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silnikiem lotniczym PZL-100 o mocy 100,
150… KM zasilanym olejem napędowym
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Jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego, powstał w 1952 roku. Produkuje certyﬁkowane (również międzynarodowo) tłokowe silniki lotnicze ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 „Dromader”. Silnik w trakcie modernizacji wyposażono w elektroniczny wtrysk paliwa, zwiększony resurs i moc.
Przystosowany jest również do zasilania paliwem samochodowym (E95).
WSK przeprowadza naprawy i remonty tych silników. Oferta handlowa zawiera produkcję kół i przekładni zębatych do przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych, pompy olejowe, korpusy pomp oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania. Świadczy również usługi w zakresie
obróbki mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej.
„Produkujemy i remontujemy również zespoły i części silnika TWD-10B do samolotu AN-28. Obecnie
prowadzimy próby fabryczne z nowym lotniczym silnikiem tłokowym PZL 200 o mocy 280 KM oraz
prace konstrukcyjne nad nowym lotniczym silnikiem PZL 100 zasilanym olejem napędowym – informuje dyrekcja WSK „PZL- KALISZ” S.A.
WSK „PZL- KALISZ” S.A. dostarcza swoje wyroby dla przemysłu lotniczego (silniki, podzespoły, części, usługi remontowe i kooperacyjne) oraz motoryzacyjnego (części do silników wysokoprężnych, mających zastosowanie w pojazdach trakcyjnych, samochodach). Spółka występuje na rynku również
jako kooperant w zakresie części maszyn roboczych (głównie koła zębate).
Naturalny rozwój ﬁrmy to certyﬁkacja. I tak, aby sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesny
przemysł lotniczy, ﬁrma uzyskała:
• certyﬁkat ISO 9001-2008,
• certyﬁkat AS 9100,
• certyﬁkat PART 145,
• certyﬁkat PART 21G,
• certyﬁkat AQAP-2110,
• certyﬁkat WSK w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
• certyﬁkaty NADCAP na azotowanie (gazowe, jonowe), hartowanie próżniowe, chromowanie, fosforanowanie, pasywację, elektrodrążenie chemiczne, badania nieniszczące stanu powierzchni (NITAL
ETCH) i defektoskopii magnetycznej.
Celem WSK „PZL-Kalisz” S.A. jest spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa w wytwarzanych wyrobach. „Chcemy, by każdy klient wiedział, że jakość, niezawodność i bezpieczne użytkowanie wyrobów jest naszym atutem” – mówi dyrekcja WSK „PZL-KALISZ” S.A.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A.
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz,
NIP 618-00-42-077, REGON 250658668, KRS 0000071223.
tel.: +48 62 504 61 00, fax: +48 62 504 67 77, email: marketing@wsk.kalisz.pl
www.wsk.kalisz.pl
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Niechciane dziecko rośnie w siłę
O sytuacji w przemyśle obronnym za czasów rządów
PO-PSL oraz aktualnej polityce obronnej, tworzonej
przez PiS, opowiada gen. dyw. w st. spoczynku
Leon Komornicki, minister ds. przemysłu obronnego
w gospodarczym gabinecie cieni BCC i były z-ca szefa
Sztabu Generalnego
Kosmiczne plany PeGaZ-a

MSPO – więcej cywili na rocznicę
W związku z jubileuszem 25-lecia targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego wiele atrakcji
przewidziano dla wizytujących cywili. 9–10 września
w Kielcach odbędą się Dni Otwarte pod tytułem
„Tysiąclecie Oręża Polskiego”

Gdy spojrzymy na światowe koncerny, takie jak Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Leonardo czy Thales,
każdy z nich jako jedną ze swoich gałęzi biznesowych
posiada obszar technologii kosmicznych i satelitarnych
– mówi Maciej Lew-Mirski, wiceprezes Polskiej Grupy
Zbrojeniowej

Programy stworzą nową armię
Modernizacja polskiego wojska ma kosztować aż
130 mld zł przez najbliższych kilka lat. Przed nami
więc lata budowy dedykowanych programów,
międzynarodowych negocjacji i wielkich kontraktów.
Szefostwo MON chce jak największego udziału podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, by
tym samym ruszyć kołem napędowym całej gospodarki

Po pierwsze uzbroić się w… cierpliwość

Nowoczesnością zwiększymy przewagę
Większość zidentyfikowanych, nowych rozwiązań
pochodzi z sektora cywilnego. Staramy się odnajdować w nich nowe zastosowania – mówi płk dr hab.
inż. Sławomir Augustyn, szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Potrzeba nam systematyki
Moją rolą i rolą kierowanej przeze mnie instytucji jest
stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu
z coraz to nowocześniejszym sprzętem żołnierze
stanowili skuteczny element odstraszania potencjalnego przeciwnika – mówi szef Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych, gen. bryg. Dariusz Łukowski

O kontrakcie na Caracale, przetargach na myśliwce,
systemach Patriot i Homar, a także VIP-owskich
samolotach i transparentności zamówień publicznych
opowiada płk Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia MON
LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

58

Miriady laureatów LBP
Kto otrzymał tytuł „Lidera Bezpieczeństwa Państwa –
2017”, a kto „Pierścień Patrioty”, można było się
przekonać podczas gali zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych 28 czerwca br.
TARGI INTARG
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„Poniatowski” i „Pułaski” już dla VIP-ów
MON podpisało umowę na dostawę dwóch małych samolotów do przewozu
najważniejszych osób w państwie w listopadzie ub. roku. Jesienią tego roku
„Poniatowski” i „Pułaski” wyruszą w pierwsze podniebne rejsy
Fot. PPOR. ROBERT SUCHY (CO MON) (2)

czerwca br. odbyła się uroczystość przyjęcia pierwszego samolotu Gulfstream G550 do służby w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie. – To samolot mający dawać i gwarantować bezpieczeństwo ludziom wybranym przez naród, aby gwarantowali pokój,
dobrobyt, aby gwarantowali bezpieczeństwo
Polsce i całemu narodowi, wszystkim ludziom – powiedział minister Antoni Macierewicz po przebazowaniu samolotu.
Samolot po wylądowaniu na warszawskim Okęciu, zgodnie z lotniczym
zwyczajem, przekołował przez kurtynę
wodną utworzoną przez wozy lotniskowej
straży pożarnej. Samolotowi oficjalnie
nadano imię „Książę Józef Poniatowski”
– biało-czerwoną szarfę zakrywającą wizerunek księcia Poniatowskiego zerwała
matka chrzestna samolotu, aktorka Halina Łabonarska. Samolot pobłogosławili biskup polowy WP generał brygady Józef
Guzdek, prawosławny ordynariusz wojskowy Jerzy Pańkowski i ks. płk Wiesław
Żydel z ewangelickiego duszpasterstwa
wojskowego.
Kontrakt na kwotę 440,5 mln zł netto
na trzy samoloty średniej wielkości Boeing
737 został podpisany w marcu br. Umowa
objęła dostarczenie samolotów w konfiguracji 16-miejscowej, pakietu logistycznego,
dokumentacji technicznej, szkolenie pilotów
i personelu naziemnego oraz wsparcie eksploatacji. Wiceszef resortu obrony Bartosz
Kownacki przypomniał, że zakupów samolotów nie dokonywano przez ponad
25 lat, a dzisiaj przywracamy normalność.
Podkreślił, że samoloty będą służyć tym
wszystkim, którzy przez najbliższych kilkadziesiąt lat będą wybierani w demokratycznych wyborach.
Samolot G550 to sprawdzony, nowoczesny samolot dyspozycyjny. Jego masa
startowa wynosi 41 ton, a zasięg maksymalny sięga 12,5 tys. kilometrów. Wyposażenie pilotażowo-nawigacyjne samolotu
G550 spełnia wszystkie standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa lotów, a sama konstrukcja zapewnia bezpieczną i komfortową podróż praktycznie
po całym świecie.
Ministerstwo obrony narodowej twierdzi, że w postępowaniu przetargowym
sprawa bezpieczeństwa lotów traktowa-
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Przyjęcie do służby samolotu Gulfstream G550
na była priorytetowo, czego przykładem
może być m.in. wymóg, aby samolot wyposażony był w nowoczesny system EVS
(Enhanced Visual System), umożliwiający załodze wykonywanie lotu w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wyposażenie pilotażowo-nawigacyjne samolotu
G550 spełnia wszystkie standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa
lotów. Zapewnia wykonywanie lotów VFR
i IFR w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zgodnie z wymaganiami ICAO:
EVS – Enhanced Visual System, ACARS
– Aircraft Communications Addressing
and Responding System, SATCOM – system łączności satelitarnej, EFB – Electronic
Flight Bag, Transponder systemu identyfikacji bojowej IFF Mark XIIA, wyposa-

żenie medyczne (Emergency Medical Kit,
First Aid Kit) oraz HUD – Head-Up Display.
Drugi VIP-owski samolot wylądował na
lotnisku w Bydgoszczy 29 lipca. Pierwsze
loty nowymi maszynami dyspozycyjnymi są
przewidywane na jesień br.
Nazwy samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie zostały wyłonione w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dwa Gulfstreamy G550 otrzymały
nazwy „Książę Józef Poniatowski” i „Generał Kazimierz Pułaski”, natomiast samoloty Boeing B737, zakup których planowany jest na listopad – „Józef Piłsudski”,
„Roman Dmowski” i „Ignacy Jan Paderewski”.
I
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Dumna armia w stolicy
Uroczystości państwowe Święta Wojska Polskiego w Warszawie zakończyły się deﬁladą wojskową z udziałem 1500 żołnierzy, ok. 200 pojazdów i kilkudziesięciu statków powietrznych
Fot. MON.GOV.PL (2)

rzemarsz pododdziałów Alejami
Ujazdowskimi poprzedziła parada lotnicza nad Warszawą, którą
otworzył Zespół Akrobacyjny
„Biało-Czerwone Iskry”. Nad trasą deﬁlady przeleciały śmigłowce Puszczyk, Sokół,
Mi8/Mi-17 i Mi-24 oraz trzy wiropłaty amerykańskiej armii – AH-64 Apache, dwuwirnikowy CH-47 Chinook oraz UH-60
Black Hawk. Po nich nastąpił przelot samolotów turbośmigłowych i odrzutowych:
transportowych M-28 Bryza, C295, C-130

P

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką witają ministra MON Antoniego Macierewicza i kadrę kierowniczą polskiego wojska na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Hercules; Zespołu Akrobacyjnego „Orlik”
na samolotach szkolnych PZL-130,
a po nim ugrupowania bojowych Su-22,
MiG-29 oraz F-16.
Ulicą przejechały pojazdy polskich i sojuszniczych sił zbrojnych, w tym czołgi Leopard 2A5 i 2A4, czołgi PT-91 Twardy, kołowe transportery opancerzone Rosomak,
samochody Humvee, przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe Osa, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, 152 mm haubico-armaty Dana na podwoziach kołowych oraz – po raz pierwszy – pełny moduł ogniowy 155 mm samobieżnych gąsienicowych haubic Krab. Łącznie ponad
180 jednostek sprzętu wojskowego z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
Uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze oraz defilada wojskowa Alejami Ujazdowskimi to kulminacyjny element obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 97.
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podczas ceremonii przemówienie wygłosił prezydent
Andrzej Duda. – 15 sierpnia to wielkie świę-

to wiktorii w Bitwie Warszawskiej, święto
przełomu w wojnie polsko-bolszewickiej w
odpieraniu bolszewickiej napaści na Polskę
i Europę – mówił prezydent Andrzej Duda.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podczas
uroczystości przed pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego dodał, że 15 sierpnia
jako Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny to co roku bardzo ważny dzień
dla chrześcijan. – Ale dla nas Polaków od
97 lat to także święto wielkiego polskiego
zwycięstwa, wielkości polskiego oręża
i nas jako narodu – podkreślił prezydent.
– Wierzę głęboko, że spokojnie i z rozwagą, w sposób zaplanowany i logiczny modernizację polskiej armii i zwiększenie jej liczebności uda się przeprowadzić. Wierzę
także w to, że w tym procesie zachowamy
jedność jako politycy i że także będziemy
umieli zachować jedność w ramach polskiej
armii – mówił podczas uroczystości prezydent. – Polska armia jest jedna i nie można jej różnicować poprzez rodzaje wojsk czy
jakąkolwiek inną klasyfikację. Wszyscy polscy żołnierze i wszystkie jednostki zasługują
na szacunek, bo szacunek dla polskiego żoł-

nierza, jego trudu, jego bohaterstwa, jego
odwagi, gotowości obrony ojczyzny musi
być zachowany w całym społeczeństwie, od
władz aż do zwykłego obywatela – zaznaczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej
Duda.
Bezpośrednio po przemówieniu prezydent złożył wieniec przed pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.
Przemówienie poprzedziło odznaczenie przez Prezydenta RP dowódcy wojsk
lądowych USA w Europie gen. broni
Bena Hodgesa Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
W ceremonii przy Belwederze uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz
państwowych. Obok prezydenta RP Andrzeja Dudy obecni byli m.in. marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, premier RP
Beata Szydło, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł
Soloch. Obecni byli także przedstawiciele
kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Sił Zbrojnych RP.
Na zakończenie centralnych obchodów
Święta Wojska Polskiego minister obrony
narodowej Antoni Macierewicz wraz z kierowniczą kadrą Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych RP złożył wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Tysiące warszawiaków i turystów bawiły się po defiladzie na pikniku wojskowym na Agrykoli.
Można na nim było obejrzeć uzbrojenie
i sprzęt polskich Sił Zbrojnych RP.
I
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Biznes wesprze Wojska Obrony Terytorialnej
Badania sondażowe przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pokazują, że niemal połowa polskiego społeczeństwa chce się włączyć w przywilej jakim jest
obrona państwa. Współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej i ZPP tworzy ramy do takiego
zaangażowania
ojsko pragnie wyjść do społeczeństwa, otworzyć się na
nie. Chcemy stać się wręcz integratorem społeczności lokalnych – mówi generał brygady Wiesław
Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. – Przedsiębiorcy, szczególnie z sektora małych i średnich ﬁrm, to często
trzon owych społeczności. Dostrzegamy
w nich ogromny potencjał patriotyczny,
a także entuzjazm dla idei obronności. Pragniemy wykorzystać go przy tworzeniu
Wojsk Obrony Terytorialnej.
– Nikt nie ma prawa odmawiać przedsiębiorcom patriotyzmu, są solą tej ziemi,
nikt jednak nie może ich do niego zmuszać.
Współpraca WOT i ZPP zakłada całkowitą dobrowolność inicjatyw proobronnych
– mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.
– Widzimy w przedsiębiorcach wystarczająco dużo entuzjazmu i potrzeby włączenia
się w obronność, by mieć pewność, że przyjmą naszą wspólną inicjatywę z zainteresowaniem. W wielu krajach zachodnich,
w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej

W

Brytanii, dobrowolne wspieranie wysiłku
obronnego przez biznes jest normą, a przedsiębiorcy są dumni z takiej aktywności.
Chcemy, by w Polce było podobnie.
Pierwszy krok w inicjatywie WOT
i ZPP to Kodeks Dobrych Praktyk współ-

pracy biznesu z Wojskami Obrony Terytorialnej, kolejny to wypracowanie systemu pozytywnych motywacji do takiej kooperacji, wreszcie zmiany legislacyjne
porządkujące zaangażowanie biznesu
w obronność.
I

Powstanie Służba Ochrony Państwa
Nowa formacja, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu, będzie służbą
wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób w państwie
racą SOP będzie kierował komendant. Nowością jest to, że
otrzyma on status centralnego
organu administracji rządowej,
co przyspieszy i usprawni proces decyzyjny. To on określi zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym,
kto będzie chroniony, poza przypadkami
wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant
będzie także mógł wydawać pozwolenia na
przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje. Ustawa doprecyzowuje też, kto z zagranicznych gości otrzyma ochronę polskich
funkcjonariuszy SOP. Wynika z niej, że ob-

P

8 Fakty

jęte nią zostaną delegację, w których znajdują się głowy państw, szefowie rządów i ich
zastępcy, przewodniczący parlamentów
lub izb parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych. W uzasadnionych przypadkach ten katalog będzie można poszerzyć.
Ustawa przewiduje też nowe rozwiązania związane z naborem. Kandydaci
i funkcjonariusze będą mogli być poddawani badaniom na wariografie czyli popularnym wykrywaczu kłamstw. Podobne
rozwiązanie stosowane jest teraz w trakcie
naboru do Straży Granicznej i części innych
służb. Przepisy pozwolą też pozyskać do
służby w SOP funkcjonariuszy pracujących
obecnie w innych formacjach mundurowych m.in. Policji, SG czy PSP.
Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza od BOR, co jest niezbędne dla za-

pewnienia właściwego standardu ochrony
najważniejszych osób w państwie i służących im obiektów. Projekt przewiduje, że
ochroną objętych zostanie więcej obiektów
administracji rządowej. Obecnie za ich
bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie firmy ochroniarskie, które
nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony. Nowe obiekty
otrzymają ochronę na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji.
SOP uzyska możliwość pracy operacyjnorozpoznawczej. Do tej pory BOR uzależniony był od informacji, które otrzymywał
od innych służb. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie
mogła korzystać z pomocy innych formacji m.in. Policji, Straży Granicznej czy
Żandarmerii Wojskowej.
I
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Będą wojskowe „Orliki”
Polska Grupa Zbrojeniowa została liderem Konsorcjum do realizacji programu pozyskania
Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk.
„Orlik”
Fot. WZL BYDGOSZCZ

maja br. podczas XI Międzynarodowej Wystawy AIR
FAIR w Bydgoszczy Polska Grupa Zbrojeniowa
S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy oraz PIT-Radwar S.A.
w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego podpisały umowę powołującą
Konsorcjum do udziału w prowadzonym
przez Inspektorat Uzbrojenia MON postępowaniu, dotyczącym zamówienia Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. „Orlik” dla Sił Zbrojnych RP. Liderem Konsorcjum jest Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A.
Celem powołania Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. jako liderem
jest wspólne opracowanie i złożenie oferty do Inspektoratu Uzbrojenia MON, dotyczącej programu
SBSP o kryptonimie „Orlik” w
ramach programu operacyjnego
„Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”, stanowiącego komponent
Planu Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych RP.
Członkowie Konsorcjum podejmą współpracę w zakresie opracowania, budowy, realizacji dostaw
oraz zabezpieczenia cyklu życia
Systemu Bezzałogowych Statków
Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu. Liderem Wykonawczym Konsorcjum są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.
Podpisana umowa definiuje obowiązki
członków Konsorcjum oraz określa podział
zadań w zakresie kompleksowego przygotowania produktu Grupy Kapitałowej
PGZ, który zostanie zaoferowany Inspektoratowi Uzbrojenia.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider Konsorcjum odpowiadać będzie za
przygotowanie oferty Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Z kolei Wojskowe
Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
jako Lider Wykonawczy Konsorcjum są
podmiotem odpowiedzialnym za integrację poszczególnych elementów systemu,
m.in. platformy powietrznej, Naziemnej Sta-
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Samolot bezzałogowy SBSP E-310

cji Kontroli (NSK) oraz innych komponentów systemu.
W programie dotyczącym pozyskania
Systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. „Orlik” Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na czele zaoferuje Inspektoratowi Uzbrojenia System BSP typu
E-310. To pierwszy tego rodzaju system całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany
w Polsce. SBSP E-310 jest przeznaczony do
realizacji zadań kompleksowego rozpoznania na rozległym obszarze, w różnych
warunkach terenowych i klimatycznych.
E-310 zapewnia możliwość gromadzenia
i przesyłania w czasie rzeczywistym wysokiej jakości danych rozpoznawczych do
wskazanych odbiorców.
Główne elementy SBSP E-310 to platforma powietrzna o napędzie hybrydo-

wym (dwa silniki: elektryczny i spalinowy)
oraz Naziemna Stacja Kontroli (NSK).
Z kolei elementem integrującym te komponenty jest system łączności i przesyłania
danych, który umożliwia operatorowi zarówno zdalne sterowanie samolotem bezzałogowym, jak i zarządzanie ładunkiem
użytecznym (playloadem). Samolot bezzałogowy E-310 może realizować loty na
wysokościach do 5 tys. m z prędkością ponad 200 km/h. Z kolei ładunek użyteczny samolotu bezzałogowego E-310 stanowią
głowica optoelektroniczna wyposażona
w kamery dzienną i nocną, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu, radar SAR
z GMTI przeznaczony do tworzenia i przesyłania obrazu sytuacji naziemnej w trudnych warunkach atmosferycznych oraz śledzenia celów ruchomych, a także (opcjonalnie) system ELINT pozwalający na
rozpoznanie urządzeń emitujących energię
elektromagnetyczną. Samolot bezzałogowy
SBSP E-310 może operować w promieniu
około 200 km od NSK, co oznacza, że dzięki długotrwałości lotu do 15 h, przy rozlokowaniu kilku Naziemnych Stacji Kontroli na terenie kraju, system oferowany przez
Konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową
S.A. na czele, umożliwia stały monitoring
powierzchni całej Polski.
I
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MSPO

Fot. Targi Kielce (2)

