychodzenia z domu oglądać niezwykle precy-
zyjną panoramę wielu polskich miast. Możemy pochwalić się 
również tym, że projektowanie większości autostrad i dróg 
szybkiego ruchu w Polsce odbywało się na podstawie zrobio-
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nych przez nas zdjęć. Generalnie już od czterech lat jesteśmy 
firmą znaną w całej Europie. Wykonujemy zdjęcia lotnicze nie 
tylko w Polsce, lecz także w Niemczech i w Rumunii.

Projekt, który szczególnie Pan zapamiętał?

Ortofotomapy Libanu, które robiliśmy przez kilka lat. W tym 
czasie parę razy zmieniły się tam rządy, była wojna, wykony-
waliśmy naszą pracę pod obstawą wojska, a i tak próbowano 
zestrzelić nasze samoloty. Do tej pory Bejrut nie kojarzy nam 
się najlepiej. Ale to było ciekawe wyzwanie.

Skąd pozyskują Państwo pracowników do firmy. W okolicach 
Tarnowa można znaleźć specjalistów w tej branży?

W tej chwili naszą kuźnią kadr są uczelnie techniczne z Krakowa  
i Rzeszowa. Zatrudniamy absolwentów geografii, geodezji  
i samodzielnie ich szkolimy, przygotowując do pracy w firmie. 
W Polsce nikt bowiem nie kształci fachowców, którzy umieliby 
się posługiwać kamerami cyfrowymi do wykonywania ortofo-
tomap czy operatorów skanerów laserowych, które pozwalają 
na tworzenie map pokazujących dokładną wysokość skano-
wanego terenu. To do nas wykładowcy z krakowskiej AGH 
przyjeżdżają ze studentami, aby pokazywać im najnowsze 
technologie. Wciąż jednak szukamy ludzi do pracy, ogłaszamy  
się na politechnikach w całej Polsce, ale chętnych brakuje. 
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Symbol i duma Katowic, czyli hala widowiskowa Spodek. fot. MGGP Aero

PRÓBOWALIŚMY ZDOBYĆ PIENIĄDZE  
W RÓŻNYCH BANKACH, ALE ZAWSZE 
POJAWIAŁY SIĘ JAKIEŚ PROBLEMY.  
W BPS KREDYT BYŁ NIECO DROŻSZY, 
ALE BANK NIE BAŁ SIĘ ZAINWESTOWAĆ
W NASZ POMYSŁ

Samolot Cessna T206H należący do firmy. fot. MGGP Aero

Skoro zatrudniają Państwo absolwentów politechniki, to firma  
powinna być zdominowana przez mężczyzn. 

Ależ skąd! Połowa naszych pracowników to kobiety, które,  
muszę przyznać, są lepsze, kiedy trzeba wykonywać dokład-
niejszą pracę, np. analizę i interpretację zdjęć lotniczych.  
W sumie zatrudniamy 80 osób, z czego 10 to piloci, a obroty 
roczne firmy to ok. 27 mln zł. Średnia wieku nie przekracza  
w naszej firmie 30 lat. No może z pominięciem zarządu,  
który nieco ten wiek zawyża. Ludzie młodzi doskonale  
nadają się do tej pracy. Są elastyczni. Potrafią pracować 
w różnych godzinach. Kiedy mieliśmy np. klienta z USA 
i ze względu na różnicę czasu trzeba było zaczynać pracę  
o godz. trzeciej rano, nie było z tym problemu. Zatrudniamy 
też czasem podwykonawców, bo przy tej liczbie zleceń czasem  
nawet naszych pięć samolotów to za mało.

Państwa firma prowadzi również szkolenia z interpretacji 
zdjęć lotniczych.

Na razie są to comiesięczne artykuły dla studentów do pisma 
branżowego „Geodeta”. Myślimy nad rozwojem tych szkoleń, 
ale na razie skupiamy się na tworzeniu sklepu internetowego.  
Każdy będzie mógł w nim kupić za niewielkie pieniądze,  
np. za kilkanaście złotych, szczegółowe zdjęcia lotnicze danego  
terenu, działki, swojego domu. 

Czy można powiedzieć, że Państwa firma rozwija się dzięki 
współpracy z Bankiem BPS?

Zapewne tak. Połowa naszych środków trwałych została  
zakupiona dzięki kredytom z Banku BPS. Jedna z ostatnich 
dużych inwestycji to zakup w 2011 roku wspomnianego ska-
nera laserowego i samolotu za 5 mln zł, z czego 3 mln to 
był kredyt z Banku BPS. Korzystaliśmy również z dużego, bo  
w wysokości 10 mln zł, kredytu obrotowego. W ubiegłym roku 
wykonywaliśmy bowiem na zlecenie IMiGW i Urzędu Geodezji 
i Kartografii skanowanie laserowe powierzchni kraju na potrzeby 
systemu przeciwpowodziowego. Dane te pozwolą na przepro-
wadzenie symulacji, np. gdzie w razie powodzi może dojść do 
podtopień.