– więcej cywili na rocznicę
W związku z jubileuszem 25-lecia targów Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego wiele atrakcji przewidziano dla wizytujących cywili.
9–10 września w Kielcach odbędą się Dni Otwarte pod tytułem
„Tysiąclecie Oręża Polskiego”
egoroczna główna część MSPO
– przeznaczona jednak głównie
dla ﬁrm z branży obronnej – odbywać się będzie w dniach od
5 do 8 września 2017 r. w stolicy byłego
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jest
to największa tego typu wystawa w Europie Środkowo-Wschodniej i z pewnością należy do najważniejszych i największych
imprez branży obronnej na świecie. Pełna
nazwa imprezy to Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego i Międzynarodowe
Targi Logistyczne – LOGISTYKA” Kielce
2017. Jest to także jedyne tego typu wydarzenie w Polsce objęte honorowym patronatem Prezydenta RP. Swoją obecność na
imprezie zapowiedział również Minister
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
W trakcie zeszłorocznej wizyty na
MSPO Andrzej Duda, Prezydent RP, mówił: – Oglądałem wystawę z ogromnym zainteresowaniem jako mężczyzna, ale przede
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wszystkim jako zwierzchnik sił zbrojnych
w czasie, gdy modernizujemy polską armię.
Oczekuję, że program wydatków na wojsko
polskie i zobowiązania wobec sojuszników
będą realizowane sprawnie. (…) Chcę, by
wyposażenie było najlepsze i by cena była
adekwatna do jakości w trosce o bezpieczeństwo polskiego żołnierza. Prezydent pogratulował również światowego poziomu
organizacji Salonu Przemysłu Obronnego prezydentowi miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu, prezesowi Zarządu
Targów Kielce dr. Andrzejowi Mochoniowi oraz wojewodzie świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek. Również w tym roku poziom
ma być co najmniej tak wysoki jak ostatnio.
Obchodzące 25-lecie MSPO jest miejscem prezentacji najnowszych konstrukcji,
prototypów i projektów firm zarówno polskich, jak i z całego świata w zakresie uzbrojenia, techniki wojskowej, systemów obrony
dedykowanych armii, w tym tworzonych

Wojskom Obrony Terytorialnej. Istotnym jest,
aby polska armia mogła korzystać z najlepszych polskich produktów. Wspieranie polskiego przemysłu zbrojeniowego jest naszym
podstawowym obowiązkiem.
Tegoroczne MSPO, jak to często bywa
z jubileuszowymi imprezami, łączy tradycję z nowoczesnością. Wojsko Polskie na obszernej ekspozycji pod hasłem „Innowacyjność, Technika, Skuteczność” zaprezentuje sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie, jakim dysponuje. Odrębne miejsce na tej wystawie zajmą powołane do życia w bieżącym roku Wojska Obrony Terytorialnej. Formacja ta pozyskuje obecnie znaczną ilość
nowoczesnego sprzętu produkcji krajowej, np. hełmy i oporządzenie firmy Maspol,
optoelektronikę z PCO oraz karabinki modułowe MSBS i pistolet PR-15 Ragun – najnowszą konstrukcję Fabryki Broni Łucznik.
Zakupy są elementem szerokiego programu modernizacji i rozbudowy Sił Zbroj-
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nych w oparciu o Strategiczny
Przegląd Obronny. Wynika on
z obecnej sytuacji związanej z aneksją Krymu i trwającego konfliktu na
wschodzie Ukrainy oraz narastającym napięciem na linii Rosja
– NATO. Jednym z sygnałów zaostrzenia się tej relacji będą nadchodzące zaledwie tydzień po zakończeniu MSPO ogromne manewry rosyjsko-białoruskie „Zapad 2017”, w których weźmie
udział 13 tys. żołnierzy.
W tym roku na kieleckiej imprezie można spodziewać się rekordowej obecności nie tylko pod
względem liczby ministerialnych
delegacji, ale również wystawców
oraz zwiedzających. Dotąd potwierdzono
udział ponad 400 wystawców z 30 krajów,
wśród których prym będzie wiodła Korea
Południowa reprezentowana przez ekspozycję tamtejszego ministerstwa obrony
oraz stanowiska 14 firm. Współpraca z tym
krajem jest już intensywnie realizowana
przez polski przemysł, między innymi w ramach programu dział samobieżnych Krab
kalibru 155mm wykorzystujących koreańskie podwozie K9 firmy Samsung Techwin. Dotychczas takie wystawy miały:
Norwegia, Francja, Włochy, Turcja, Niem-

cy, Izrael, USA, Szwecja, państwa Grupy V4
oraz Wielka Brytania.
Do pobicia jest ubiegłoroczny wynik,
który zamknął się liczbą 614 wystawców, w
tym 264 firm zagranicznych oraz 22.140
zwiedzających. Nie może tu zabraknąć
nie tylko partnera strategicznego imprezy,
czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też
największych światowych potentatów rynku zbrojeniowego takich jak: Airbus, Bell
Helicopter, Boeing, Kongsberg Defence &
Aerospace, Leonardo, Nammo, ThyssenKrupp Marine Systems, MBDA, Lockheed

Firma „Pasamon” z Bydgoszczy, istniejąca od 1924 roku, jest doświadczonym producentem wysokiej
jakości taśm tkanych i pasmanterii technicznej.
W naszej ofercie znajduje się blisko 2500 wzorów taśm z poliamidu, poliestru, polipropylenu oraz bawełny, w bogatej gamie rozmiarów od 3 do 130 mm. Oferujemy m.in. lamówki, taśmy do systemu
PALS, rurowe oraz gumy płaskie.
Produkowane przez nas taśmy tkane znajdują zastosowanie m.in. w produkcji sprzętu wojskowego (kamizelki, ładownice, plecaki, torby, namioty), umundurowania, spadochronów oraz szelek zabezpieczających.
Wykonujemy wyroby o specjalnym przeznaczeniu jako trudnopalne, wodoodporne, z pokryciem silikonem, niewidoczne w podczerwieni (IRR).
W celu zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów przeprowadzamy badania parametrów
technicznych w zakładowym laboratorium metrologicznym oraz potwierdzamy zgodność produktów
z obowiązującymi normami w wyspecjalizowanych instytutach oraz akredytowanych laboratoriach.
Gwarantem stałej, niezmiennie wysokiej jakości produkcji i zarządzania jest wdrożony w 2004 roku system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001.

Pasamon Sp. z o.o.
85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 117, tel./fax 52 341 40 21
www.pasamon.com.pl

Martin, Raytheon czy Saab Technologies.
Jeśli chodzi o odwiedzających
targi, to z pewnością na wysoką
frekwencję wpłyną dwa dodatkowe
dni, podczas których zwiedzanie terenów wystawowych na Targach
Kieleckich będzie bezpłatne. Znaczące miejsce będzie również zajmować ekspozycja Sił Zbrojnych,
w tym ich nowego elementu, Wojsk
Obrony Terytorialnej. Z okazji 25-lecia targów 9 i 10 września zaplanowano wspomniane na początku Dni
Otwarte MSPO, w czasie których
swój potencjał obronny zaprezentuje
polskie wojsko, będzie można zobaczyć pokaz walki wręcz i samoobrony oraz tresurę psów policyjnych.
W trakcie targów zostaną wyłonione
najlepsze produkty, które są nagradzane w
różnych kategoriach, m.in. przez prezydenta
RP, ministra obrony narodowej, komendantów głównych policji i straży pożarnej
czy Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych. Również szef Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych jest fundatorem nagród w kategoriach szkolenia i innowacyjności oraz wyróżnienia specjalnego,
przyznawanego za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań.
I
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Nowe życie

Leopardów
Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” SA w Gliwicach znajdują się wśród
liderów działań, których celem jest wzmocnienie pancernego potencjału
państwa. Przede wszystkim realizują obecnie największy kontrakt związany
z modernizacją czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL
liwickie Zakłady Mechaniczne
„Bumar-Łabędy” SA znajdują
się wśród najpoważniejszych
kandydatów pretendujących do
roli dostawcy wozów zabezpieczenia technicznego dedykowanych do obsługi tego
typu czołgów. Są także ważnym potencjalnym uczestnikiem fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie możliwości pozyskania Wozu Zabezpieczenia Technicznego dla ciężkiego typu sprzętu gąsienicowego, dedykowanego głównie Leopardom.

G

Wozy dla Leopardów
Modernizowane Leopardy, ważące
prawie 60 ton, wymagają nowej klasy wozów przeznaczonych do ich obsługi. Aktualnie Łabędy uczestniczą w dialogu technicznym, który wszedł w fazę analityczno-koncepcyjną w zakresie możliwości pozyskania WZT, ogłoszonym przez Inspektorat Uzbrojenia. Po ubiegłorocznej prezentacji tego wozu jako ARV3PL realizowana jest koncepcja WZT-5.
Stanowi ona kolejną wersję wozów zabezpieczenia technicznego,
w których od szeregu lat specjalizuje
się łabędzka fabryka.
Kontrakt na modernizację
sprzętu pancernego to największa
w ostatnich latach umowa zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa SA
i Zakłady Mechaniczne „Bumar-
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-Łabędy” SA. Jej wartość wynosi 2.415
mld zł i przewiduje przeprowadzenie modernizacji 128 czołgów podstawowych Leopard 2A4 do wersji 2PL. Jednym z najważniejszych elementów całego programu
jest uzyskanie przez polski przemysł potencjału gwarantującego podniesienie walorów techniczno-taktycznych tego czołgu.
Kolejna wersja pierwszego etapu modernizacji tego czołgu zaprezentowana zostanie
podczas tegorocznego MSPO w Kielcach.
Ekspozycja poprzedzona zostanie prezentacją egzemplarza dla wojska na poligonie
w Świętoszowie.

Nowa propozycja modernizacji T-72
PT-17 to kolejna propozycja modernizacji czołgów rodziny T-72 oraz PT-91
Twardy, która zostanie zaprezentowana
podczas tegorocznego MSPO. ZM „Bumar-Łabędy” SA opracowały pakiet modernizacyjny, którego celem jest pozbycie się

słabych punktów czołgów T-72, poprzez
zwiększenie siły ognia i osłonności balistycznej, mobilności oraz podniesienia
komfortu pracy załogi. Na podwoziu czołgu o wzmocnionym zawieszeniu, wyposażonym w Power-Pack (silnik S1000R),
agregat prądotwórczy APU, klimatyzację,
sterowanym za pomocą wolantu kierownicy zamontowano dodatkowe opancerzenie
(pancerz kompozytowy).
Posadowioną na nim wieżę (pancerz
kompozytowy) wyposażono w armatę ukraińską KBM-2 120 mm/L50. Automat załadowania umieszczony został w niszy
wieży (22 szt. amunicji scalonej kal 120 mm).
W zmodernizowanym czołgu, który
otrzymał kryptonim PT-91M2 zmodernizowano karuzelowy automat załadowania,
zmieniając jednocześnie rozmieszczenie
amunicji II rzutu. Zamontowano niezależny
agregat prądotwórczy APU o mocy 8–10
[kW]. Stanowisko kierowcy wyposażono
w noktowizor PNK-72 „Radomka”. Koncepcja modernizacji
PT-91M2, przy zaangażowaniu
stosunkowo niewielkich środków
finansowych, obejmuje także zastosowanie nowych polskich przyrządów optoelektronicznych, oferuje podniesienie walorów ogniowych, trakcyjnych oraz zwiększenie poziomu ochrony balistycznej,
a nowe propozycje modernizacyjne sprawiają, że „Łabędy” przeżywają nowy czas.
I
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Programy stworzą

nową armię

Modernizacja polskiego wojska ma kosztować aż 130 mld zł przez najbliższych kilka lat. Przed nami więc lata budowy dedykowanych programów, międzynarodowych negocjacji i wielkich kontraktów. Szefostwo MON chce jak
największego udziału podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, by
tym samym ruszyć kołem napędowym całej gospodarki
Michał Tabaka
hcąc rzetelnie i obiektywnie oceniać plany modernizacji polskiej
armii, trzeba w pierwszej kolejności unieść się ponad polityczny spór, który z powodzeniem organizuje komunikację społeczną w kraju nad Wisłą. Nie
do końca miałoby sens roztaczanie „pacyﬁstycznych” argumentów, idących w kierunku likwidacji wojska i ogłoszenia neutralności. Abstrahując, że takie procesy ciągną się nawet przez dziesięciolecia, to dzisiaj – w dobie terroryzmu, uchodźców i globalnej niepewności – zastanawianie się nad
sensem nowocześniejszego i, tym samym,
lepszego wojska – ma jak najbardziej sens.
Niestety – na przykładzie Ukrainy – historia pokazuje nam, że owszem liczą się
sojusze. Wszyscy wszak z satysfakcją i trochę z ulgą przyjęli zapewnienia prezydenta Trumpa dotyczące art. 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, ale jednak bardzo istotne jest, by Polacy w ostatecznym
rozrachunku mogli wreszcie liczyć wyłącznie na siebie i swoje zasoby.
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Liczby na papierze
Polska armia potrzebuje dodatkowych
nakładów – to kolejne zdanie, z którym nawet największym wrogom trudno byłoby się
spierać. Nie chodzi o popularne rzekome
czy faktyczne zaniechania poprzedników
(wszystkich). Rzecz bardziej w pędzącym
świecie i dosyć jednak nieciekawych czasach.
Największe gospodarki łożą coraz więcej
pieniędzy na doskonalenie swojego uzbrojenia. W przeważającej części myślą o swoich możliwościach defensywnych, a nie
ofensywnych.
O tym, że już na tym poziomie będą
przeszkody niech świadczą pierwsze, jeszcze sprzed ponad roku, zapowiedzi reprezentantów MON, którzy podkreślali,
że jednym z docelowych planów jest
zwiększenie liczebności polskiej armii. Aż
o 50 procent. Obecnie w Polsce mamy
ok. 120 tys. wojaków. Wtedy mielibyśmy
podobną liczbę żołnierzy co np. Niemcy
i Grecja. W tyle zostawilibyśmy m.in.
Wielką Brytanię (ok. 150 tys. żołnierzy),
Hiszpanię (125 tys.) czy Ukrainę (ok.
160 tys.). Liczebniejszą armię od Polski na

Starym Kontynencie będą miały Francja
(ok. 205 tys.) i Włochy (320 tys.).
Zwiększenie liczby wojaków o 60 tys. to
zadanie trudne, wymagające strategicznego planowania, sporego marginesu czasowego i przede wszystkim dużych nakładów finansowych. Dlatego w perspektywie
najbliższych lat takie rozwiązanie wydaje się
jednak mało prawdopodobne. Tak jak zapowiedzi z początków rządów PiS o konieczności podniesienia nakładów na polską armię z 2 do 3 proc. PKB, co oznaczałoby zwiększenie wydatków o ok. 8–10
mld zł. Dzisiaj nie znajdziemy już ani żadnego przedstawiciela MON, ani jakiegokolwiek reprezentanta rządu, który mógłby odpowiedzialnie stwierdzić, że jest to
nadal możliwe do wykonania. W planach
więc stanęło na 2,5 proc. PKB do 2030 r.
I tak ambitnie.

Karuzela programów
Modernizacja polskiej armii to tak naprawdę kilkanaście programów dotyczących
różnych aspektów obronnych, a nie tylko
wojska. Wedle zaakceptowanego w paź-
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dzierniku 2016 r. przez szefa MON Antoniego Macierewicza harmonogramu zmian
w Planie Modernizacji Technicznej polskiego wojska (już po zeszłorocznych korektach) tylko w latach 2017–2022 wydamy na to astronomiczną kwotę 77 mld zł,
z czego większość (61 mld zł) przeznaczona
będzie na 15 priorytetowych programów
modernizacyjnych.
Warto w tym miejscu przypomnieć
deklarację przedstawicieli MON, którzy niedługo po zmianie władzy zaczęli kreślić rozpisaną na wiele lat poprawę techniczną
(i nie tylko) naszej armii, która w całości ma
pochłonąć w sumie 130 mld zł.
Trzeba również zaznaczyć, że marginesy czasowe poszczególnych programów
są wyjątkowo trudne do oszacowania i dosyć ruchome. Gdyby to był tylko czysty biznes, to sprawa pewnie byłaby „szybka i przyjemna”. Ale w przypadku pompowania pieniędzy w wojsko mamy do czynienia jeszcze z polityką i różnymi interesami.

„Wisła” z „Narwią” pod rękę
Najdroższym programem, ale też najbardziej reprezentatywnym i niezwykle
istotnym w sensie szeroko rozumianej
obronności kraju jest bez wątpienia „Wisła”.
Co więcej, zgodnie z zapewnieniami MON,
„Wisła” jest ściśle powiązana z innym programem – „Narew”, dotyczącym systemu
obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Jego właściwa realizacja będzie więc
miała spore znacznie dla całego procesu
modernizacji.

nów Zjednoczonych. Niewątpliwie opóźnienie systemu IBCS poważnie utrudnia realizację programu obrony powietrznej
średniego zasięgu – mówi na łamach portalu defence24.pl Bartosz Kownacki, wiceminister obrony. Opóźniona „Wisła”
opóźni „Narew” (wartość tylko tego programu oszacowano na 16 mld zł), na który składa się łączność, system dowodzenia
oraz rakiety plus zaplecze logistyczne.
– „Narew” będzie zrobiony tak, by można było podłączyć do niego dowolną rakietę
naprowadzaną inercjalnie. Może to być rakieta średniego zasięgu, krótkiego, nie ma
to znaczenia. Cały system będzie uniwersalny, różnica będzie tylko w rakiecie i radarze kierowania ogniem – tłumaczy w mediach dr inż. Tomasz Zawada, dyrektor Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwrakietowej PIT-RADWAR, szef zespołu „Tarcza Polski”.
Porozumienie na dostawę Patriotów
z Departamentem Stanów już zostało
podpisane. To dopiero pierwszy krok w realizacji „Wisły”, której start ciągnie się niemiłosiernie od lat. Czy realizacja całego programu już dalej obędzie się bez opóźnień
i innych potknięć? Dzisiaj chyba nawet
świeczka nie pomogłaby w znalezieniu
odważnego, skorego odpowiedzieć na to pytanie.

„Kruk”, „Orka” i reszta
Mimo że przede wszystkim „Wisła” jest
medialna i łatwo wokół tego programu kreować nowe spory polityczne, to jednak cały

na inne armie świata – jest już standardem.
Obecnie wszystko na to wskazuje, że MON
wziął na „celownik” amerykańskiego
AH-64 Apache. Sporo wyjaśniło oświadczenie resortu w tej sprawie, w którym czytamy, że ministerstwo chce przejrzeć wszystkie możliwości na rynku, chcąc mieć tym samym jak największy wybór:
„Jednocześnie w celu realizacji tego programu, mając na uwadze wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, prowadzone są rozmowy na szczeblu
rządowym ze stroną włoską. Istotne jest też,
że potencjalna wspólna platforma śmigłowca uderzeniowego może stanowić
przykład dobrej i zbudowanej na wzajemnym zaufaniu współpracy przemysłowej.
Wspomniany kierunek działań będzie okazją do sprawnego i efektywnego budowania przestrzeni bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO” – informuje MON.

Modernizacja „wody”
Unowocześnienie armii nie ominie też
wody. Zadbać mają o to programy „Orka”,
„Czapla” i „Miecznik”. Główne założenia
tego pierwszego uległy już modyfikacjom.
Pierwotnie wszak zakładano, że za 3 okręty podwodne zapłacimy 7,5 mld zł i powinny być one gotowe do służby w latach
2020–2030. Teraz jest już jasne, ze ów termin jest po prostu nierealny.
– Prowadzimy rozmowy z trzema potencjalnymi kontrahentami: Niemcami
Fot. Targi Kielce

Niewątpliwie opóźnienie systemu IBCS poważnie
utrudnia realizację programu obrony powietrznej średniego zasięgu – mówił na łamach portalu defence24.pl
Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej

MON od miesięcy twierdzi, że ma
„zaklepane” 30 mld zł na zakup 8 systemów
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej
średniego zasięgu. Wiadomo, że będą to
amerykańskie Patrioty, wyposażone w system IBCS, także po poprawkach. Dzięki
nim jest możliwość prowadzenia samodzielnych działań – z wykorzystaniem rozpoznanego obrazu sytuacji powietrznej – już
przez niewielkie jednostki ogniowe. Szkopuł w tym, że już rok temu mieliśmy sygnały
od Amerykanów o możliwych opóźnieniach. Teraz to już pewne, co determinuje
czasowo całą operację zakupu.
– Ostateczna decyzja będzie podjęta po
uzyskaniu pełnej informacji ze strony Sta-

plan modernizacji polskiej armii koncentruje
się na innych aspektach. Przykładem jest
chociażby program „Kruk” dotyczący zakupu śmigłowców wielozadaniowych, na
który przeznaczono 10 mld zł.
Pamiętamy wszyscy międzynarodowe
zamieszanie wokół francuskich Caracali,
a potem pojawiające się informacje o planach modernizacji śmigłowca Mi-24 we
współpracy z Ukrainą. Tymczasem dla
ekspertów jest jasne, że tak czy inaczej śmigłowce obecnie będące na wyposażeniu polskiej armii wymagają bezwzględnej modernizacji. Bez niej nadal nie będą posiadały żadnych przeciwpancernych kierowanych pocisków rakietowych, co patrząc

współpracującymi z Norwegią, Szwecją
oraz Francją – mówi na łamach defence24
Bartosz Kownacki. – Rozmowy są bardzo
trudne, gdyż zdolności polskiego przemysłu są ograniczone. Dążymy do uzyskania
zwrotu dla polskich stoczni realnego transferu technologii, co w znaczący sposób wydłuża prowadzone negocjacje. Gdybyśmy
chcieli pozyskać gotowy okręt bez pakietu
przemysłowego, kontrakt mógłby zostać
podpisany już znacznie wcześniej. Pomimo
tego oceniam, że przy jasnym i twardym stanowisku idziemy do przodu, widzimy wyraźny postęp w rozmowach – dodaje.
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A co z programami „Miecznik” i „Czapla” z budżetem 4 mld zł, które zakładały
zakup 6 okrętów? Tutaj też możliwe są
opóźnienia determinowane głównie jednak
pieniędzmi, a raczej ich brakiem. Przedstawiciele MON zastrzegają, że ich realizacja będzie zależała od planowanego
zwiększania wydatków obronnych do
2,2 proc. PKB w 2020 roku i 2,5 proc. PKB
w roku 2030.

Bezzałogowce tylko polskie?
Nie da się zaprzeczyć twierdzeniom, że
ostatnie lata na niebie wygrywają bezsprzecznie drony. Początkowo wykorzystywane tylko promocyjnie i komercyjnie dzisiaj znajdują uznanie w armiach na wszystkich szerokościach geograficznych. W przypadku dronów operacyjnych o ich zakupie
mówią programy „Zefir” i „Gryf”. Na
pierwszy plan wysuwały się negocjacje z firmami z USA i Izraela. Z kolei w przypadku dronów krótkiego zasięgu w ramach programów „Orlik” i „Wizjer” – za 2,5 mld zł
planowano zakup 250 maszyn. Dalsze
kroki miały zależeć od aktualnego stanu Planów Modernizacji Technicznej.
W lipcu br. szef MON anuluje dotychczasowe postępowania i wprowadza
stosowne zmiany w Planie. W przypadku
bezzałogowców od tego czasu zgoda jest
tylko i wyłącznie na negocjacje z podmiotami, które są pod kontrolą Skarbu Państwa.
Teraz zresztą widać, że resort działa w tym
względzie dwutorowo. Z jednej strony w lipcu ubiegłego roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz izraelski Elbit Systems podpisały list intencyjny, który zakłada szerszą
współpracę, m.in. w programie bezzałogowców. Z drugiej już w 2015 roku PGZ
w Radomiu utworzył konsorcjum rodzimych firm w składzie: PGZ S.A., WZL-2
S.A., PIT-Radwar S.A., MESKO S.A. oraz
WZE S.A., którego celem jest złożenie polskiej oferty na system „Gryf”.
Na najszybszą realizację mają szansę
dwa mniejsze programy: „Ważka” i „Mikro”.
Chodzi tutaj o drony charakteryzujące się
pionowym startem, przeznaczone przede
wszystkim do użycia w terenie zurbanizowanym. W przypadku większych dronów –
w ramach programów „Orlik”, „Wizjer”,
„Gryf” i „Zefir” – na ich służbę w polskiej
armii będziemy musieli poczekać co najmniej do 2020 r.
Dobrze się stało, że październikowa korekta zaakcentowała konieczność wyjścia
naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom technologicznym. W ten sposób program „Cyberobrona i narodowa kryptologia” uzupełnił Plan Modernizacji Technicznej.
Cyfrową modernizację podzielono na
dwie części: Wsparcie Cybernetyczne i
Wsparcie Kryptologiczne. Każda z nich
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obejmuje 14 odrębnych zadań. Pierwsze
umowy będą zawarte jeszcze w tym roku.
W obecnych 12 miesiącach powinny być
znane wszystkie inne potrzeby w tym zakresie, co ułatwiłoby Inspektoratowi Uzbrojenia MON ich realizację do założonego
2022 r.

WOT to też modernizacja
Trudno bronić tezy jakoby modernizacja armii oznaczała tylko nowoczesne
know-how i technologię. Zwłaszcza, że
w Programie Modernizacji Technicznej
jedna z najdroższych propozycji nie dotyczy wcale sprzętu, a samych ludzi. Rzecz jasna chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej.
Według danych MON koszty organizacji tej jednostki, jej wyposażenia, a później utrzymania mogą sięgać nawet 24 mld
zł. Ostatnio wiceminister MON Michał
Dworczyk mówił o kwocie 3,5 mld zł.
Największe zakupy zaplanowano na
lata 2017–2019. Mają one objąć: wyposażenie ochronne, systemy noktowizyjne
i broń osobistą dla żołnierzy OT. Z kolei do
2022 r. mają też być realizowane zakupy
sprzętu łączności. W latach 2018–2022 mają
być pozyskiwane pojazdy terenowe dla
formacji OT.
Krytycznie nastawieni do pomysłu powołania do życia OT przekonują, że przez
to trzeba przesunąć część środków finansowych z innych programów, co znowu
spowoduje ich dodatkowe opóźnienie. Antoni Macierewicz zaprzecza: – Żadna złotówka z budżetu na modernizację armii nie
została przesunięta na Wojska Obrony
Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej
powstają dzięki powiększeniu budżetu, a nie
dzięki przeniesieniu jakiejś części budżetu
– argumentuje.
Na początek wyposażenie żołnierzy OT
ma być skromne: broń osobista i noktowizory. To z tego względu, że najpierw – za-

nim OT zostanie profesjonalną jednostką
– tych konkretnych żołnierzy czekają liczne szkolenia i kursy z podstaw walki i przetrwania na polu walki.
W przypadku OT szef MON powtórzył
znaną już retorykę. Resort nie chce szukać
sprzętu dla OT na całym świecie. Zamówienia powinny wypełnić polskie firmy. Mylić się będzie jednak ten, kto nazwie to narodowymi ambicjami ministra. Przecież takie, a nie inne jest założenie w Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, od
początku akcentującego preferencje dla
polskiego rynku, rodzimych producentów.
Według niego to oni powinni mieć zdecydowanie większy wpływ na kształtowanie
naszej gospodarki. Jak pokazuje nastawienie
MON – także w modernizacji polskiej armii.
Możemy krzywić się na formę zakończenia negocjacji z Airbusem, kręcić nosem
na powstanie WOT. To jednak nie może
nam pozwolić na stwierdzenie, że modernizacja polskiego wojska jest w powijakach
i w ogóle nie wiadomo o co chodzi.
Wiadomo, najczęściej o pieniądze i czas.
Plan jest bardzo rozległy. Tylko koszty
pierwszej jego części (77 mld zł) przyprawiają o zawrót głowy. Do tego dochodzą
uwarunkowania polityczne i niełatwe międzynarodowe negocjacje. I pewnie po drodze, przez następne lata, zdarzą się potknięcia, modyfikacje, z czegoś trzeba będzie zrezygnować, a coś zamienić. Ale
jednak będziemy mieli nowocześniejszą
i tym samym silniejszą armię. Dzisiaj,
w świecie rozemocjonowanym ustrojowo
i politycznie to wartość nie do przecenienia.
Rzecz jasna nie chodzi o gotowość do takich czy innych działań wojennych. Liczy
się poczucie własnego bezpieczeństwa.
Jego brak, co pokazała dobitnie historia,
może mieć opłakane skutki.
I
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Nowoczesnością
zwiększymy przewagę
Naszą rolą jest wyszukiwanie nowych technologii, możliwych do wykorzystania w siłach zbrojnych. Większość zidentyﬁkowanych, nowych rozwiązań pochodzi z sektora cywilnego. Staramy się odnajdować w nich nowe
zastosowania – mówi płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, szef Inspektoratu
Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Panie pułkowniku, jakie miejsce w procesie budowania zdolności Sił Zbrojnych
RP zajmuje Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych?
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającą działania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz innych komórek organizacyjnych resortu
obrony narodowej w obszarze poszukiwań
nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych, które wypełniają wymagania operacyjne i mogłyby być wdrażane do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w średnio- i długoterminowej perspektywie.
Nasze zadania to m.in. identyfikacja,
analiza, gromadzenie i udostępnianie danych w zakresie perspektywicznych technologii obronnych z uwzględnieniem badań
naukowych wskazanych w dokumencie
„Priorytetowe kierunki badań naukowych
w resorcie obrony narodowej na lata 2013–
2022”. Przedstawiamy również propozycje
zadań do planu badań naukowych w za-
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kresie rozwoju innowacyjnych technologii
obronnych. Sprawujemy nadzór nad wybranymi projektami realizowanymi poza resortem obrony narodowej, w obszarze
obronności i bezpieczeństwa państwa,
w celu wykorzystania ich wyników dla
zwiększenia zdolności operacyjnej SZRP,
a także współdziałamy z koordynatorami
polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej w procesie wykorzystania wyników badań naukowych w ramach modernizacji technicznej SZRP. Bierzemy także aktywny udział w opracowywaniu propozycji działań, które zmierzają
do kompleksowego zabezpieczenia interesów resortu obrony narodowej w zakresie
praw własności intelektualnej – autorskich
praw majątkowych, patentów itp., powstałych w wyniku badań naukowych i prac
rozwojowych realizowanych na potrzeby
wojska. Uwzględniając niezawodność eksploatacyjną sprzętu wojskowego, znajdującego się aktualnie na wyposażeniu SZRP,
obejmujemy również swoją działalnością
aspekt racjonalizatorstwa w resorcie obrony narodowej i możliwości implementacji
nowych technologii do sprzętu już użytkowanego. Ponadto uczestniczymy w pracach zespołów zadaniowych, powołanych
w ramach programów badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, oraz opracowywaniu rekomendacji odnośnie zakresu i kierunków działań resortu obrony narodowej dla efektywnego wykorzystania
technologii kosmicznych i satelitarnych
na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
Kierowana przez pana instytucja doradza w kwestii wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby Sił Zbrojnych.
Jak w praktyce wygląda jej udział w obronności państwa? Jak bardzo technologie kosmiczne i satelitarne są przydatne dla
wojska?
Uczestniczymy w seminariach i konferencjach, prezentując zapotrzebowanie re-

sortu obrony narodowej na technologie
związane z przemysłem kosmicznym. Organizujemy spotkania bilateralne przedstawicieli sił zbrojnych z zainteresowanymi firmami. Nasi przedstawiciele brali
czynny udział w przygotowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Polskiej strategii kosmicznej – działu poświęconego bezpieczeństwu i obronności. Jest oczywistym, że
w obecnym świecie technologie kosmiczne,
a w szczególności satelitarne, są niezbędne w wojsku, w szczególności podczas rozpoznania czy też w telekomunikacji.
Jak wiele czerpie wojsko z nowych
technologii rynku cywilnego? Czy współpraca z jego przedstawicielami jest łatwa
i chętnie dzielą się oni swoją wiedzą i swoimi rozwiązaniami?
Naszą rolą jest wyszukiwanie nowych
technologii, możliwych do wykorzystania
w siłach zbrojnych. Większość zidentyfikowanych, nowych rozwiązań pochodzi
z sektora cywilnego. Staramy się odnajdować w nich nowe zastosowania, których
twórca technologii, nie będący specjalistą
w dziedzinie taktyki i techniki wojskowej,
czasami nie dostrzega. Często angażujemy
się w rozwijanie pomysłów przedstawicieli nauki i przemysłu. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Biurem ds. Innowacji
i Nowych Technologii Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które pośredniczy w kontaktach
i wspiera działania drobnych inwentorów
w rozwoju pomysłów wspólnie z podmiotami grupy.
Dysponujemy poświadczeniami bezpieczeństwa, jak większość jednostek organizacyjnych MON posiadamy wydzieloną sieć informatyczną, certyfikowaną do
przetwarzania informacji o klauzuli niejawnej, jak również pomieszczenia do przetwarzania dokumentów o takich klauzulach.
Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane nam informacje nie były ujawniane nikomu spoza zainteresowanych
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stron, co skutkuje otwartością i zaufaniem zgłaszających się do nas podmiotów,
dlatego można powiedzieć, iż współpraca
jest owocna i zdecydowanie ciekawa.
Należy tutaj wspomnieć o organizowanym przez nas konkursie na innowacyjne
technologie dla sił zbrojnych, który skierowany jest do polskich środowisk naukowych, przemysłowych, jak również do wynalazców indywidualnych. Jest on jednym z wielu źródeł, w których wyszukujemy pomysły niejednokrotnie wyprzedzające aktualny stan wiedzy i techniki o lata. Niektóre z nich są na tyle wizjonerskie, że
w pierwszej chwili wydają się pochodzić
z literatury science fiction. Każdy taki pomysł poddajemy analizie i procedujemy
zgodnie z przyjętymi w resorcie obrony narodowej standardami. Mamy nadzieję, że
sprzęt i wyposażenie, jakie powstają
w wyniku inicjowanych przez nas projektów, za kilka lub kilkanaście lat będą standardowym, pozostającym w dyspozycji
polskiego żołnierza wyposażeniem.
Powiedział pan, że jednym ze sposobów poszukiwania przez państwa nowych
rozwiązań jest organizowany corocznie
konkurs Innowacje dla Sił Zbrojnych RP.
Czy daje on wymierne korzyści dla funkcjonowania I3TO?
Nasze działania ukierunkowane są na
to, aby polska myśl techniczna, jak również

Firmy, które uczestniczą w targach pokroju MSPO,
prezentują zazwyczaj gotowe produkty, które mają lub
w najbliższej przyszłości mogą mieć w swojej ofercie,
my natomiast pozyskujemy informacje na temat
nowinek technicznych i rozwiązań światowych
w poszczególnych dziedzinach techniki wojskowej
polski przemysł zbrojeniowy, uczestniczyły w wypracowaniu najlepszych rozwiązań,
które zapewnią żołnierzom odpowiednie
zdolności operacyjne oraz bezpieczeństwo. Konkurs Innowacje dla Sił Zbrojnych
RP bardzo dobrze wpisuje się w to zadanie, bowiem daje nam możliwość zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami,
nad którymi aktualnie pracują zarówno firmy, jak i instytucje naukowo-badawcze,
bądź też indywidualni wynalazcy, a które
mogą znaleźć zastosowanie w wojsku.
Wiedza, którą w ten sposób pozyskujemy,
pozwala też na nasz aktywny udział w podnoszeniu zdolności operacyjnych SZRP.
Należy również zaznaczyć, że pozyskane dzięki organizacji konkursu informacje o innowacyjnych technologiach zasilają stworzoną przez nas bazę danych, dostępną dla instytucji resortu obrony naro-

dowej. W przypadku poszukiwania konkretnych technologii przez użytkownika
sprzętu wojskowego – gestora, organizatora
systemu funkcjonalnego, ma on łatwy dostęp do informacji na temat nowych rozwiązań, które są opracowywane na polskim
rynku.
Organizując kolejną edycję konkursu,
staramy się wyjść naprzeciw potrzebom
wojska, dlatego postanowiliśmy wprowadzić nową kategorię (oprócz koncepcji i projektów badawczo-rozwojowych – przyp.
red.), mianowicie projekty specjalnego
przeznaczenia. W tej edycji poszukujemy
koncepcji z zakresu platform bezzałogowych. Kategoria ta w kolejnych edycjach
konkursu będzie podlegać zmianie w oparciu o wymagania operacyjne i priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej.
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Wybrane projekty konkursowe w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego – poziomów gotowości technologii PGT – staramy się rozwijać i wprowadzać do Sił Zbrojnych RP, wykorzystując do tego przydzielone nam procedury
i kompetencje. Przykładem mogą być inicjowane przez nas projekty badawczo-rozwojowe, finansowane ze środków
MON za pośrednictwem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.
Świat podąża do przodu bardzo szybko. Nowe technologie są zastępowane
jeszcze nowocześniejszymi. Jak ten trend
wpływa na modernizację armii? Czy w takich warunkach łatwo jest przewidywać
działania modernizacyjne, które z założenia
mają służyć armii?
Wysoki poziom potencjału obronnego
jest celem strategicznym każdego suwerennego państwa. W celu osiągnięcia jak
najlepszego wskaźnika dąży się do uzyskania wysokiego stopnia zaawansowania
technologicznego uzbrojenia. Wynika to
przede wszystkim z potrzeby posiadania
przewagi strategicznej i operacyjnej nad potencjalnym przeciwnikiem, jak również ze
zobowiązań sojuszniczych, zaś w systemie
koalicyjnym pomaga w zachowaniu od-

związanego głównie ze zdolnościami prowadzenia działań i operacji informacyjnych,
psychologicznych oraz tych w ramach
współpracy cywilno-wojskowej.
Wzrasta potrzeba motywacji polskiego przemysłu obronnego do większego
udziału w międzynarodowych programach
naukowych i technicznych, co pozwoli na
dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych, zwiększając potencjał innowacyjności w polskim przemyśle zbrojeniowym i ośrodkach naukowych. W obszarze rozwoju uzbrojenia Sił Zbrojnych RP
realizowane będą również zadania nieobjęte programami operacyjnymi, mające
jednak istotne znaczenie dla poszczególnych
systemów funkcjonalnych i zabezpieczenia
aktywności wojsk.
Nad jakimi projektami pracujecie
państwo obecnie? Jak przełożą się one na
prawidłowe działanie Sił Zbrojnych RP?
Koordynujemy projekty badawczo-rozwojowe o wysokim podłożu nowatorskim, innowacyjne nie tylko w skali kraju,
lecz także na arenie międzynarodowej.
Zajmujemy się badaniami naukowymi
oraz pracami rozwojowymi praktycznie
we wszystkich obszarach systemów funkcjonalnych, istotnych dla Sił Zbrojnych RP.

Nasza obecność w Kielcach jest też jednym z elementów autopromocji, dzięki której jesteśmy coraz bardziej
rozpoznawalni w środowisku naukowym i wśród indywidualnych wynalazców, a wśród zwiedzających jest
ich niemałe grono
powiedniego poziomu interoperacyjności.
Cały czas rozwijane są nowe technologie – świat nauki tworzy wciąż nowe rozwiązania. Część z nich znajduje swoje zastosowania, część jest wyjściem do rozwoju
kolejnych, a część jest ślepymi drogami rozwoju. Dynamiczny rozwój nowych technologii w obszarze uzbrojenia wpływa na
kształt definiowania nowych zdolności
operacyjnych. Współczesne i przyszłe operacje posiadają szereg charakterystycznych cech, do których należy zaliczyć: integrację działań, sieciocentryzm, wielowymiarowość, nieliniowość, ogniskowość,
precyzję i asymetrię. Ostatnie doświadczenia
z konfliktów zbrojnych wskazują na stopniowe przechodzenie od klasycznej walki
zbrojnej do szeroko rozumianego oddziaływania, w tym oddziaływania kinetycznego – śmiercionośnego i nieśmiercionośnego – oraz oddziaływania niekinetycznego,
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Ze względu na powyższe, ale przede
wszystkim na zapewnienie ochrony wrażliwych danych, istotnych zarówno dla wykonawców projektów, jak i SZRP, nie mogę
przekazać szczegółowych informacji
o projektach. Niemniej jednak chciałbym
podkreślić, że sprawujemy kontrolę począwszy od projektów z zakresu ochrony
i przetrwania wojsk, poprzez ukierunkowane
typowo na rażenie, a kończąc na projektach
z zakresu łączności satelitarnej.
Odnosząc się do drugiej części pytania,
jestem przekonany, że pozytywnie zakończone projekty badawczo-rozwojowe zwiększą możliwości militarne sił zbrojnych poprzez pozyskanie nowych zdolności operacyjnych, które pozwolą uzyskać potencjalną przewagę nad przeciwnikiem.
Zbliżają się kolejne targi MSPO. Czy
są one dla państwa źródłem inspiracji? Czy
i w tym roku będziecie mieć tam państwo
swoje stoisko?

Nasz personel traktuje udział w różnych targach jako doskonałe źródło wiedzy
w działalności bieżącej. Firmy, które uczestniczą w targach pokroju MSPO, prezentują zazwyczaj gotowe produkty, które
mają lub w najbliższej przyszłości mogą
mieć w swojej ofercie, my natomiast pozyskujemy informacje na temat nowinek
technicznych i rozwiązań światowych w poszczególnych dziedzinach techniki wojskowej. Robimy to poprzez udział w prezentacjach i pokazach, seminariach,
a przede wszystkim uczestnicząc w bezpośrednich rozmowach. Taką wiedzę wykorzystujemy w naszej codziennej pracy,
m.in. opiniując pomysły, z którymi zgłaszają
się do nas firmy, instytuty naukowo-badawcze czy indywidualni wynalazcy. Musimy wiedzieć, jakie są trendy na rynku,
żeby wydać merytoryczną opinię, czy warto daną technologię rozwijać. Poza tym
w ramach prac analitycznych, mając wiedzę na temat aktualnego stanu rozwoju
technologicznego krajowych podmiotów
przemysłu zbrojeniowego i instytucji badawczo-naukowych, możemy na zasadzie synergii proponować nowatorskie
rozwiązania, wykorzystujące dostępne lub
rozwijane komponenty, lub inicjować zupełnie nowe programy badawcze, wytyczając kierunki rozwoju technologii jeszcze
niedoskonałych. Nasze główne działanie to
poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych
– technologii, które nie są jeszcze dostępne, a nie produktów „z półki”. Dlatego
MSPO to dla nas głównie źródło wiedzy
o tym, w którym kierunku podąża świat,
i jej przeniesienie na polski grunt.
W tym roku również będziemy mieli
swoje stoisko na MSPO. Zaprosiliśmy do
udziału w wystawie firmy, które brały
udział w poprzednich edycjach naszego
konkursu, a które dysponują dużym potencjałem innowatorskim i charakteryzują się operatywnością w działaniu. Mają
one tym samym okazję zaprezentować
swój potencjał i nawiązać nowe kontakty biznesowe.
Nasza obecność w Kielcach jest też jednym z elementów autopromocji, dzięki
której jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w środowisku naukowym i wśród indywidualnych wynalazców, a wśród zwiedzających jest ich niemałe grono. Owocuje to dziesiątkami rozmów podczas targów
i późniejszych spotkań roboczych, których ideą jest wyselekcjonowanie innowacyjnych pomysłów, rodzących się w głowach
ludzi, często spoza świata nauki, którzy nie
dysponują ani odpowiednim zapleczem, ani
też środkami finansowymi na ich wcielenie
w życie.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

PRZEMYSŁ OBRONNY

Nowa jakość w badaniach
trwałościowych produktów
W odpowiedzi na potrzeby rynku ﬁrma Brüel & Kjaer
uruchomiła produkcję pierwszego na świecie
wzbudnika – LDS V8900 – chłodzonego
powietrzem generującego siłę
80 kN (sinus) i przemieszczenia
101,6 mm (4”) w zakresie
częstotliwości do 3 kHz

rgania mogą być zarówno czynnikiem niepożądanym, obniżającym komfort życia, jak również zjawiskiem wywoływanym w sposób planowy w celu testowania
trwałości produktów. Systemy elektrodynamicznych wzbudników drgań, wytwarzające powtarzalne drgania o określonych
parametrach, umożliwiają badanie trwałości
elementów mechanicznych lub elektronicznych w znacznie krótszym czasie niż

D

Diagram przedstawiający zakres parametrów pracy wzbudnika typ V8900

w przypadku eksploatacji w warunkach rzeczywistych. Skrócenie czasu testów przekłada się na znaczne obniżenie kosztów
przygotowania nowych produktów i kontroli jakości już wytwarzanych elementów.
Komory klimatyczne używane wraz ze
wzbudnikami są w stanie odwzorować
zmienność temperatur i wilgotności, aby
zbliżyć warunki testu do warunków naturalnych.
Firma Brüel & Kjaer posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji
wzbudników drgań oraz urządzeń do pomiaru dźwięku i drgań, które są stosowane podczas testów trwłościowych. Jej nowym produktem jest wspomniany wzbudnik LDS V8900.
Istotnym elementem systemu jest sterownik drgań LASER ze stosownym oprogramowaniem. Wykorzystując pomiar poziomu drgań, na stole wzbudnika z pętlą
sprzężenia zwrotnego jesteśmy w stanie

utrzymać drgania o określonej formie np.
sinus, random, shock itp. w zadanej ilości
cykli testu. Testy mogą być prowadzone zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym z zastosowaniem stołu ślizgowego.
Dobór wzbudnika wymaga uwzględnienia wielu czynników od wymaganych parametrów drgań do wagi i wymiarów testowanych obiektów. Służymy naszym doświadczeniem w doborze odpowiedniego
systemu.

Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o.
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 12
tel.: 22 858 93 92, faks: 22 858 82 21
e-mail: bruel@bruel.com.pl
www.bruel.com.pl, www.bksv.com
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Przemysł obronny
niemal równo z PKB
Spada tempo wzrostu
dochodów globalnej
branży lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń – obecnie wskaźniki tylko
nieznacznie wyprzedzają
wzrost PKB na świecie,
jak wynika z raportu
przygotowanego przez
ﬁrmę badawczą Deloitte

rzychody globalnego sektora lotnictwa, kosmonautyki oraz zbrojeń podniosły się o 2,4 procent
w 2016 roku (15,7 mld dol.),
osiągając wartość 674,4 mld dol. Stopa
wzrostu spadła z wartości 3,8 proc. osiągniętej w roku 2015. Mimo to, wskaźniki dla
sektora nadal nieco wyprzedzają szacowany
wzrost globalnego produktu krajowego
brutto (PKB) wynoszący 2,3 proc. Sektor
zawdzięcza tę zwyżkę przede wszystkim rozwojowi europejskiego podsektora komercyjnego i amerykańskiego podsektora
obronnego.
Wzrost przychodów komercyjnej branży lotniczej i kosmicznej na świecie zwolnił. W 2015 roku wzrost przychodów sięgał 6,3 proc., a w 2016 roku wynosił już tylko 2,7 proc. Przychody podsektora podniosły się z wartości 314,7 mld dolarów
w roku 2015 do 323,1 mld dol. Europejski
podsektor odnotował znaczący wzrost
(o 6,7 proc.), podczas gdy wzrost w Stanach

P
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Zjednoczonych był raczej niewielki, rzędu
1,3 proc. Taki stan rzeczy wynika bezpośrednio z 1,8 proc. spadku, jaki odnotowano
w zakresie amerykańskich projektów lotniczych, podczas gdy jednocześnie w Europie liczba takich projektów wzrosła
o 8,3 proc. Portfel zamówień lotniczych
utrzymał się na rekordowo wysokim poziomie, podnosząc się o 1,6 proc., do wartości 13.687 w 2016 roku.
Globalny podsektor obronny nadal
wychodzi z kryzysu, przy jednoczesnym
wzroście nakładów zbrojeniowych. Po ożywieniu obserwowanym w 2015 roku, w roku
2016 przychody zbrojeniowe na świecie
wzrosły o 2,1 proc., czyli o 7,2 mld dol., do
kwoty 351,3 mld dol. Światowe wydatki na
obronę poszły w górę o 0,6 proc., przy czym
w Stanach Zjednoczonych odnotowano ich
wzrost o 1,7 proc. Stało się tak przede
wszystkim za sprawą zwiększenia przychodów amerykańskiej branży zbrojeniowej o 3,1 proc. wynikającego z 3,6 proc.

wzrostu nakładów Departamentu Obrony
– najważniejszego klienta tego sektora.
Dla porównania przychody podsektora
obronnego w Europie podniosły się jedynie o 0,6 proc. przy wzroście nakładów
obronnych o 2,8 proc. Pomimo zwiększenia wydatków, obniżył się poziom wzrostu
przychodów obronnych w Europie. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać
w przekształceniach portfela Airbus Defense
& Space, (rzędu 1,3 mld dol. na niekorzyść
firmy).

Branża samolotowa rośnie,
ale wolniej
Europejski sektor lotniczy i obronny
nadal wyprzedza sektor amerykański pod
względem wzrostu przychodów. W 2016
roku spółki reprezentujące tę branżę w Europie mogły pochwalić się 3,7-proc. wzrostem w skali roku, pozostawiając w tyle spółki amerykańskie, które odnotowały wzrost
rzędu 2,4 proc. Wynik ten jest echem re-
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zultatów z 2015 roku, kiedy to sektor europejski wzrósł o 8,2 proc., podczas gdy
analogiczne przychody sektora w Stanach Zjednoczonych podniosły się jedynie
o 1,4 proc. W 2016 roku firmy europejskie
zawdzięczały swój rozwój głównie wynikom
osiągniętym przez podsektor lotnictwa i kosmonautyki, który zwiększył swoje przychody o 6,7 proc. dzięki komercyjnym
projektom lotniczym. Z drugiej strony, europejski podsektor obronny wzrósł tylko
o 0,6 proc. w porównaniu do 3,1 proc. wzrostu podsektora obronnego w Stanach
Zjednoczonych.
Zwiększone wpływy wynikały ze wzrostu przychodów w segmentach elektroniki
i OEM (original equipment manufacturing).
Firmy działające na tych obszarach zarobiły, odpowiednio 3,4 i 3,7 mld dol. Rozwój
segmentu OEM prawdopodobnie wynika
ze znaczącej zwyżki przychodów Grupy Airbus (2,4 mld dol.) i Lockheed Martin
(1,9 mld dol.) w 2016 roku. W segmencie

tensyfikowano wysiłki w zakresie zwiększania skali działalności poprzez wprowadzanie paneuropejskich sojuszy i przedsięwzięć typu joint venture – działania w tym
zakresie prawdopodobnie będą nadal podejmowane w obliczu nacisków cenowych
i dużej konkurencji ze strony Rosji, Chin
i innych krajów.

Dynamiczny sektor
Umacnia się wzrost zysków operacyjnych w sektorze zbrojeniowym na świecie
w miarę usztywniania marż w sektorze lotnictwa i kosmonautyki komercyjnej. Zyski
komercyjnego podsektora lotniczego i kosmicznego spadły w 2016 roku o 9,4 proc.
w porównaniu do marż operacyjnych firm
z branży zbrojeń, które podniosły się
o 5,3 proc. mimo wzrostu przychodów jedynie o 2,1 proc. w 2016 roku. Zyski operacyjne podsektora komercyjnego spadły do
wartości 9,1 proc., podczas gdy marże
firm zbrojeniowych wzrosły do poziomu

Europejski sektor lotniczy i obronny nadal wyprzedza
w sektor amerykański pod względem wzrostu przychodów. W 2016 roku spółki reprezentujące tę branżę
w Europie mogły pochwalić się 3,7-proc. wzrostem w
skali roku, pozostawiając w tyle spółki amerykańskie,
które odnotowały wzrost rzędu 2,4 proc.
elektroniki prym wiedzie Grupa Harris, która zarobiła 2,4 mld dol., głównie dzięki
transakcji nabycia Exelis.
Rentowność operacyjna firm reprezentujących sektor lotnictwa, kosmonautyki
i zbrojeń utrzymuje się na niezmienionym
poziomie – sytuacja sektora w Europie się
poprawia, a w Stanach Zjednoczonych –
nieco pogarsza. Marże operacyjne ciągle
utrzymują się na poziomie dwucyfrowym,
tzn. 10,4 proc., czyli ich wartość nie odbiega
zbytnio od wyniku 10,5 proc. odnotowanego w 2015 roku. Marże w sektorze amerykańskim spadły o 2,5 proc. – do 11,5 proc.,
podczas gdy europejskie firmy wykazują
marże rzędu 9,6 proc., co stanowi zwyżkę
o 5,3 proc.
Te tendencje zwyżkowe wiążą się przede
wszystkim z sukcesami Airbus, Rolls-Royce i Safran. W konsekwencji, różnica
między Stanami Zjednoczonymi a Europą
zmniejszyła się z 2,3 proc. w 2015 roku do
1,8 proc. Poprawa sytuacji jest potwierdzeniem wzmożonego ukierunkowania
Europy na racjonalizację wykorzystania aktywów i ograniczenie wydatków operacyjnych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zin-

11,5 proc. Zwiększenie marż podsektora
obronnego wiąże się ze świetnymi wynikami operacyjnymi firm Rolls-Royce i Lockheed Martin.
Segment dostawców napędu osiągnął
w tym względzie najwyższe wyniki. Dostawcy Tier 2 uplasowali się natomiast na
drugiej pozycji. Dostawcy Tier 2 osiągali już
marże rzędu blisko 20 proc. i nadal wyprzedzają dostawców Tier 1. W 2016 roku zyski operacyjne segmentu dostawców
napędu wzrosły z wartości 18 proc. do
19,2 proc., a odnośnie dostawców Tier 2,
z wartości 16,7 proc. do 17,9 proc. Marże
operacyjne dostawców Tier 1 utrzymały się
w roku 2016 na poziomie 10,0 proc., choć
były znacznie niższe niż zyski w segmencie
Tier 2.
W 2016 roku w sektorze produkcyjnym
zaobserwowano umiarkowaną poprawę
dzięki dynamicznemu rozwojowi w Europie. Produkcja w branży lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń wzrosła o 1,9 proc.
dzięki znaczącej poprawie sytuacji w poprzednich latach i wzrostom rzędu 7,6, 7,7
i 11,7 odpowiednio w 2012, 2013 i 2014
roku. W globalnych firmach tego sektora

produkcja przypadająca na jednego pracownika wynosi średnio 36.504 dol. – stanowi to niewielką zwyżkę i wynika ze spadku bazy pracowniczej o 1,1 proc. i niewielkiego wzrostu zysków operacyjnych.
W europejskim sektorze lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń nastąpił znaczący wzrost
produkcji (11,1 proc.), podczas gdy amerykańskie wskaźniki produkcji podniosły się
jedynie o 1,1 proc. Jednocześnie jednak
nadal istnieją spore rozbieżności odnośnie
poziomu produkcji w przeliczeniu na jednego pracownika – w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 42.817 dol.,
a w Europie odpowiednio – 31.970 dol.

Na kredyt
Ciągle rośnie zadłużenie, ponieważ
przedsiębiorstwa zwiększają efekt dźwigni
finansowej dla potrzeb finansowania swoich zakupów, wykupu akcji własnych oraz
opracowywania nowych innowacyjnych
produktów. Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego dla globalnego sektora lotnictwa,
kosmonautyki i zbrojeń pogorszył się
(39,4 proc.), z poziomu 1,18 w 2015 roku
do 1,65. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten pogorszył się o 34,2 proc., z poziomu 1,79 do 2,40. Zważywszy, że stopy procentowe nadal utrzymują się na niskim poziomie, kapitał zewnętrzny, szczególnie
w USA, wykorzystano na finansowanie wykupów akcji własnych, transakcji nabycia
oraz na rozwój produktów. Chociaż europejskie firmy z branży zaobserwowały
w 2016 roku osłabienie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego do poziomu 1,58,
nadal utrzymały swoją znacznie silniejszą
pozycję niż przedstawiciele tego sektora
działający w Stanach Zjednoczonych.
Wyniki europejskich i amerykańskich
firm z sektora lotnictwa, kosmonautyki
i zbrojeń są lepsze niż odpowiednie indeksy rynkowe. Amerykańskie firmy znacznie
wyprzedziły wyniki indeksu Standard & Poor’s (S&P) 500, który odnotował wzrost
o 11,2 proc. wobec indeksu Dow Jones
A&D (ze wzrostem 17,9 proc.). Analogicznie wyniki firm europejskich poprawiły się o 4,9 proc. w 2016 roku, co znacznie
przewyższa wartości indeksu STOXX 600,
który wykazał wzrost rzędu 1,3 proc.
– Myśląc o roku 2017 i latach następnych należy spodziewać się dalszego wzrostu w sektorze obronnym, ponieważ kraje
inwestują w nowe technologie, aby przeciwdziałać wciąż pojawiającym się zagrożeniom terrorystycznym. Portfel zamówień na samoloty sięgający blisko 13,7 tys.
sztuk spowoduje, że również branża lotnicza będzie osiągać stabilne wyniki finansowe
– podsumowuje Piotr Świętochowski, partner w dziale Audit & Assurance, ekspert ds.
przemysłu obronnego w Deloitte.
I
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Potrzeba nam systematyki
Moją rolą i rolą kierowanej przeze mnie instytucji jest stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu z coraz to nowocześniejszym sprzętem żołnierze
stanowili skuteczny element odstraszania potencjalnego przeciwnika – mówi
szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. bryg. Dariusz Łukowski
Fot. ST. CHOR. SZT. SŁAWOMIR MROWIŃSKI / IWSPSZ

Jakie miejsce w polskich Siłach Zbrojnych zajmuje innowacyjność i w jakim obszarze najsilniej dochodzi do głosu?
Biorąc pod uwagę, że Siły Zbrojne są
gwarantem naszego bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego
innowacyjność właśnie w obszarze bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa militarnego – wpisuje się w całej swej definicji
w unowocześnianie i modernizowanie polskich Sił Zbrojnych, co następuje sukcesywnie we wszystkich ich rodzajach.
W resorcie obrony narodowej instytucją zajmującą się kwestiami innowacyjności i wdrażania nowoczesnych technologii
jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, z którym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ściśle
współpracuje w obszarze wsparcia i za-
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bezpieczenia technicznego pozyskiwanego
nowoczesnego sprzętu wojskowego.
Innowacyjność jest również jednym
z kluczowych parametrów w procesie wyłaniania liderów produkcji zbrojeniowej
podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nakłady finansowe przeznaczane na prowadzenie prac badawczorozwojowych w Ministerstwie Obrony Narodowej systematycznie rosną, a jedną
z głównych myśli przewodnich MSPO jest
właśnie promowanie innowacyjności.
Przykładem takich działań są również
realizowane programy operacyjne MON,
w których możemy wyróżnić 5 głównych
obszarów: systemy obrony powietrznej
i obrony przeciwlotniczej, śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizacja Marynarki Wojennej, zintegrowane

systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR, bezzałogowe
systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe.
Jakie rozwiązania są obecnie najpotrzebniejsze w wojsku, by można było
mówić o zrealizowanych założeniach profesjonalizacji armii i gotowości obronnej
na miarę czasów i potrzeb?
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to
ciągły proces jakościowej i ilościowej transformacji zasobów kadrowych i sprzętowych
polskiej armii. Zmiany te są wprowadzane
stopniowo, tak aby przez cały czas trwania
tego procesu była ona gotowa do wykonywania swoich konstytucyjnych zadań
i wypełniania misji, również tych poza
granicami kraju, wynikających z naszych zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych.
Proces profesjonalizacji jest realizowany
w trzech głównych obszarach: personelu,
tj. żołnierzy i pracowników wojska, modernizacji technicznej oraz szkolenia
i kształcenia. Jednym z aspektów profesjonalizacji, obok modernizacji technicznej,
była reforma systemu zarządzania zasobami osobowymi, zmierzająca do zastąpienia służby obowiązkowej ochotniczą
służbą wojskową – zawodową i kontraktową. Istotnym elementem tego procesu
były również zmiany w systemie kształcenia kadr. Dlatego też kierownictwo MON
tak dużą wagę przykłada do reformy systemu edukacji wojskowej, maksymalnie
dopasowując go do wymagań dzisiejszego
pola walki i panującej sytuacji geopolitycznej. Ponadto trwają prace nad budową
nowego systemu uzupełniania rezerw,
a WOT stają się kluczowym elementem tego
procesu.
Jak wspomniałem, profesjonalizacja to
proces ciągły, musimy więc nadążać za występującymi zmianami i rozwojem. Wiele
osób kojarzy profesjonalizację tylko z przejściem na tzw. armię zawodową, ale to był
tylko pierwszy krok.
Profesjonalna armia to więc nie tylko
nowoczesny i zaawansowany technicznie
sprzęt, ale też bardzo dobrze wyszkolony
żołnierz. To my – żołnierze stanowimy
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w głównej mierze o walorach bojowych polskich Sił Zbrojnych. Moją rolą i rolą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest
stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu z coraz to nowocześniejszym
sprzętem żołnierze stanowili skuteczny
element odstraszania potencjalnego przeciwnika.
Co jest najbardziej potrzebne? W mojej ocenie są to systematyczna modernizacja istniejącej bazy szkoleniowej – mam na
myśli poligony, place ćwiczeń, strzelnice, itd.,
pogłębianie i zacieśnianie współpracy z państwami Sojuszu, realizacja międzynarodowych szkoleń, wymiana doświadczeń
w obszarze szkolenia, wspieranie i wykorzystanie potencjału naukowego oraz technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także budowa partnerskich relacji z rodzimym przemysłem zbrojeniowym
jako integralnym elementem polityki obronnej naszego państwa.
Co stanowi najmocniejszą stronę polskiej obronności, a które aspekty wciąż wymagają wsparcia, szkoleń, unowocześnienia i potężnych nakładów inwestycyjnych?
Bez wątpienia najmocniejszą stroną jest
połączenie potencjału kadrowego, poziomu finansowania oraz potencjału przemysłu
obronnego. Dodatkowo nieocenionym faktem w tej kwestii jest bardzo pozytywne nastawienie społeczeństwa polskiego do sił
zbrojnych i zadań przez nie wykonywanych.
Polski żołnierz i wysoki poziom jego wyszkolenia jest świadectwem jakości polskiej
armii, czego potwierdzeniem są liczne,
bardzo wysokie oceny wystawiane przez naszych sojuszników, którzy chwalą nas przy
okazji realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Nie bez znaczenia jest też wzrost liczebności Sił Zbrojnych. Tworzenie Wojsk
Obrony Terytorialnej podnosi potencjał
obronny kraju, wpaja w młodych ludzi wartości patriotyczne, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za samych siebie, obywateli i całą Ojczyznę.
Zmieniające się otoczenie współczesnych zagrożeń wymusza wręcz rozwój polskiej obronności. Modernizacja techniczna sił zbrojnych, zakupy nowego sprzętu
wojskowego determinują właściwą organizację szkolenia, wręcz stworzenia nowego systemu szkolenia wojsk. Współczesne
zagrożenia bezpieczeństwa wymuszają organizację nowego systemu dowodzenia
i kierowania siłami zbrojnymi.
Obecnie w Wojsku Polskim eksploatowany jest nowoczesny sprzęt – samoloty
G-550, samoloty F-16, KTO ROSOMAK,
czołgi Leopard II – który stanowi jedną
z mocniejszych stron naszego potencjału
i jednocześnie wizerunku na arenie międzynarodowej. Do tego stosujemy nowo-

czesne metody diagnostyki oraz mamy
świetnie wyszkolony personel obsługowy
i zabezpieczający, który każdorazowo udowadnia swoje wyszkolenie, wolę walki i siłę
charakteru podczas realizacji zadań mandatowych poza granicami kraju oraz podczas organizowanych ćwiczeń i zawodów, jak na przykład podczas corocznych
NATO Tiger Meet czy Strong Europe
Tank Challenge.
Trzeba zaznaczyć również, że planowany wzrost wydatków na obronność do
wysokości 2,1 proc. PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5 proc. PKB w 2032 r. pozwoli
na kontynuację realizacji programu rozwoju
sił zbrojnych nakreślonego podczas prowadzonego Strategicznego Przeglądu

kazanie sojusznikom, że jesteśmy dobrze
przygotowani i nie tylko my liczymy na sojuszników z NATO, ale NATO może liczyć
na nas. Profesjonalne przygotowanie musi
zaczynać się od pierwszego przekroczenia
bram koszar czy nawet od pierwszej wizyty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
gdzie kandydat na żołnierza niejednokrotnie po raz pierwszy styka się oko w oko
z przedstawicielem wojska i to pierwsze spotkanie może zaważyć na wyobrażeniu instytucji, jaką jest armia. Nie ukrywamy
tego, że poszukujemy najlepszych, chcemy
ich zachęcić perspektywą stabilnej pracy,
możliwością podwyższania kwalifikacji,
awansów, atrakcyjnością służby, nie tylko
w kraju, ale także poza granicami.