Za co Państwo szczególnie cenią Bank BPS?

Przede wszystkim za otwartość. Nie boi się wyzwań, inaczej 
niż inne banki, które nie chciały z nami współpracować.  
A BPS nam zaufał i cały czas nam pomaga. Mogę liczyć na 
to, że kiedy pojawi się jakiś program unijny, uzyskam wsparcie  
od BPS. Nie zdarzyło się bowiem, aby bank powiedział: 
tego nie robimy, to nas nie interesuje. Poza tym istotne  
jest to, że wszystkie ważne dla nas decyzje zapadają na miej-
scu, czyli w Tarnowie. W komercyjnych bankach na ważne  
rozmowy trzeba jechać do Krakowa lub Warszawy, bo tam są 
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bankowe centrale. Tutaj wsiadam w samochód i jestem  
w dwie minuty w siedzibie banku. Dostaję obietnicę, że kredyt 
będzie za dwa tygodnie – i jest za dwa tygodnie. I choć ta 
oferta jest czasem droższa niż w innych bankach, to dostęp-
ność i zaufanie są cenniejsze od wysokości marży. Niezwykle 
cenię sobie również bezpośrednie relacje z kierownictwem 
banku, z którym znamy się od kilku lat.

Współpraca Oddziału Banku BPS  
w Tarnowie z  MGGP Aero Sp. z o.o. 
zaczęła się w 2007 roku. Firma podej-
mowała wówczas przełomową decyzję 
o innowacyjnej inwestycji – zakupie 
lotniczej kamery cyfrowej, która miała  
zastąpić mniej zaawansowaną techno-
logicznie kamerę analogową. Jednostka  
badawczo-naukowa potwierdziła, 
że technologia użyta w tej kamerze 
nie jest stosowana na świecie dłużej 
niż pięć lat. To miała być druga taka  
kamera w Europie. Zdjęcia z tego 
spr zętu są łatwiejsze w obróbce,  
a przede wszystkim bardziej precyzyjne. 
Podjęcie decyzji kredytowej w tej spra-
wie nie było jednak takie proste. Inwe-
stycje MGGP Aero wymagały dużych 
nakładów kapitałowych w porównaniu  
z ówczesną skalą działalności spółki. 
Firma co prawda nie miała konkurencji  
na polskim rynku i z powodzeniem 
działała od kilku lat, ale obawialiśmy 
się dużej konkurencji ze strony firm  
europejskich. To było największe ryzyko  
związane z udzieleniem w 2007 roku 
pierwszego kredytu w wysokości ok.  
1,5 mln zł. Kolejną poważną inwestycją 
był zakup lotniczego skanera lasero-
wego w 2009 roku. Ten projekt, rów-
nież innowacyjny, został sfinansowany 
z kredytu technologicznego. W 2011 
roku spółka zakupiła z kredytu inwesty-
cyjnego samolot oraz kolejną lotniczą 

Beata Srebro, p.o. Dyrektora Oddziału 
Banku BPS w Tarnowie.

kamerę. Tak poważne inwestycje pocią-
gały za sobą konieczność zwiększania  
ekspansji na rynku i pozyskiwania dużych 
kontraktów, które wiązały się ze zwięk-
szeniem potrzeb sfinansowania majątku 
obrotowego. Bank BPS z powodzeniem 
kredytował kontrakty celowe zgodnie 
z potrzebami klienta. Po wielu latach 
współpracy widać, że były to inwestycje 
korzystne dla obu stron. Kredytowanie 
spółki o innowacyjnym charakterze 
było sporym wyzwaniem, bo wiązało 
się z ryzykiem dużego zaangażowania 
kapitałowego, a zdolność kredytowa 
była wyliczona na podstawie prognoz 
sporządzonych przez spółkę. Jej zarząd  
zawsze wykazywał się wizjonerskim  
spojrzeniem w przyszłość, czym wyprze-
dzał konkurencję. Jednocześnie osoby 
te realnie stąpają po ziemi i potrafią 
precyzyjnie kwantyfikować swoje plany 
i przeliczyć je biznesowo. Firma, choć 
działa w Tarnowie, jest marką globalną,  
która dopiero teraz stała się łakomym 
kąskiem dla innych banków. Naszą 
rolą jest więc odpowiednie dbanie  
o klienta, wsłuchiwanie się w jego potrzeby  
i reagowanie na nie z wyprzedzeniem. 
Zawsze jesteśmy też do dyspozycji 
klienta w naszym Oddziale w Tarnowie. 
Oczywiście nie jest to największy klient, 
z którym nasz Oddział współpracuje, 
ale jest to klient prestiżowy, o którego 
warto dbać i warto się nim pochwalić. 
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Krzysztof Olszewski 
Dziennikarz

Bezkolizyjny węzeł drogowy. Przy budowie dróg GDDKiA często korzysta  
ze zdjęć lotniczych. fot. MGGP Aero