Co jest najbardziej potrzebne? W mojej ocenie są to
systematyczna modernizacja istniejącej bazy szkoleniowej – mam na myśli poligony, place ćwiczeń,
strzelnice itd., pogłębianie i zacieśnianie współpracy
z państwami Sojuszu, realizacja międzynarodowych
szkoleń, wymiana doświadczeń w obszarze szkolenia,
wspieranie i wykorzystanie potencjału naukowego oraz
technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego,
a także budowa partnerskich relacji z rodzimym przemysłem zbrojeniowym jako integralnym elementem
polityki obronnej naszego państwa
Obronnego. W tym miejscu trzeba niestety zaznaczyć, ze nie wszystkie państwa sojuszu podchodzą do tego zagadnienia w podobny sposób.
Z drugiej strony, bez wątpienia, pewnych
nakładów wymaga szeroko pojęta infrastruktura wojskowa, którą trzeba dostosować do realnych potrzeb i zwiększających się
sił zbrojnych. Dodatkowo oczekiwana zmiana systemu dowodzenia i kierowania będzie
ważnym elementem w kontekście poprawy
funkcjonowania sił zbrojnych.
Jakie widzi pan realne możliwości
zmian w zakresie optymalnego przygotowania kadr wojskowych w polskich warunkach? Jak wiele zależy od ścieżki edukacji, metod i pomocy dydaktycznych, a ile
od późniejszego wyposażenia armii i systemu organizacji jej struktur?
Przygotowanie kadr wojskowych zawsze
było naszym priorytetem. Dobrze przygotowani żołnierze to gwarancja właściwej realizacji zamierzonych celów, to wreszcie
mniej problemów z utrzymaniem sprzętu
w wysokiej sprawności technicznej, to po-

W zamian oczekujemy pełnego zaangażowania, czy to na kursach, szkoleniach, poligonach czy wreszcie na misjach zagranicznych.
W zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego od lat funkcjonuje pewien podział na ośrodki, które specjalizują się
głównie w profesjonalnym przygotowaniu
żołnierzy niższych szczebli: szeregowych
i podoficerów oraz także pracowników
RON i ośrodki specjalizujące się w przygotowaniu kadry wyższych szczebli: wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe.
System doskonalenia zawodowego ulega
ciągłym przeobrażeniom, udoskonalanym
rozwiązaniom edukacyjnym.
IWsp SZ widzi potrzebę stawiania na
najwyższym miejscu problematyki edukacji kadr, dlatego tak inwestujemy w rozwój
CSLog. W ostatnich latach wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania edukacyjne,
stworzyliśmy najnowocześniejsze stanowiska symulacyjne. Wprowadzanie ich
do jednostek szkolnictwa wojskowego
daje gwarancję bezpiecznej eksploatacji
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sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu jednostek wojskowych. Nowoczesne metody szkolenia np. e-learning i nieograniczony dostęp do niego umożliwia
podnoszenie kwalifikacji w każdym miejscu
i czasie. Naszą rolą – dowódców/szefów
wszystkich szczebli dowodzenia jest takie
umiejętne kierowanie podwładnymi, by
poczucie obowiązku podnoszenia kwalifikacji było inicjatywą ich samych.
Wojskowa Akademia Techniczna czy
Centrum Szkolenia Logistyki to oczywiście
filary systemu szkolenia kadr korpusu osobowego logistyki. Wspólnie z Organizatorem Systemu Funkcjonalnego Logistyki prowadzimy także prace nad sformowaniem
jeszcze jednego ogniwa – Szkoły Podoficerskiej Logistyki, co pozwoli kształcić
adeptów logistyki od szeregowego po oficera.
Inwestycja w kadry, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz
promowanie samokształcenia przynosi
wymierne korzyści. W opinii żołnierzy i społeczeństwa resort obrony narodowej zyskuje
wizerunek dobrego, stabilnego, dbającego
o rozwój kadr pracodawcy, co w obecnych
czasach jest atutem bezcennym na „cywilnym” rynku pracy.
Wspomniana planowana zmiana systemu dowodzenia i kierowania siłami
zbrojnymi stworzy przejrzyste zasady podziału kompetencji i odpowiedzialności
pomiędzy poszczególnymi rodzajami sił
zbrojnych, a także pozwoli na stworzenie
transparentnych zasad działania w różnych
aspektach działalności służbowej.
Podczas targów MSPO Inspektorat od
5 lat organizuje konferencje „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze”. Jak hasło cyklicznej debaty ma się do aktualnej sytuacji? Czy polski przemysł zbrojeniowy
może być spokojny o portfel zleceń ze strony sił zbrojnych?
Polski Przemysł Zbrojeniowy może
być spokojny, jak to pani określiła, o „portfel zleceń” ze strony Sił Zbrojnych. IWsp SZ
jako główny organ wykonawczy logistyki
wojskowej jest instytucją w dużej części realizującą Plan Modernizacji Technicznej.
Odpowiadamy za wydatkowanie wysokich kwot finansowych przeznaczonych na
obronność, modernizację, zabezpieczenie
oraz obsługę sprzętu wojskowego od jego
wprowadzenia do wycofania z sił zbrojnych.
Za zakup nowego sprzętu wprowadzonego do sił zbrojnych w głównej mierze odpowiada Inspektorat Uzbrojenia.
Głównym celem wspomnianej konferencji jest przedstawienie polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, jakimi środkami
finansowymi dysponuje IWsp SZ w roku
budżetowym i w perspektywie 5, czasem
10 lat. Jest to jedna z niewielu okazji, gdy
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Uroczystość nominacji na najwyższe stanowiska w armii w marcu 2016 r.

Zapewnienie ciągłości dostaw, a także sprawności
sprzętu jest kluczową rolą Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych. Mając na uwadze z jednej strony potrzeby
wojska, a z drugiej możliwości przemysłu zbrojeniowego staramy się w możliwie optymalny sposób
zharmonizować te dwa aspekty
można poznać wykonawców i zamawiających, wyartykułować oczekiwania dla
obu stron.
Zapewnienie ciągłości dostaw, a także
sprawności sprzętu jest kluczową rolą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Mając
na uwadze z jednej strony potrzeby wojska,
a z drugiej możliwości przemysłu zbrojeniowego staramy się w możliwie optymalny sposób zharmonizować te dwa
aspekty. Należy jednak pamiętać, że wszystkich nas obowiązuje prawo, które precyzyjnie określa metodologię przy wyborze potencjalnych kontrahentów, tak aby nie naruszać warunków konkurencyjności na europejskim rynku dostawców i usługodawców, a jednocześnie, aby zapewnić odpowiedni potencjał obronny polskiego przemysłu zbrojeniowego na czas kryzysu lub
konfliktu zbrojnego. W moim przekonaniu
polski przemysł obronny może być spokojny
w kontekście zleceń ze strony Polskich Sił
Zbrojnych. Należy również dodać, że targi MSPO dają dodatkowo możliwość polskim podmiotom zaprezentowania swoich
możliwości oraz zawierania umów również
z armiami innych państw, co znacząco przyczynia się do ekonomicznego rozwoju
firm.
Jaki jest główny cel Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych na tegorocznych
targach MSPO? Jakie ma pan przesłanie

dla swoich zwierzchników, dowódców
jednostek wojskowych i firm, które wspierają polską armię poprzez działalność
produkcyjną i usługową?
Dzięki Międzynarodowemu Salonowi
Przemysłu Obronnego możemy przedstawić najnowsze polskie rozwiązania w zakresie techniki wojskowej i porównać je ze
światowymi osiągnięciami. Kieleckie targi
militarne to nie tylko niezwykle ceniona
w sferze światowych ekspertów platforma
spotkań i wymiana poglądów, ale, co cieszy najbardziej, to również doskonała promocja współpracy dla bezpieczeństwa.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
(IWsp SZ) od chwili powołania w październiku 2006 r., jest organizatorem Wystawy Sił Zbrojnych i stanowi nieodłączny
element Międzynarodowego Salonu. Co
roku prezentujemy stale zmieniające się oblicze polskiego wojska, nowoczesnego
sprzętu i wyposażenia oraz rosnących
zdolności naszych żołnierzy. Wyzwalamy
klimat profesjonalnej armii i pokazujemy
próbkę tego, co najważniejsze w koszarach
i parkach sprzętu technicznego. Prezentujemy także wyposażenie logistyczne wykorzystywane przez polskich żołnierzy na
misjach zagranicznych.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Niechciane dziecko
rośnie w siłę

O sytuacji w przemyśle obronnym za czasów rządów PO-PSL oraz aktualnej polityce obronnej,
tworzonej przez PiS, opowiada gen. dyw. w st.
spoczynku Leon Komornicki, minister ds. przemysłu obronnego w gospodarczym gabinecie cieni
BCC i były z-ca szefa Sztabu Generalnego
Zaangażował się pan w prace gabinetu cieni BCC jako sobowtór ministra
obrony narodowej. Z niezgody na to, co się
dzieje w wojsku?
Zacznijmy od tego, że gabinet cieni
BCC powstał w 2012 r. po to, żeby oceniać
prace rządów, ale nie z punktu wodzenia
zwykłego krytykanctwa, lecz merytorycznie, na podstawie przepisów, ustaw i rozporządzeń. Zbieramy się raz na kwartał,
przygotowujemy nasze raporty oceniające poczynania poszczególnych ministrów
i rządu. W raportach tych zawarte są także nasze rekomendacje i zalecenia. Każdemu z rządów dawaliśmy około półroczną karencję i staraliśmy się nie oceniać
personalnie ministrów, ale ich dokonania.
Każda z naszych funkcji w gospodar-
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czym gabinecie cieni BCC jest funkcją społeczną. Z racji mojego doświadczenia odpowiadam za ocenę działań rządu w obszarze polskiego przemysłu obronnego.
Wchodzi pan w „buty” jednego z najbardziej kontrowersyjnych ministrów – Antoniego Macierewicza. Gdyby miał pan go
zastąpić po kolejnych wyborach, w jakim
stanie zastałby pan Wojsko Polskie?
Nie aspirujemy do roli ministrów, nie
wchodzimy w niczyje buty. Każdy minister
ma przecież coś więcej niż tylko zajmowane stanowisko. Zarządza konkretnym urzędem, wieloma ludźmi, ma do dyspozycji
specjalistów i odpowiada za powierzony mu
obszar funkcjonowania państwa. My w gabinecie cieni BCC jesteśmy sami ze sobą i ze swoim doświadczeniem. Badamy

i oceniamy istotne dla gospodarki państwa
problemy. Zależy nam na eliminowaniu
wszystkich nieracjonalnych barier, które występują w życiu gospodarczym. Są to często przeszkody niewymagające nakładów,
ale ich konsekwencje hamują rozwój kraju i godzą w jego bezpieczeństwo. Staramy
się zarówno sugerować pewne rozwiązania
na etapie powstawania ustaw i rozporządzeń, jak i udoskonalać istniejące akty
prawne. Jestem pewien, że po kolejnych wyborach stan Wojska Polskiego będzie zdecydowanie lepszy niż ten, który zastał minister Antoni Macierewicz po rządach
PO-PSL.
Przyzna pan generał, że jednak gabinet cieni kojarzy się z alternatywą wobec
rządu.
Tak, ale my tworzymy gabinet gospodarczy, nie polityczny. Nie reprezentujemy
też żadnej partii politycznej. Nie jesteśmy
też w opozycji do partii rządzącej. Faktem
jest, że z naszego gabinetu wywodzi się kilku polityków aktualnie piastujących wysokie stanowiska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Minister Jerzy Kwieciński,
odpowiadający u nas kiedyś za rozwój gospodarczy, dziś jest sekretarzem stanu u pre-
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W obszarze obronności przyjęto wadliwą strategię, która była wynikiem
niewłaściwej oceny militarnych zagrożeń ze strony Rosji. Uważano,
że Rosja nam nie zagraża i wystarczającym dla naszego bezpieczeństwa
jest członkostwo w NATO. Zaniedbano obronę narodową

miera Mateusza Morawieckiego, a Krzysztof Szubert sekretarzem stanu w ministerstwie cyfryzacji. Te powołania na stanowiska w rządzie są dowodem nie tylko wysokich kwalifikacji naszych kolegów, ale także świadectwem wysokiego poziomu merytorycznego gabinetu gospodarczego cieni BCC.
Czy z tego pięcioletniego okresu pamięta pan wpływ raportu gospodarczego
gabinetu cieni na pracę Ministerstwa
Obrony Narodowej?
Poprzednicy obecnej ekipy – politycy
z Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego tak chętnie nie
zaglądali do naszych raportów. Być może
grzęzły one gdzieś w sekretariatach urzędu
Rady Ministrów i nie docierały przed oblicze pana premiera Tuska czy też pani premier Kopacz oraz poszczególnych ministrów tamtych rządów. Nie naszą rolą
było sprawdzanie, czy są one czytane. Ponadto staraliśmy się organizować nasze
konferencje czy też braliśmy udział jako paneliści w dyskusjach, np. podczas Kongresu
Gospodarczego w Katowicach czy też Forum Gospodarczego w Krynicy, gdzie nie
raz w sposób zdecydowany wyrażałem

swoje zdanie o zjawiskach szkodliwych
dla polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa. Nasz głos był słyszalny, ale niekoniecznie uwidaczniał się
w decyzjach ówczesnego MON.
Z czego mogło to wynikać?
Z braku pokory i arogancji... Wielu ministrów i sekretarzy stanu uważało, że nie
muszą brać pod uwagę głosu ekspertów,
a nasz gabinet właśnie taką funkcję spełnia.
Mimo wszystko staraliśmy się systematycznie i systemowo wysyłać swoje analizy
nie tylko do ministrów, ale także kierowaliśmy je do gabinetu prezydenta RP. Tylko
niektóre nasze propozycje zostały wzięte
pod uwagę. Gdyby z większą pokorą wsłuchiwano się w nasz głos, to nie mielibyśmy
tego, z czym borykaliśmy się w naszej gospodarce, a co z kolei osłabiało nasze
państwo i jego bezpieczeństwo.
W obszarze obronności przyjęto wadliwą strategię, która była wynikiem niewłaściwej oceny militarnych zagrożeń ze
strony Rosji. Uważano, że Rosja nam nie
zagraża i wystarczającym dla naszego bezpieczeństwa jest członkostwo w NATO. Zaniedbano obronę narodową. Ta wadliwa
strategia negatywnie odbiła się na potencjale

obronnym państwa, w którym udział mają
wojska polskie i polski biznes zbrojeniowy.
Na domiar złego, polski przemysł obronny, jako istotny element gospodarki narodowej, był traktowany jak niechciane dziecko, bowiem zarządzano nim decentralistycznie, przez kilka resortów. Z jednej strony przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
które dokonywało w nim zakupów techniki wojskowej i uzbrojenia, z drugiej zaś strony na ten przemysł miało wpływ Ministerstwo Skarbu Państwa, które powoływało
rady nadzorcze w spółkach państwowych
tego przemysłu. Zarządy zaś tych spółek powoływane były przez Ministerstwo Gospodarki. W tym też ministerstwie powstawały programy konsolidacji, rozwoju
i wsparcia polskiego przemysłu obronnego.
Powyższe rozwiązanie zastosowane w kierowaniu tak ważnym sektorem gospodarki było sprzeczne z podstawowymi zasadami sztuki zarządzania i tym samym nieefektywne.
Jaki to miało wpływ na przemysł
obronny?
To powodowało, że polski przemysł
obronny przez 25 lat nie mógł wyjść „na
prostą” i stać się konkurencyjnym wobec
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zachodnich koncernów zbrojeniowych. Źle
wyglądała także współpraca Wojska Polskiego z polskim przemysłem obronnym
i na odwrót. Pomiędzy tymi dwoma istotnymi komponentami potencjału obronnego państwa, w imię zwalczania korupcji, Decyzją nr 125 MON zabroniono przedstawicielom wojska i przemysłu wzajemnych
kontaktów. Tym samym stworzono „biurokratyczny mur”, skutecznie paraliżujący
współpracę SZ RP z polskim przemysłem
obronnym. Było to rozwiązanie niezmiernie szkodliwe dla polskiego przemysłu
obronnego i niespotykane w żadnym państwie będącym członkiem NATO.
Ten stan rzeczy z chwilą przejęcia
władzy przez PiS uległ zdecydowanej poprawie, bowiem państwowy przemysł
obronny został podporządkowany ministrowi obrony narodowej. I tym samym
współpraca pomiędzy wojskiem a tym
przemysłem ma dzisiaj naturalny i efektywny wymiar. Przykładem tej efektywności jest 100-proc. wykorzystanie budżetu
MON przeznaczonego na realizację zakupów techniki wojskowej i uzbrojenia, wynikających z planu technicznej modernizacji
SZ RP.
Jak widziałby pan współpracę pomiędzy wojskiem a przemysłem obronnym?
Wojskowi powinni współpracować
z przemysłem obronnym poprzez uczestnictwo w programach badawczo-rozwojowych, a także poprzez wspólne opracowanie programów technicznej modernizacji Sił
Zbrojnych RP i promowanie za granicą techniki wojskowej i uzbrojenia produkowanego w naszym przemyśle. Generałowie Wojska Polskiego powinni być propaństwowcami i myśleć nie tylko o dobru sił zbrojnych,
ale także o potrzebie wspierania rozwoju
państwowego przemysłu obronnego i polskiej gospodarki. Ścisła współpraca między
kierowniczą kadrą Wojska Polskiego a polskim przemysłem obronnym powinna być
świętą i niepodważalną zasadą. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie wróci myślenie,
które było sformułowane w Decyzji MON
nr 125 z czasów rządów PO-PSL, o której
już wspomniałem.
Ponadto niedopuszczalna powinna
być praktyka przyjmowania w ramach darowizn bez umowy przemysłowej uzbrojenia i techniki wojskowej z innych armii na
wyposażenie Wojska Polskiego. Przykładem
takiego postępowania było przyjęcie z wyposażenia Bundeswehry czołgów Leopard.
To spowodowało, że w dalszym ciągu
producent tych czołgów sprawował nad
nimi technologiczny i remontowy nadzór.
Bez wiedzy i udziału producenta nie można było tych czołgów naprawiać, remontować i modernizować. W polskim prze-
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Na utrzymanie SZ RP wydawane są gigantyczne
pieniądze podatnika. To są zobowiązania, które trzeba
spłacić nie tylko zdolnością do obrony granic,
ale również poprzez transfer technologii wojskowej
do produkcji cywilnej
myśle obronnym nie uruchomiono produkcji najbardziej potrzebnych części zamiennych do tego czołgu. Oddziały 11
DKPanc. zostały całkowicie uzależnione od
zaplecza remontowo-obsługowego i amunicji niemieckiego przemysłu obronnego.
Tym samym dywizja ta utraciła swoją „suwerenność”. Należy także zauważyć, że Leopard jest czołgiem ciężkim, ważącym ponad 64 tony. Jego wykorzystanie w operacji obronnej na obszarze naszego kraju jest
poważnie ograniczone, ponieważ nie jest
odpowiednio przygotowana do użycia
tego czołgu infrastruktura drogowo-mostowa i kolejowa.
Pana zdaniem takich problemów teraz
nie ma?
Zaskoczę Panią. Jest lepiej. Z chwilą
podporządkowania polskiego przemysłu
obronnego ministrowi obrony narodowej
nastąpiła normalizacja współpracy miedzy
wojskiem a tym przemysłem. Obowiązuje
tu zasada, że procedury tej współpracy mają
służyć dobru wojska i przemysłu, a nie wojsko i przemysł mają służyć procedurom. Ta
ostatnia zasada obowiązywała za poprzednich ministrów obrony narodowej
i była sformułowana we wspomnianej już
Decyzji nr 125. Dzisiaj ta decyzja jest nieważna i nie obowiązuje. Polski przemysł
obronny juz w ubiegłym roku otrzymał zamówienia z wojska i podpisał kontrakty na

ich realizację w tym roku. Zdarzyło się to
po raz pierwszy od 20 lat.
Poprzednio takie zamówienia i kontrakty podpisywane były dopiero w pierwszej połowie roku, w którym miały być realizowane. Budżet MON przeznaczony na
zakup techniki wojskowej i uzbrojenia w danym roku nie był wykorzystany, a przemysł
przystępował do realizacji zamówień w drugiej połowie roku ich wykonania.
Dzisiaj minister obrony narodowej
podjął bardzo istotną decyzję o 30-proc. zaliczkowaniu tych zamówień. Istotny jest także fakt, że coraz większe znaczenie nabiera współpraca polskiego przemysłu obronnego z przemysłem zbrojeniowym Stanów
Zjednoczonych. Wzmacnia to w sposób
istotny nasze relacje ze strategicznym sojusznikiem, który m.in. w wyniku skutecznych negocjacji ministra Bartosza Kownackiego sprzedał nam, jako jedynemu
krajowi, 70 najnowszej generacji, celujących
na ponad 900 km, rakiet dalekiego zasięgu JASSM-ER do samolotów F16.
Niezmiernie ważne i celne są wnioski,
które zostały sformułowane w wyniku strategicznego przeglądu obronnego, dokonanego przez zespół wiceministra obrony
narodowej Tomasza Szatkowskiego, których
część jawna została nie tak dawno opublikowana. Wskazują one w sposób jednoznaczny na potrzebę nie tylko jakościowe-
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go, ale i ilościowego zwiększenia potencjału
SZ RP, aby w ciągu 12 lat uzyskały one zdolność do samodzielnej obrony granic przed
agresją z zewnątrz. Dlatego priorytetem ma
być taka rozbudowa armii, by miała realne zdolności odstraszania potencjalnego
agresora. Celem ma być przede wszystkim
stworzenie warunków do mobilizacji i skutecznej kolektywnej operacji obronnej, a nie
uzyskanie zdolności do użycia siły poza granicami kraju. Zapowiedziano podwojenie
liczebności armii do ponad 200 tys. żołnierzy w ciągu 8 lat. Aby było to możliwe,
planuje się także zwiększenie finansowania
wojska. Do 2030 roku wskaźnik wydatków
na obronność ma zostać podniesiony do
poziomu 2,5 proc. PKB rocznie. Dzięki
temu Wojsko Polskie ma stać się w ciągu 15
lat jedną z najnowocześniejszych i najliczniejszych armii w Europie. Zreformowany
ma zostać system zakupów sprzętu i uzbrojenia. Do 2018 roku ma być zmieniony dotychczasowy system dowodzenia SZ RP.
Z utworzeniem Obrony Terytorialnej
również pan generał się zgadza?
O powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej apelowałem wielokrotnie w swoich
wystąpieniach na różnego rodzaju konferencjach i naradach. Czyniłem to ciągle od
1991 roku. W 1993 roku, kiedy byłem zastępcą szefa Sztabu Generalnego rozpoczęto proces ich formowania. Po 1998 roku
proces ten zatrzymano, a w 2008 roku ten
rodzaj wojsk rozformowano. Polska, będąc
wschodnią flanką NATO, na styku z potencjalnym agresorem, powinna posiadać
SZ RP składające się z dwóch komponentów, wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. Potencjał wojsk obrony terytorialnej powinien mieć charakter odstraszający, zniechęcający potencjalnego wroga do rozpoczęcia agresji. Wojska te także
powinny być źródłem i sposobem zasilania
rezerw osobowych SZ RP. Natomiast wojska operacyjne na obszarze kraju mają być
wykorzystane na istotnych kierunkach uderzeń potencjalnego agresora i do realizacji
zadań o charakterze manewrowo-uderzeniowym.
Czy obecny potencjał Sił Zbrojnych RP
jest wystarczający, aby zapewnić skuteczną obronę naszego terytorium na wypadek
wojny?
Obecny potencjał SZ RP nie gwarantuje skutecznej obrony naszego terytorium, gdyby wojna wybuchła w najbliższym
czasie. Program tzw. restrukturyzacji Sił
Zbrojnych Wojska Polskiego prowadzony
na przestrzeni ostatnich 15 lat w istocie był
programem nieprzemyślanej likwidacji potencjału obronnego, który doprowadził do
tego, że na tzw. ścianie wschodniej, na przestrzeni od Suwałk do Przemyśla, i na głębokość do 200 km od wschodniej granicy

do Wisły powstała „dziura strategiczna”.
W tej przestrzeni, najistotniejszej dla obrony państwa, nie mamy dzisiaj ani jednej dywizji wojsk operacyjnych. Ze wschodu
przed Warszawą znajduje się tylko jedna
Brygada Zmechanizowana. W 2010 roku
na tym kierunku rozformowana została 1.
Dywizja Zmechanizowana. Ta decyzja
była wyjątkowo nieodpowiedzialna i szkodząca bezpieczeństwu państwa. W tej sytuacji decyzja obecnego ministra obrony narodowej o powołaniu w pierwszej kolejności 3 brygad obrony terytorialnej na ścianie
wschodniej wychodzi naprzeciw potrzebom
wzmocnienia potencjału obronnego na tej
przestrzeni. Ponadto ważnym wzmocnieniem potencjału w tym obszarze jest obecność wojsk armii USA i batalionowej grupy bojowej NATO, utworzonej w tym rejonie w czerwcu br. na podstawie decyzji
szczytu Sojuszu w lipcu ubiegłego roku. Potencjał w tym rejonie stanowi siły odstraszania NATO. Stan naszego bezpieczeństwa ulega więc zdecydowanej poprawie.
Ale nikt o tym, że jesteśmy w NATO
nigdy nie zapomniał...
Tak, lecz w planowaniu obronnym przyjęto zasadę obowiązującą kiedyś w Układzie
Warszawskim. Popełniono błąd. Oczekiwano na rekomendacje i zalecenia od kierownictwa NATO, zamiast w pierwszej kolejności opracować plan obrony narodowej,
określić potrzeby i oczekiwania wobec Sojuszu, by ten plan skutecznie zrealizować.
Takie bowiem w planowaniu obronnym
obowiązują zasady w NATO. Do takiego
też podejścia zobowiązuje nas Art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym,
że państwo będące członkiem NATO zobowiązane jest do budowy silnego własnego
potencjału obronnego. Aby Polska, będąca flanką NATO to zobowiązanie skutecznie mogła zrealizować, jej SZ RP muszą
składać się z dwóch komponentów tj.
z wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej, a program ich technicznej modernizacji powinien być realizowany głównie w oparciu o polski przemysł obronny.
Czy w dalszym ciągu grozi nam wojna? Zarysowuje pan wyraźnie zagrożenie
ze wschodu.
Był moment strategicznej pauzy – przez
25 lat. Myśmy go przespali, a Rosja go wykorzystała na uporządkowanie swoich szyków po rozpadzie ZSRR i aby uzależnić Zachód od dostaw swoich surowców, głównie gazu i ropy, a uzyskane pieniądze z ich
sprzedaży przeznaczyć na odbudowę i modernizację armii. Rosja nigdy ze swojej imperialnej polityki nie zrezygnowała. Dowodami tego są doktryna, w której NATO
określone jest jako potencjalny wróg Rosji,
agresja tego państwa w 2008 r. na Gruzję
i w 2013 r. na Ukrainę w aneksji Krymu oraz

systematyczne wzmacnianie potencjału
ofensywnego armii rosyjskiej w Obwodzie
Kaliningradzkim oraz zachodnim okręgu
wojskowym. Tych faktów nie można lekceważyć i trzeba podejmować adekwatne
decyzje, aby przeciwstawić się ewentualnej
agresji, której na obecnym etapie nie można wykluczyć.
Obecne kierownictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej podejmuje odpowiednie do tej sytuacji decyzje i realizuje wynikające z nich przedsięwzięcia związane
z przygotowaniem obronnym państwa,
aby nie dopuścić do tej agresji.
Realizacja programu modernizacji
technicznej SZ RP w oparciu o nasz przemysł obronny powinna z jednej strony pozwalać pozyskiwać wojsku sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji i sprzyjać rozwojowi, konkurencyjności naszego przemysłu obronnego, z drugiej zaś strony
dokonywać transferu najnowszych technologii wojskowych do produkcji cywilnej
i tym samym sprzyjać rozwojowi gospodarczemu państwa. Wojsko i przemysł
obronny nie są bowiem same dla siebie.
Co pan przez to rozumie?
Na utrzymanie SZ RP wydawane są gigantyczne pieniądze podatnika. To są zobowiązania, które trzeba spłacić nie tylko
zdolnością do obrony granic, ale również
poprzez, jak wcześniej wspomniałem, transfer technologii wojskowej do produkcji cywilnej. Technologie wojskowe powinny
stanowić koło zamachowe rozwoju gospodarki państwa. Tak to jest w zachodnich
państwach. W przemyśle obronnym tych
państw produkcja cywilna stanowi od 60 do
70 procent całej produkcji. W naszym
państwowym przemyśle obronnym produkcja cywilna jest szczątkowa i wynosi od
1 do 3 procent. Zdecydowanie to lepiej wygląda w prywatnych firmach zbrojeniowych,
np. w WBE, Teldacie.
Pozytywnymi zjawiskami w tym zakresie są decyzje obecnego ministra obrony narodowej o przejęciu w podporządkowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładów cywilnych Jelcz, Sanos i Exatel. Transfer technologii wojskowej na produkcję
cywilną powinien stać się normą w każdym
zakładzie polskiego przemysłu obronnego.
Nakłady na badania są bardzo kosztowne,
a produkcja techniki wojskowej i uzbrojenia ma charakter „krótkich serii”. Transferem technologii wojskowej do produkcji cywilnej należy rekompensować inwestycje
w badania i rozwój techniki wojskowej i tym
samym uzyskiwać większą rentowność
i konkurencyjność przedsiębiorstw. Tak
więc państwowe firmy zbrojeniowe na tym
polu mają wiele do zrobienia.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Fakty 31

PRZEMYSŁ OBRONNY

Rzeszowska nauka
pracuje na rzecz lotnictwa

Działalność Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla
Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej prowadzona jest
w klastrze uczelniano-przemysłowym
tanowi centrum współpracy zarówno ﬁrm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, jak również innych ﬁrm z regionu Podkarpacia i kraju, z wieloma
ośrodkami naukowymi – uczelniami technicznymi i instytutami branżowymi włącznie. Celem tej kooperacji jest opracowanie
oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze nowych materiałów, także wysoko zaawansowanych technologii materiałowych.
Laboratorium jest przygotowane i dysponuje zarówno aparaturą do badań właściwości ﬁzycznych, chemicznych i mechanicznych materiałów, jak również urządzeniami do realizacji procesów technologicznych – także małej produkcji. Wprowadzane są jednocześnie mechanizmy zapewniające wdrożenie wyników prac badawczych do praktyki przemysłowej.

S

no-chemicznej w warunkach próżni, ochrony przed korozją oraz obróbki skrawaniem
materiałów trudnoobrabialnych – są bezpośrednio wdrażane do przemysłu. Laboratorium posiada bowiem akredytację The
National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP) ustaloną przez Performance Review
Institute Warrendale (PA, USA) w 2009 roku
(jako jedyne laboratorium uczelniane w kraju i jedno z kilku w Europie). Akredytacja
NADCAP potwierdza umieszczenie Laboratorium na liście kwalifikowanej dostawców (Qualifield Manufakturer’s List
– QML). Uzyskanie akredytacji NADCAP stanowi podstawy uznania efektów
prowadzonych prac badawczych przez
światowe firmy w obszarze lotnictwa, kosmonautyki, uzbrojenia i przemysłów pokrewnych. Laboratorium posiada również
akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA).

Akredytowane na wysokim szczeblu
Efekty prowadzonych badań materiałów – opracowane technologie w obszarze
odlewnictwa precyzyjnego, wytwarzania
warstw i powłok ochronnych do pracy
w wysokiej temperaturze w środowisku gazów utleniających, obróbki cieplnej i ciepl-
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Odpowiednio dostosowane
Dotychczasowe wyniki współpracy z firmami z zakresu lotnictwa, energetyki, motoryzacji, również szerokiej współpracy z
przemysłem maszynowym potwierdzają
pełną odpowiedzialność za realizację zadań

projektowych i badawczych. Uzyskane rezultaty stanowią efektywne rozwiązania na
konkretne potrzeby i wyzwania technologiczne stawiane przez firmy. Wyposażenie
Laboratorium w aparaturę badawczą
i urządzenia technologiczne umożliwia
współpracę z przemysłem w projektach dotyczących tylko fazy badawczej lub uwzględnienie jej wyników do opracowania technologii i jej wdrożenia.

Oferta technologiczna
Laboratorium wykonuje – w ramach
wyodrębnionych pracowni, wyposażonych
w specjalistyczną aparaturę i urządzenia
technologiczne – badania materiałów oraz
opracowuje i wdraża do przemysłu technologie materiałowe w zakresie:
• Krystalizacji kierunkowej i monokrystalizacji – przygotowanie modeli woskowych oraz woskowych zestawów modelowych, technologii ceramicznych form odlewniczych, technologii odlewów precyzyjnych krystalizujących kierunkowo lub
w procesach konwencjonalnych z nadstopów niklu,
• Warstw ochronnych i powłokowych
barier cieplnych – wytwarzanie warstw metodą natryskiwania plazmowego w wa-
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runkach obniżonego ciśnienia (MultiCoat®LPPS®) lub atmosferycznego (LPPS),
fizycznego osadzania z odparowaniem
wiązką elektronów (EB-PVD) oraz chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD),
• Obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej –
procesy ulepszania cieplnego (hartowanie
gazowe przy dużym ciśnieniu azotu),
umacniania wydzieleniowego, wyżarzanie
nadstopów niklu w próżni lub atmosferze
obojętnej, nawęglanie lub azotowanie stopów żelaza, obróbki,
• Korozji i procesów elektrochemicznych
– procesy: utleniania jarzeniowego odlewów
ze stopów magnezu, twarde anodowanie
stopów aluminium, cykliczne utlenianie stopów metali do temperatury 1100°C w kontrolowanej atmosferze (powietrze, tlen,
gaz obojętny) oraz ocena odporności materiałów na korozję i erozję w temperaturze
pokojowej lub podwyższonej (maks.
1200°C),
• Obróbki skrawaniem z dużą prędkością
(HSM) – obróbka stopów metali, m.in. trudnoskrawalnych stopów tytanu i nadstopów
niklu ze wspomaganiem wiązki laserowej
lub skoncentrowanego strumienia cieczy
chłodząco-smarującej (również w warunkach kriogenicznych),
• Obróbki laserowej – procesy: napawania przez osadzanie proszków metali na

podłożu metalicznym (druk 3D lub regeneracja elementów konstrukcji) oraz wykonywanie otworów o małej średnicy
w materiałach ceramicznych lub metalicznych – wytwarzanie warstw metalicznych odpornych na korozję, erozję, kawitację, wysoką temperaturę i agresywne środowiska,
• Komputerowej symulacji procesów technologicznych – modelowanie procesów odlewania (m. in. krystalizacji kierunkowej),
obróbki cieplno-chemicznej (dyfuzyjne

procesy nawęglania lub azotowania), pękania metali lub ceramiki (propagacja i kinetyka uszkodzeń w warunkach zmęczenia
i pełzania),
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu lotniczego w przedstawionej ofercie dysponuje wiedzą, wyposażeniem w aparaturę i technologiczne
urządzenia, a także doświadczeniem
w opracowaniu technologii i we wdrażaniu
wyników realizowanych badań do praktyki przemysłowej.
I

TWORZYMY TECHNOLOGIE DLA LOTNICTWA
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 35-959 Rzeszów, tel./fax: +48 17 743 24 14, labmat@prz.edu.pl, www.labmat.prz.edu.pl
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Innowacyjne Elastyczne
Pokrycie Fotowoltaiczne
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im prof. Józefa Kosackiego
(WITI) jest konsorcjantem projektu pt. „Innowacyjne Elastyczne
Pokrycie Fotowoltaiczne”
skład konsorcjum realizującego projekt w ramach konkursu GEKON – Generator
Koncepcji Ekologicznych (nr
GEKON2/O4/268473/23/2016) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (2016-2018) oprócz
WITI wchodzą: Lubawa S.A. (lider), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
PAN, Kraków oraz AK Consulting z Katowic. W WITI projekt jest realizowany
w Pracowni Nowych Technologii pod
kierownictwem dra inż. Stanisława Maleczka.
Zasada działania ogniw słonecznych
polega najogólniej mówiąc na konwersji
światła słonecznego na energię elektryczną.
Efektywność przemiany zależy od wielu
czynników, między innymi od rodzaju zastosowanego ogniwa słonecznego czy intensywności i czasu nasłonecznienia.
Niewątpliwie jedną z podstawowych zalet stosowania ogniw słonecznych jest
możliwość całkowitego uniezależnienia się
od sieci przesyłowej, co stwarza możliwość
zbudowania awaryjnego źródła zasilania
bądź stworzenia generatora prądu elektrycznego w miejscu bez żadnej infrastruktury energetycznej. W zastosowaniach komercyjnych obecnie dominują
krzemowe ogniwa słoneczne na sztywnych podłożach. Natomiast polimerowe
ogniwa słoneczne oraz niektóre cienkowarstwowe, które są elastyczne i mają
mniejszą wagę, wciąż charakteryzują się stosunkowo niską sprawnością i trwałością
zdecydowanie niższą w stosunku do standardowych ogniw krzemowych.
Innowacyjne Elastyczne Pokrycie Fotowoltaiczne (EPF), zaprojektowane i wytworzone w ramach realizacji projektu, jest
formą pośrednią, która cechuje się dobrą
elastycznością, wysoką sprawnością oraz
wieloletnim okresem użytkowania. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest
możliwość zwijania (np. na bębnie) i rozwijania na dowolnej powierzchni, łatwa ob-

W
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Elastyczne pokrycie fotowoltaiczne o wymiarach 1,6 x 0,5 m – wersja rozwinięta

Elastyczne pokrycie fotowoltaiczne zrolowane

sługa oraz lekka konstrukcja. Podstawowy wariant EPF (jeden segment przedstawiony na zdjęciu) w wersji produkcyjnej, charakteryzuje się napięciem wyjściowym 36 V, maksymalną mocą 30 W,
wymiarami 1,6 × 0,5 metra oraz wagą
~ 1,9 kg. Pokrycie EPF produkowane
jest praktycznie o dowolnej długości co
umożliwia łączenie segmentów w celu
zwiększenia mocy sumarycznej.

stawową trudnością w wykonaniu EPF, którą udało się pokonać, było zapewnienie odpowiednich właściwości mechanicznych
pokryciu. Problem ten został rozwiązany
poprzez zastosowanie odpowiedniej struktury warstwowej pokrycia, co jest swoistego rodzaju kamieniem milowym w tym rozwiązaniu. Zaproponowane pokrycie EPF
cechuje się nie tylko znaczną elastycznością
umożliwiającą jego rolowanie, ale, co jest

Podstawowymi odbiorcami EPF mogą być polskie
siły zbrojne, a także policja, straż graniczna,
służby ratownicze, a także klienci indywidualni
W fazie wdrożeniowej znajduje się
obecnie rozbudowany wariant EPF wyposażony w akumulatory i systemy zarządzania, pozwalający na odbiór energii nawet przy braku oświetlenia – jeden segment
stanowi źródło energii o wartości napięcia
wyjściowego rzędu 24 V.
Innowacyjny charakter zaproponowanego źródła zasilania zdeterminowany został poprzez zastosowanie elastycznego materiału z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi o małych wymiarach w postaci mozaiki. Elastyczność EPF wynika zarówno z właściwości samego materiału podłoża, jak również ze sposobu rozmieszczenia
i rodzaju ogniw fotowoltaicznych. Pod-

również bardzo istotne z punktu widzenia
przyszłych użytkowników, możliwością odcięcia zadanej długości EPF bez utraty własności elektrycznych.
Opracowane elastyczne pokrycie fotowoltaiczne (EPF) jest dedykowane do pracy w obszarach dotkniętych skutkami katastrof naturalnych (powodzie, tornada, silne opady śniegu) oraz nienaturalnych (katastrofy budowlane, przemysłowe).
Podstawowymi odbiorcami EPF mogą
być polskie siły zbrojne, a także policja, straż
graniczna, służby ratownicze, a także klienci indywidualni.
www.witi.wroc.pl
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Powstało Konsorcjum COP
– Tradycja, Obronność
Utworzenie Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych, kształcenie wykwaliﬁkowanej kadry i prowadzenie prac rozwojowych
to główne cele zawartej 28 kwietnia br. współpracy pomiędzy Politechniką
Świętokrzyską i Polską Grupą Zbrojeniową
olitechnika Świętokrzyska, a także Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dołączyły do
grona ośrodków naukowych współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową – polskiego lidera przemysłu i jednego z wiodących koncernów obronnych w Europie.
Partnerstwo obejmuje przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych,
związanych zwłaszcza z konstrukcjami
i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach, przeznaczonych
dla Sił Zbrojnych RP. Stworzy to możliwości, żeby uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażowały się w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego
przemysłu obronnego.
Jak powiedział rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński: – Dzięki porozumieniu uczelnie będą miały kontakt z nowoczesnymi technologiami, które nierozerwalnie związane są z obronnością. Dodatkowo nasi studenci będą mogli
pracować w tych zakładach, a nie wyjeżdżać
za granicę.
Umowa podpisana pomiędzy Polską
Grupą Zbrojeniową SA i Politechniką
Świętokrzyską dotyczy działań związanych z systemami naprowadzania, dynamiką i sterowaniem obiektami ruchomymi,
innowacyjnymi technologiami wytwarzania
oraz nowoczesnymi materiałami, a także
prac nad wykorzystaniem kompozytów,
np. tzw. pianki metalicznej. Dokument zakłada również, że na bazie potencjału naukowo-badawczego i laboratoryjnego Politechniki Świętokrzyskiej zostanie utworzone Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych (CBUBOR), które będzie stanowić zaplecze
dla spółek obronnych skonsolidowanych
w Grupie PGZ.
Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej,
Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwer-

P

Od lewej: rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab.
inż. Zbigniew Łukasik, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński

Umowę o współpracy podpisali: Błażej
Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz profesor Wiesław Trąmpczyński,
rektor Politechniki Świętokrzyskiej
sytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu podpisali umowę o ustanowieniu konsorcjum pod nazwą COP – Tradycja, Obronność.
Biorąc pod uwagę, że siedzibą uczelni
– sygnatariuszy umowy – jest teren Centralnego Okręgu Przemysłowego, który
był tworzony w latach 1936–1939 z inicjatywy wicepremiera E. Kwiatkowskiego dla
rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także mając na względzie budowanie polskiej gospodarki w obszarze innowacji i nowych technologii, głównym ce-

lem Konsorcjum jest naukowe wsparcie dla
polskiego przemysłu zbrojeniowego.
W szczególności uczelnie chcą współpracować przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innych projektów i wspólnie starać się o pozyskanie na
ten cel środków finansowych. Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdy stawia się na
rozwój własnego przemysłu obronnego,
który wymaga najbardziej rozwiniętych
technologii, jak i dobrze wyposażonych jednostek naukowych.
Odradzanie się rodzimego przemysłu
zbrojeniowego jest także wyzwaniem dla
polskiej nauki w zakresie innowacyjnych
rozwiązań. Absolwenci uczelni z Rzeszowa, Radomia i Kielc już pracują w zakładach zbrojeniowych na terenie dawnego
COP-u, a uczelnie współpracują z zakładami zbrojeniowymi. W Politechnice Świętokrzyskiej w działalności na rzecz zakładów zbrojeniowych specjalizuje się Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia.
Utworzenie konsorcjum zwiększy potencjał
naukowo-badawczy oraz możliwości działania ww. uczelni. Wspólny cel to nowe technologie dla przemysłu zbrojeniowego. I
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Kosmiczne plany PeGaZ-a
Gdy spojrzymy na światowe koncerny, takie jak Lockheed Martin, Boeing,
Airbus, Leonardo czy Thales, każdy z nich jako jedną ze swoich gałęzi biznesowych posiada obszar technologii kosmicznych i satelitarnych. PGZ chce
również podążać tą drogą. Mamy jednocześnie świadomość, że nie będzie to
łatwa droga. Wymagać będzie od nas dużych inwestycji i nakładów – mówi
Maciej Lew-Mirski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA

Planują państwo utworzenie Centrów
Projektowania Systemów Satelitarnych. Jakie były inspiracje do podjęcia tej decyzji?
Obszar technologii kosmicznych i satelitarnych to stosunkowo nowa domena
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produktowa, którą postanowiliśmy utworzyć
pod koniec 2015 roku. Budowanie kompetencji w tym obszarze ma szczególne znaczenie z punktu widzenia unowocześnienia
oferty produktowej PGZ. Technologie ko-

smiczne to również sposób na zachęcenie
do pracy w polskiej zbrojeniówce młodych
inżynierów, którzy poprzez realizację ambitnych, międzynarodowych projektów
będą budować potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego w tak specyficznym
obszarze. Zadeklarowana przez nas kilka
miesięcy temu chęć utworzenia Centrum
Projektowania Systemów Satelitarnych jest
zatem wymiernym krokiem, który ma na celu
ułatwić nam osiągnięcie zakładanego celu.
Czym ma być owo CPSS?
Zgodnie z naszymi wstępnymi założeniami CPSS będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w sieć komputerów
i urządzeń multimedialnych, umożliwiającym zespołowi ekspertów wspólne projektowanie systemów satelitarnych. Zgodnie
z koncepcją działanie Centrum polegać będzie na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny inżynieryjne, takie jak optoelektronika,
mechanika czy informatyka, którzy za pomocą specjalistycznego oprogramowania
będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CPSS należeć będzie
centralizacja zarządzania projektami,
wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie
efektywności projektów.
Co to oznacza dla polskiego przemysłu zbrojeniowego?
Powstanie CPSS to przede wszystkim
szansa na dokonanie skoku technologicznego i pozyskanie kompetencji bardziej
doświadczonych podmiotów, jeśli chodzi
o projektowanie różnego rodzaju podsystemów wykorzystywanych do budowy platform satelitarnych. Mówimy zatem o praktycznym narzędziu, dzięki któremu polscy
inżynierowie będą mogli zdobywać wiedzę
oraz budować swoje kompetencje w odniesieniu do projektowania poszczególnych
podsystemów kosmicznych.
Czy powstanie tego systemu w jakikolwiek sposób przyczyni się do bezpieczeństwa Polski w przestrzeni kosmicznej?
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Utworzenie CPSS wzmocni potencjał
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, szczególnie
w obszarze innowacyjnych technologii. Powodzenie tego projektu w połączeniu z decyzjami MON dotyczącymi zakupu satelity obserwacyjnego dla Sił Zbrojnych
RP w dłuższej – kilkunastoletniej – perspektywie czasowej powinno ułatwić zbudowanie suwerennych zdolności do projektowania własnych narodowych systemów satelitarnych.
Na jakich wzorach będzie budowany
ten system? Czym polski CPSS będzie się
różnił od istniejących centrów tego typu
w innych krajach?
Podobne centra istnieją w kilku innych
krajach członkowskich ESA i są wykorzystywane w początkowych fazach misji kosmicznych, głównie w zakresie studiów wykonalności, projektowania, badania opłacalności planowanych misji
i walidacji nowych technologii. Operatorzy CPSS podkreślają, że ich utworzenie pozwoliło na ograniczenie kosztów
i czasu projektów, zwiększenie jakości produktów końcowych, zmniejszenie ryzyka
niepowodzeń oraz stymulowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracy ekspertów. Zamierzamy wykorzystać te
wzorce, które sprawdziły się w innych krajach.

Kto zaangażuje się w prace nad powstaniem CPSS w Polsce? Gdzie będzie
jego siedziba? Dużo mówiło się o Radomiu…
Nie podjęliśmy jeszcze decyzji dotyczącej lokalizacji tego Centrum. Jego utworzenie wymaga szczegółowych prac analitycznych. Bardzo istotna w tym względzie
jest również decyzja Ministerstwa Obrony
Narodowej ws. ewentualnego zakupu satelity obserwacyjnego dla Sił Zbrojnych RP.
Aby działanie CPSS przyniosło zamierzone efekty, pożądane byłoby jego utworzenie we współpracy z tym partnerem, który dostarczy Polsce pierwszy system satelitarnej obserwacji Ziemi i zobowiąże się do
przekazania naszemu krajowi określonych
technologii. Powstanie CPSS podniesie
efektywność tego transferu.
Jaka będzie rola Politechniki Warszawskiej w tym zakresie? Czy to jednorazowa współpraca z tą uczelnią? Przy jakich
innych zleceniach państwo współpracują?
Politechnika Warszawska jest jednym
z kluczowych partnerów Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. Porozumienie o współpracy w wielu obszarach, nie tylko w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, podpisaliśmy już na początku
2016 roku. Obecnie bardzo ściśle współpracujemy z ekspertami tej uczelni w od-

niesieniu do budowy polskich kompetencji
w obszarze krytycznych technologii wykorzystywanych w rakietach krótkiego
zasięgu. Mam tu na myśli przede wszystkim technologie układów wykonawczych
sterowania rakiet.
Polska Grupa Zbrojeniowa staje się naturalnym liderem w rozwoju technologii
kosmicznych w Polsce – powiedział pan
ostatnio. Czy to oznacza, że na tej dziedzinie
będą się państwo w przyszłości skupiać?
Zdecydowanie obszar technologii kosmicznych i satelitarnych będzie jednym
z ważniejszych w działalności PGZ, co
oczywiście nie oznacza, że będzie dominujący. Gdy spojrzymy na światowe koncerny, takie jak Lockheed Martin, Boeing,
Airbus, Leonardo czy Thales, każdy
z nich jako jedną ze swoich gałęzi biznesowych posiada obszar technologii kosmicznych i satelitarnych. PGZ również
chce podążać tą drogą. Mamy jednocześnie
świadomość, że nie będzie to łatwa droga.
Wymagać będzie od nas dużych inwestycji i nakładów. Do tego aby budować własny potencjał w tym obszarze, potrzebna jest
stabilność finansowania. Takie warunki
jest w stanie zapewnić Polska Grupa Zbrojeniowa.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Jak podbić kosmos prosto z Polski?
ABM Space to młoda ﬁrma o ciekawych korzeniach i ambitnych
założeniach. Powstała w 2011 roku, tuż po powrocie grupy
studentów z University Rover Challenge – zawodów łazików
marsjańskich, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych
tworzeniu ﬁrmy ABM Space
przyświecała próba skomercjalizowania dorobku technicznego i organizacyjnego, który
powstał przez okres przygotowań do dwóch
edycji URC. Rzeczywistość zweryﬁkowała
pomysł oraz poddała próbie determinację
do utrzymania ﬁrmy i dalszego jej rozwoju. Bieżące prace w ﬁrmie polegały na rozwijaniu konstrukcji robota mobilnego oraz
na zdobywaniu kompetencji, które, jak się
okazało w późniejszym czasie, miały zaowocować.
– Po otrzymaniu pierwszego projektu
z Europejskiej Agencji Kosmicznej wkroczyliśmy na ścieżkę, którą nadal podążamy.
Ten pierwszy projekt był dla nas potwierdzeniem, że nawet młoda firma może
otrzymać projekt z agencji kosmicznej, ba
– może być liderem konsorcjum – mówi
Sebastian Meszyński, CEO w ABM Space. – Obecnie skończyliśmy realizację drugiego projektu z ESA. To, naszym zdaniem,
przyczynia się do uwiarygodnienia rozwijanych kompetencji oraz pozwala zdobywać
doświadczenie.
Firma jest w trakcie realizacji projektu,
który otrzymała z NCBiR-u w ramach naboru do konkursu GameINN. Projekt polega na zbudowaniu infrastruktury oraz specyficznego środowiska symulacyjnego – środowisko to łączy świat wirtualny z rzeczywistym, będąc propozycją nowego rodzaju teleprezencji.
– Naszą największą dumą jest fakt, że
jest to polska firma, która została założona w celu świadczenia usług i projektowania rozwiązań na ogólnoświatowy rynek
technologii kosmicznych. Do dnia dzisiejszego mamy zrealizowane dwa projekty
z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Uczestniczyliśmy również w dwóch wyjazdach testowych w ramach symulowanych misji
marsjańskich, organizowanych przez międzynarodową społeczność zrzeszającą
zafascynowanych eksploracją kosmosu
ludzi. Celem pierwszej podróży była jaskinia
lodowa w Austrii, gdzie nasz robot Magma White testował francuski georadar
WISDOM zbudowany na potrzeby misji
EXOMARS – przyznaje Meszyński.
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Projekt ReMY (Remote Mars Yard)

Sebastian Meszyński, CEO w ABM Space
Drugim celem była Sahara, gdzie testowali rodzaj spektrometru L.I.F.E. Firma
ma na swoim koncie również kilka usług,
w tym wynajem stołu z poduszką powietrzną, na której jeden z polskich podmiotów testował swoje rozwiązanie chwytaka do satelitów. Jest jednym z partnerów
w takich projektach jak DREAM oraz
PW-SAT2. W sierpniu br. była współorganizatorem Polskiej Symulowanej Misji
Marsjańskiej PMAS 2017 przeprowadzanej w Pile i w siedzibie ABM Space w Toruniu. Jest to bardzo duży zastrzyk doświadczenia oraz szansa na nawiązanie długofalowej współpracy.
– Staramy się w jak najbardziej efektywny sposób łączyć kosmos z branżą
przyziemną. Rozwiązania wypracowane
w ramach realizacji projektów dla ESA

mogą być użyte w naszych rozwiązaniach
technologicznych – twierdzi Mateusz Józefowicz, CCO w ABM Space. Jednym
z takich przykładów jest wykorzystanie
rezultatu projektu WIMR (Where Is My Rover), w którym to projekcie zostały opracowane algorytmy do pozycjonowania robota na podstawie obrazu. Zastosowań jest
wiele, obecnie ABM implementuje te algorytmy w rodzimych robotach. Drugą
ścieżką transferu tej technologii jest wykorzystanie jej w innych systemach sterowania. Kolejnym przykładem jest projekt
ReMY (Remote Mars Yard). Projekt zakłada stworzenie 400 m2 terenu marsjańskiego, po którym robot sterowany z dowolnego zakątka Ziemi będzie mógł wykonywać misje marsjańskie. Rozwiązania
wypracowane w tym projekcie otwierają dla
ABM Space nowe horyzonty usługowe.
– Będziemy w posiadaniu infrastruktury
testowej, na której instytucje i firmy zewnętrzne będą mogły testować swoje urządzenia lub procedury bez potrzeby budowania własnych środowisk symulacyjnych.
Mamy pełną świadomość, że na tym etapie rozwoju firmy możemy być tylko albo
i aż dostarczycielem pewnych wycinków
technologii kosmicznej. Jednak nasza ambicja pcha nas, aby sięgać jeszcze wyżej
– podsumowuje Sebastian Meszyński. I
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Śledzimy śmieci kosmiczne
Od kilku już lat Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczy
w jednym z opcjonalnych programów Komisji Europejskiej i Europejskiej
Agencji Kosmicznej ESA Space Situational Awareness (SSA)
ilarem SSA jest podprogram Space Surveillance and Tracking
(SST), który koncentruje się na
monitorowaniu aktywnych satelitów oraz obiektów typu śmieć kosmiczny,
takich jak np. nieaktywne satelity czy człony rakiet nośnych na różnych orbitach okołoziemskich. W należącym do Centrum Badań Kosmicznych PAN Obserwatorium
Astrogeodynamicznym w Borówcu pod Poznaniem znajduje się satelitarna stacja laserowa, która wykonuje bardzo dokładne
(rzędu 1–2 cm) i precyzyjne (kilka mm) pomiary odległości do obiektów na niskich
(Low Earth Orbit – LEO) i średnich (Medium Earth Orbit – MEO) orbitach okołoziemskich za pomocą ultrakrótkich impulsów laserowych. W drugiej połowie
2016 roku ośrodek CBK PAN w Borowcu
pod Poznaniem rozpoczął regularne śledzenie śmieci kosmicznych z rejonu LEO.
To jedyny polski ośrodek wykonujący takie
pomiary.
Technologia laserowych pomiarów odległości do satelitów jest już od wielu lat rozwijana w CBK PAN. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem drugiego systemu
pomiarów laserowych w ramach programu
Space Surveillance and Tracking (SST).
Nowy system oparty będzie na współczesnych rozwiązaniach z dziedziny fizyki laserów, układów sterowania, detekcji, optyki i programowania.
Polska planuje zbudować Optoelektroniczny System Obserwacji Ziemi. Już teraz warto pomyśleć o ochronie swoich satelitów, których charakter misji będzie miała podwójne zastosowanie. Wyposażenie satelity w kilka odbłyśników laserowych za kilkaset euro gwarantuje stałe, dokładne i precyzyjne śledzenie takiego obiektu techniką
laserową, nawet wtedy gdy znajduje się
w cieniu Ziemi czy przelatuje nad stacją obserwacyjną w dzień. Daje to gwarancję dokładnego wyznaczenia orbity obiektu. A to
najważniejsza informacja dla każdego operatora satelity.
Technika laserowych pomiarów odległości do satelitów i śmieci kosmicznych
jest również domeną wojskowych ośrodków i operatorów różnych misji wojskowych. Technologia, którą Polska już ma
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Lasery wykorzystywane do pomiarów odległości di satelitów i śmieci kosmicznych
(Źródło: CBK PAN Borowiec)

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem drugiego
systemu pomiarów laserowych w ramach programu
Space Surveillance and Tracking (SST). Nowy system
oparty będzie na współczesnych rozwiązaniach
z dziedziny fizyki laserów, układów sterowania,
detekcji, optyki i programowania
i którą rozwija CBK PAN pozwoliłaby Siłom Zbrojnym RP śledzić np. wrogie satelity szpiegowskie. Możemy uzyskać informacje o tym, co, kiedy i jak nad nami
lata, z czego zbudowany jest dany obiekt,
jakiego jest przeznaczenia, jakie wykonuje
manewry, kiedy przelatuje nad terytorium
RP. Wykorzystanie takiej technologii pozwoliłoby polskiej armii na zbudowanie
strategicznych zdolności operacyjnych
w zakresie rozpoznania i identyfikacji
obiektów na orbicie okołoziemskiej. Mając na orbicie swojego satelitę, trzeba wiedzieć nie tylko to, po jakim torze się porusza. Kluczowe jest rozpoznanie, co
dzieje się w jego najbliższym otoczeniu,
czy nie zagraża mu jakiś inny obiekt, obcy
satelita albo śmieć kosmiczny. Szybkie
uzyskanie takiej informacji pozwala na

wykonanie np. manewru uniknięcia kolizji na orbicie.
Technika laserowa odgrywa coraz większą rolę w programie SST. Dzisiejsze działania wspierają przede wszystkim agencje
kosmiczne i operatorów misji satelitarnych na całym świecie w dokładnym wyznaczaniu orbit różnych obiektów. W przyszłości lasery dużej mocy będą wykorzystywane do zmiany orbity pod wpływem ciśnienia światła laserowego, a także do
usuwania niebezpiecznych obiektów z orbity. Wejście na stałe Polski w europejskie
i światowe struktury SSA/SST zapewni dostęp do kluczowych i strategicznych informacji z dziedziny katalogowania, monitorowania i rozpoznania przestrzeni kosmicznej w rejonach orbitalnych od LEO
do GEO.
I
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Faworyzowani są
państwowi z PGZ

Formalnie obowiązuje zasada równości podmiotów, ale w praktyce do głosu
dochodzi polityka szeptana. Jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to będzie stanowiła poważne zagrożenie dla całego krajowego przemysłu obronnego,
zwłaszcza że dokonuje się wielu zakupów zza granicy – mówi Sławomir
Kułakowski, prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju
Kiedy rozmawialiśmy rok temu, obawiał się pan, że nowa władza będzie faworyzowała spółki Skarbu Państwa, pomijając prywatne firmy. Czy te prognozy
się sprawdziły?
Niestety moje obawy były zasadne, ponieważ pogłębił się proces faworyzowania
firm prywatnych zgrupowanych pod opieką ministra obrony narodowej. Z jednej strony to naturalne i zrozumiałe, ale z drugiej
strony szef resortu obrony powinien patrzeć
szerzej. Przemysłu obronnego nie da się
oprzeć wyłącznie na podmiotach państwowych, bo w obrębie rynku działa
znacznie więcej przedsiębiorstw z kapitałem
prywatnym. Wystarczy popatrzeć na przetargi, aby stwierdzić, że przemysł prywatny ma ciężej niż kiedyś. Firmy prywatne
z branży zbrojeniowej borykają się z barierami, które nie wynikają z żadnych zapisów. Formalnie obowiązuje zasada równości podmiotów, ale w praktyce do głosu
dochodzi polityka szeptana. Jeżeli taka
sytuacja się utrzyma, to będzie stanowiła poważne zagrożenie dla całego krajowego
przemysłu obronnego, zwłaszcza że dokonuje się wielu zakupów zza granicy.
Dlaczego dla prywatnych firm z Zachodu jest otwarta furtka, a polskim podmiotom rzuca się kłody? Niektóre polskie
firmy są zaradne, mają kontakty na różnych
rynkach i nawet gnębione w rodzimych warunkach, i tak sobie poradzą, tyle że nie będą
rozwijać technologii na potrzeby polskiej ar-
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mii. W tym momencie zyskują zagraniczne firmy zbrojeniowe i armie innych państw,
a traci polskie wojsko. Czy o to nam chodzi? Poza tym produkty takie jak Kraby, Homary, Raki są zbudowane z polskich komponentów: stali, elektroniki itp. – jeśli odetniemy możliwości rozwojowe prywatnym
podwykonawcom, będzie problem z produktem finalnym.
Jakiś czas temu część produkcji państwowej w sektorze obronnym trafiła
w ręce prywatne. Czy obserwuje pan chęć
przejęcia ich z powrotem przez państwo?
Widoczna jest tendencja, żeby poszerzać kompetencje Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale zapominamy przy tym o jednej
ważnej rzeczy. Jeżeli pozbędziemy się wewnętrznej konkurencji polsko-polskiej, to armia będzie skazana na zakupy od monopolisty – bez wpływu na cenę. Świat odszedł
od tego dawno temu, a chyba chcemy się
rozwijać, nie cofać. Poszerzenie oferty
o nowe kompetencje wiąże się z pozyskaniem specjalistów, technologii itd. To złożony proces. Pytanie: czy opłacalny, jeśli zależy nam jedynie na względach decydenta.
Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest
nawiązanie współpracy z siecią firm prywatnych niż ponoszenie stałych kosztów
własnych. Tu pojawia się ważne zadanie dla
ministra obrony narodowej, który trzyma
pieczę nad przemysłem zbrojeniowym,
a także misja przed kierownictwem Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, której powinno zale-

żeć na wspieraniu prywatnych kooperantów.
Małe firmy znacznie szybciej i taniej dostarczą technologie i podzespoły niezbędne do wykonania produktu.
Jak owe małe podmioty radzą sobie
z dotarciem do światowych odbiorców?
Zasadniczo sektor prywatny podzieliłbym na trzy grupy: wielki przemysł prywatny
z kapitałem zagranicznym, w obrębie którego funkcjonują potentaci mający stałych
partnerów za granicą, firmy rodzinne, które skupiają się na rynku krajowym i nie celują w eksport, bo zamówienia wewnętrzne zaspokajają ich potrzeby, oraz firmy, które osiągnęły pewien poziom na krajowym
rynku i chcą się rozwijać poprzez światową ekspansję, tym bardziej że w Polsce mają
coraz bardziej ograniczone możliwości. Firmy z ostatniej grupy prężnie się rozwijają,
szukając odbiorców zewnętrznych na rynkach obcych i pod ich kątem tworzą produkty. Tu można wymienić np. Grupę WB,
która prowadzi mądrą politykę rozwoju, Lubawę, TELDAT. Izba stara się im pomóc
nawiązać kontakty z partnerami zagranicznymi, w wielu przypadkach z sukcesami, których potwierdzeniem są międzynarodowe kontrakty.
Czy zadaniem izby nadal jest promocja polskiego przemysłu obronnego? Jak
zmieniają się jej formy?
Niestety program promocji, jaki realizowaliśmy, nie mógł być kontynuowany.
Szansę dostały inne branże, mimo że mie-
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liśmy rządową obietnicę środków przeznaczonych na ten cel. Zabrakło siły lobbingowej, która zadziałałaby w Ministerstwie Rozwoju i wpłynęłaby na stosowną
ustawę. Ani w 2016, ani w 2017 roku nie
przeznaczono złotówki na promocję krajowego sektora obronnego. Ubolewam
nad tym, bo wcześniej w ramach odpowiedniego programu małe firmy były aktywne i miały możliwość wypromowania
swoich produktów. Jak może wyglądać promocja, jeśli nie ma pieniędzy na ten cel?
Przez wiele lat polską specjalizacją była
modernizacja poradzieckiego sprzętu. Czy
dziś mamy w branży obronnej flagowe produkty utożsamiane na świecie z Polską?
Ja takiego produktu nie widzę. Wiele
wyrobów ma potencjał i mogłoby z powodzeniem konkurować z innymi markami, ale
bez wsparcia ze strony państwa nie są rozpoznawalne poza granicami. Głośno było
np. o rakietach Grom, ale jeśli popatrzymy
na skalę produkcji, to nie jest to produkt,
który może się na świecie przebić. Inne kraje, takie jak Rosja, Chiny czy Stany Zjednoczone, podobnymi, a nawet gorszymi sys-

czuwa brak wsparcia państwa, zachodnia
konkurencja zaciera ręce. Kuriozalny jest
fakt, że resort obrony zwalcza inicjatywy
izby mające na celu pomoc prywatnym
przedsiębiorstwom z branży.
Oferta wystawiennicza dla przemysłu
obronnego jest bardzo szeroka. Czy nie wystarczyłyby jedne duże targi jak MSPO
w Kielcach?
W zasadzie w branży liczą się 4 imprezy
targowe. Oczywiście najpierw jest MSPO,
a potem długo nic. Warto wspomnieć o lokalnych targach dla marynarki wojennej
i targach policyjnych. Dobrze rozwinęły się
też dwudniowe targi lotnicze Air Fair w Bydgoszczy. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że pokazy dla społeczeństwa są ważne, ale to zadanie dla wojska. To uświadamia ludziom, z jakiego sprzętu korzysta armia, czyli krótko mówiąc, na co są wydawane ich pieniądze z podatków. Poza tym
tego typu wydarzenia przyciągają przyszłe
kadry, potencjalnych kandydatów do szkół
wojskowych. Dla branży tego typu pokazy
otwarte generują jedynie dodatkowe koszty, które nie zwrócą się za sprawą nawią-

Kiedy w Polsce sektor zbrojeniowy słabnie i odczuwa
brak wsparcia państwa, zachodnia konkurencja
zaciera ręce. Kuriozalny jest fakt, że resort obrony
zwalcza inicjatywy izby mające na celu pomoc prywatnym przedsiębiorstwom z branży

temami bez trudu mogą nas wyprzeć z rynku. Niestety przez ostatnie 2 lata nic nie zrobiliśmy, żeby promować polski przemysł
obronny. Zmierzamy w kierunku produkcji ograniczonej do potrzeb armii z pominięciem eksportu. Rynek sam zamyka się na
popyt z Zachodu. Może ktoś mi zarzuci pesymizm, ale jest gorzej niż było i nie widzę
perspektyw na zmianę tego stanu.
Czy krajowy rynek zbrojeniowy jest
w stanie zapewnić polskiej armii sprzęt?
Tak, w wielu segmentach rynku jesteśmy w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie wojska, i to na europejskim poziomie.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że wyścig
zbrojeń trwa. Światowe lobby zbrojeniowe
jest silne i robi wszystko, żeby napędzać koniunkturę. Wielcy mogą więcej, a my musimy próbować odnaleźć się jakoś w tym
układzie. Warto podejmować starania,
żeby polski sektor zbrojeniowy był konkurencyjny na globalnym rynku, bo nigdy nie
jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Kiedy
w Polsce sektor zbrojeniowy słabnie i od-

zanych kontaktów, które mogą zaprocentować kontraktami. Dla przemysłu są targi branżowe, które mogą przynieść wymierne efekty biznesowe.
Coraz więcej gałęzi gospodarki zmaga się z problemem braku specjalistów.
W jakim stopniu ta kwestia dotyczy przemysłu obronnego?
To bardzo duży problem również
w branży obronnej. Potrzebni są zarówno
inżynierowie do biur projektowych, jak i pracownicy fizyczni: spawacze, tokarze, ludzie,
którzy potrafią obsługiwać maszyny numeryczne. Braki kadrowe dotyczą całego
sektora: i państwowych zakładów, i prywatnych firm, choć tym drugim łatwiej skusić pracownika wynagrodzeniem. Ta sytuacja powinna być rozwiązana przez państwo.
Czy szybko rozwijająca się w Polsce
branża lotnicza też znajduje się pod skrzydłami izby?
Jak najbardziej, mamy wśród członków
firmy lotnicze, oczywiście ukierunkowane

na siły zbrojne. Chylę czoła przed inicjatywą
Doliny Lotniczej, która powstała w Rzeszowie i rozwija się w imponującym tempie. Firmy działające w jej obrębie przykładają ogromną rolę do jakości i oferują
zaawansowane technologie na wysokim poziomie, a w efekcie są kooperantami liczących się zagranicznych koncernów. Tego
typu przedsięwzięcia warto wspierać.
Podsumowując, co stanowi dziś największy problem przemysłu zbrojeniowego?
Niewątpliwie ukierunkowanie na konkretnego odbiorcę oraz polityczne piętno
odciśnięte na tym rynku. Podejmowane decyzje wpływające na sektor obronny niestety
w dużej mierze wynikają z nieznajomości
branży.
Czy nowe firmy są zainteresowane rynkiem obronnym i czy jest dla nich miejsce?
Mimo wspomnianych problemów
można mówić o dynamice rynku. Co roku
w branży pojawiają się nowe firmy ze
świeżymi pomysłami i możliwościami.
Niektórym udaje się przebić, innym nie. Rynek zbytu jest ogromny, bo docelowy odbiorca to nie tylko wojsko, ale też inne służby mundurowe. Na sektor obronny trzeba
bowiem patrzeć szerzej niż przez pryzmat
MON-u. W tym roku uaktywnił się Cegielski, który podpisał umowy z Tatrą i turecką firmą na produkcję pojazdów opancerzonych przeznaczonych na eksport, a akcjonariuszem i organem sprawującym nadzór nad Cegielskim jest minister rozwoju.
Jak widać, inne resorty też uznają, że warto wejść w sektor zbrojeniowy. To koncepcja w pewnym sensie konkurencyjna dla PeGaZ-a, sam jestem ciekaw, jak się rozwinie.
Jak wygląda sytuacja w izbie?
O ironio, dzięki polityce ministra Macierewicza, który prowadzi politykę eliminującą firmy prywatne, przybywa nam
członków z kapitałem prywatnym. Niestety nie jesteśmy traktowani przez MON po
partnersku i nasza pomoc nie jest mile widziana, mimo że jesteśmy apolityczni i dążymy do tego, by wspierać obronność bez
względu na to, kto rządzi. Tylko od mądrości polityków zależy, czy zechcą skorzystać z naszego doświadczenia, czy nie.
Życzyłbym sobie, żeby decydenci w MON
w końcu zrozumieli, że samorząd gospodarczy jest potrzebny i wzajemne wsparcie
może przynieść korzyści. Tymczasem izba
na każdym kroku natrafia na opór, podobnie jak podmioty prywatne na drodze
do rozwoju. Dlatego okoliczności zobligowały nas do większego wsparcia sektora prywatnego, ale nie zapominamy o firmach skupionych w PGZ, wspierając je
w działalności eksportowej.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Budujemy efektywny rodzaj
sił zbrojnych
Zapewniam, że za 10 lat nikt nie będzie kwestionował potrzeby utrzymania
takiej formacji, która – jestem przekonany – świetnie się zintegruje ze strukturami Sił Zbrojnych RP. Potrzebujemy jedynie szansy i czasu, aby pokazać
wymierne efekty, zarówno w sferze obronnej, jak i społecznej – mówi gen.
bryg. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Na niedawnej konferencji „Kształt
obrony terytorialnej” powiedział pan, że
WOT mają rozwijać więzi między obywatelem a państwem. Jak ma to wyglądać
w praktyce?
Poddając siły zbrojne procesowi profesjonalizacji, doprowadziliśmy do tunelowego postrzegania obronności. Świadomość społeczna dotycząca obronności
często zamyka się w garnizonach, a stąd
o krok do sytuacji, w której cele obronne nie
są tożsame z celami społecznymi. Powiązanie wojska ze społeczeństwem musi być
głębokie. WOT zbliży siły zbrojne do społeczeństwa. Będzie to możliwe m.in. dzięki terytorialności służby, ponieważ żołnierze będą pełnić ją w miejscach, w których
żyją i mają kontakt z rodzinami, znajomymi. W ten sposób ludność cywilna widzi, że
wojsko jest obecne, a jeśli jesteśmy obecni,
to po to, żeby pomagać. Jesteśmy po to, by
dać ludziom realne wsparcie. Wpisujemy
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w nasze kompetencje umiejętności przydatne społecznie. To zaczyna być dostrzegalne tam, gdzie WOT już funkcjonuje. Projektujemy zdolności tak, żeby ludzie, którzy wyjdą z WOT, mieli określone kwalifikacje, choćby ratownicze. Kreujemy tzw.
kwalifikacje podwójnego zastosowania.
Jednocześnie, uwzględniając krótszy czas
szkolenia niż w wojskach operacyjnych, stawiamy na specjalizacje, zgodne z indywidualnym doświadczeniem, zainteresowaniami, wykształceniem. Zaufanie społeczne możemy zbudować, jedynie wykazując
wrażliwość na sytuacje kryzysowe, które dotykają obywateli. Tutaj z pewnością największym ryzykiem jest czas i fakt, że takie
sytuacje mogą wystąpić na terenach, gdzie
jeszcze nie jesteśmy gotowi. W takich przypadkach zadania będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli przez wojska operacyjne. To droga do tego, aby zanim zajdzie ostateczna konieczność po-

twierdzenia przydatności bojowej, pokazać
podatnikom, że budujemy bardzo efektywny
rodzaj sił zbrojnych. 48 tys. żołnierzy wojsk
terytorialnych będzie kosztować tyle, ile niecałe 5 tys. żołnierzy zawodowych. Liczby
potwierdzają korzyści płynące z obranego
kierunku zmian.
Jak finalnie będzie wyglądała struktura
Wojsk Obrony Terytorialnej?
Na WOT złoży się dowództwo, 17 brygad, ponad 60 batalionów lekkiej piechoty, ulokowanych w większych powiatach,
i ponad 350 kompanii lekkiej piechoty,
umiejscowionych w powiatach. Ich liczebność zdefiniuje demografia, ale założyliśmy,
że statystycznie brygada będzie liczyć
ok. 3,5 tys. żołnierzy. Kompanie będą profilowane, przy czym najpowszechniejsze
będą te o przeznaczeniu ogólnym. Inne profile to kompanie wodne, miejskie i górskie.
Ponadto w Siedlcach powstanie Centrum
Szkolenia, aby odciążyć szkoleniowo w tym
zakresie wojska operacyjne. Wyznaczamy
nowe standardy i z dystansem podchodzimy do dogmatów. To pierwsza rzecz, jakiej uczy się oficera w siłach specjalnych
– dogmaty często są kajdanami, które zbyt
wielu wojskowych nauczyły myśleć tunelowo. Najlepsze są regulacje, które ukształtowało samo życie – wdrożone lekcje zdobyte. Spotkaliśmy się z bardzo dobrym odzewem ze strony przedsiębiorstw i samorządów, które same inwestują w infrastrukturę szkoleniową, wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom szkoleniowym. Mamy liczne zgłoszenia od naszych
żołnierzy, iż pracodawcy chętnie wspierają ich służbę w WOT. Właśnie przygotowuję
program, który będzie wspierał przedsiębiorców aktywnie zaangażowanych w zatrudnienie żołnierzy WOT – wkrótce przedłożę go do akceptacji ministrowi Antoniemu Macierewiczowi.
Rekrutacja do WOT-u trwa od kilku
miesięcy. Czy jest pan zadowolony z jej dotychczasowych wyników?
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Na tę chwilę mamy 20 tys. zadeklarowanych osób w całej Polsce. Niemal 3,5 tys.
żołnierzy w służbie – nie jesteśmy już najmniejszym rodzajem sił zbrojnych. W planach mieliśmy uruchomienie kampanii rekrutacyjnej, ale wstrzymujemy się z tym, ponieważ liczba zgłoszeń póki co przekracza
nasze możliwości szkoleniowe. Liczby
przemawiają na naszą korzyść, a proszę pamiętać, że dopiero zaczęliśmy się rozwijać.
Podejrzewam, że tempo naboru się utrzyma. Większym wyzwaniem niż brak kandydatów jest zbudowanie dla nich odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej, żeby
sprostać wyzwaniu, jakie stawiają przed
WOT młodzi polscy patrioci.
Kto najchętniej wstępuje w szeregi
państwa formacji?
Zaskoczył nas fakt, że ponad 30 proc.
naszych kandydatów to ludzie z wyższym
wykształceniem. 51 proc. zgłoszeń pochodzi od osób z wykształceniem średnim, w tym
15 proc. od studentów. To pokazuje, że poziom świadomości naszych żołnierzy jest bardzo wysoki. Takie wskaźniki wypadają nad
wyraz dobrze nawet w stosunku do wojsk
operacyjnych. Jednocześnie taki profil
kandydata rodzi wyzwania, bo poziom kadr
oficerskich musi być adekwatny do tak wymagającego żołnierza. Aby zagospodarować ten potencjał, w tym roku uruchamiamy też studium oficerskie Terytorialnej
Służby Wojskowej. Obecnie 6 proc. zgłoszeń stanowią kobiety. Poziom bezrobotnych w naszej strukturze jest niespodziewanie niski, więc gratyfikacja finansowa nie
jest decydującym czynnikiem dla chętnych do zasilenia WOT. 60 proc. kandydatów pochodzi z miast, w tym 20 proc.
z miast wojewódzkich. Średnia wieku wynosi 32 lata, ale pamiętajmy, że wartość ta
jest modelowana przez nas odpowiednim
doborem kandydatów do służby. Niestety
musimy dokonywać pewnej selekcji. Tu decydują różne aspekty, m.in. stan zdrowia.
W 10. miesiącu służby każdy zdaje egzamin
fizyczny, który zweryfikuje, komu warto dać
szansę i dopuścić go do drugiego roku służby, kiedy to odbywa się relatywnie drogie
szkolenie specjalistyczne. Do tego etapu
mogą być zakwalifikowani wyłącznie sprawdzeni, najlepsi kandydaci, którzy dowiodą,
że są w stanie samodzielnie się rozwijać.
W trzecim roku służby wszyscy zdają taki
sam egzamin jak żołnierze służby zawodowej. Potem – zgodnie z ustawą – żołnierz
ma prawo wstąpić do zawodowej służby
wojskowej – nasi żołnierze mogą być źródłem kadr dla wojsk operacyjnych. To będzie zysk z inwestycji, jakie teraz realizują
wojska operacyjne na rzecz nowo tworzonej formacji.
Co będzie się składało na uzbrojenie
żołnierzy WOT-u?

Żołnierze WOT podczas przysięgi wojskowej w Białymstoku

Liczby przemawiają na naszą korzyść, a proszę pamiętać, że dopiero zaczęliśmy się rozwijać. Podejrzewam,
że tempo naboru się utrzyma. Większym wyzwaniem
niż brak kandydatów jest zbudowanie dla nich
odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej, żeby
sprostać wyzwaniu, jakie stawiają przed WOT
młodzi polscy patrioci
Ponieważ jesteśmy lekką piechotą, nie
wykorzystujemy zaawansowanych systemów uzbrojenia. Główne wyposażenie naszych żołnierzy stanowi broń osobista, do
obsługi której można przygotować żołnierzy relatywnie łatwo i szybko. To kolejna
przesłanka za tym, że polski przemysł
może pokryć zapotrzebowanie wojska.
Z bardziej zaawansowanych elementów wyposażenia jednostek WOT mogę wymienić
środki łączności, drony i przeciwpancerne
pociski kierowane. Oczywiście broń będzie
przechowywana w hubach logistycznych i
będzie wydawana na czas szkoleń. Żołnierze
zabiorą ją do domów tylko wtedy, gdy poziom zagrożeń bezpieczeństwa państwa
przekroczy określoną wartość.
Czy żołnierze WOT będą przygotowani do zagrożeń terrorystycznych?
Muszą być. Kiedyś walka z terroryzmem należała do wyspecjalizowanych
i scentralizowanych jednostek, ale czasy się
zmieniły i dziś liczy się to, by na zagrożenie odpowiedzieć natychmiast. Ponieważ
w sytuacjach kryzysowych liczy się czas, musi
reagować ten, kto jest przy zdarzeniu, bo to
może być jedyna forma ocalenia ludzi.
Centralizacja jednostek antyterrorystycznych nie jest adekwatna do obecnej taktyki
terrorystów. Służby muszą być rozproszone w terenie i mieć tam silne wsparcie – to
właśnie zadanie dla nas. Niemniej nasza rola

będzie głównie lokowana w obszarze antyterroryzmu. W działaniach kontrterrorystycznych będziemy wspierać Policję, Żandarmerię Wojskową i Wojska Specjalne.
Jakie ma pan nadzieje względem formowania się WOT?
Moją największą nadzieją jest to, by
zrealizować projekt i nie zawieść oczekiwań
naszych żołnierzy, którzy tak licznie zaciągają się do służby. To dumni młodzi Polacy, nowe pokolenie, siła projektu WOT
i doskonali żołnierze-obywatele. Mam
również nadzieję na zmianę postrzegania
projektu przez część niechętnych mu ekspertów. Na oceny przyjdzie czas za trzy lata.
Na tym etapie jest za wcześnie na krytykę,
bo my sami dopiero zbieramy pierwsze
wnioski. Pamiętam ekspertów, którzy konsekwentnie krytykowali powstanie Wojsk
Specjalnych – co mają do powiedzenia dzisiaj? Teraz podobna narracja prowadzona jest wobec procesu tworzenia Wojsk
Obrony Terytorialnej. Zapewniam, że za
10 lat nikt nie będzie kwestionował potrzeby
utrzymania takiej formacji, która – jestem
przekonany – świetnie się wpisze w strukturę polskich sił zbrojnych. Potrzebujemy
jedynie szansy i czasu, aby pokazać wymierne efekty, zarówno w sferze obronnej,
jak i społecznej.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Koncepcja zintegrowanych
pomiarów dla trudnych
warunków zastosowań
Sądzę, że wraz z upowszechnieniem się koncepcji Przemysłu 4.0. oraz oczekiwanym pojawieniem się wielu start-upów będziemy mieli do czynienia z ciekawymi innowacjami w polskim przemyśle i jestem przekonany, że będzie to
proces w wielu przypadkach inspirowany i przebiegający z aktywnym udziałem Renishaw – mówi Tomasz Rżysko, General Manager Renishaw Sp. z o.o.

W ostatnim okresie coraz więcej słychać o Renishaw w kontekście innowacji
i wdrożeń na polskim rynku. Proszę przybliżyć czytelnikom państwa firmę.
Zajmujemy się inżynierią, instrumentami do badań naukowych oraz techniką
pomiarową i medyczną. Dostarczamy produkty i usługi dla użytkowników w wielu
dziedzinach: od produkcji urządzeń pozycjonujących, silników odrzutowych czy też
turbin wiatrowych, poprzez protetykę stomatologiczną, na neurochirurgii kończąc.
Renishaw jest też producentem maszyn do
wytwarzania przyrostowego z proszków metalicznych, zwanych drukarkami 3D. Grupa Renishaw to ponad 70 przedstawicielstw w 35 krajach, zatrudniających ponad 4000 pracowników.
Podczas wystawy Mach-Tool w Poznaniu spółka Renishaw celebrowała jubileusz 15-lecia na polskim rynku. Dlaczego właśnie tam?
Międzynarodowa wystawa Mach-Tool
to doskonałe forum do bezpośrednich
kontaktów z klientami, którzy mogą zobaczyć nasze urządzenia oraz dzięki rozmo-
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wie z naszymi specjalistami mają okazję
uzyskać pełną informację o ich parametrach
i możliwościach. Media społecznościowe,
strony internetowe ani literatura nie zastąpią tego rodzaju relacji. Podczas wystawy nasz nowy system do kalibracji obrabiarek XM60 nagrodzono Złotym Medalem Targów Poznańskich – to wspaniałe ukoronowanie 15 lat Renishaw na polskim rynku.
Co wyróżnia Renishaw na polskim
rynku?
Lokalne przedstawicielstwo w Polsce
zajmuje się sprzedażowym i serwisowym
wsparciem kluczowych grup produktowych. Nasi specjaliści są na bieżąco z wyzwaniami technicznymi dostępnymi na
rynku i często dysponują kompetencjami
obejmującymi nie tylko wybraną dziedzinę,
np. technikę pomiarów obrabiarkowych, lecz
także zagadnienia metrologii i diagnostyki maszyn. Często prowadzą integrację kilku urządzeń z robotami, aby zapewnić wysoką produktywność i jakość procesu wytwórczego.
Wspomniał pan o łączeniu urządzeń
w sieci. Jeśli dodamy robotyzację i automatyzację procesów, mamy sedno koncepcji Przemysłu 4.0. Jak Renishaw odpowiada na takie wyzwania?
W odpowiedzi na ten trend, obserwowany od kilku lat, Renishaw oferuje szerokie możliwości integracji naszych systemów
pomiarowych z systemami produkcyjnymi
albo z obrabiarkami i robotami. Wystarczy
wspomnieć o możliwościach współpracy
z innymi urządzeniami, jakie daje nasz
Equator – uniwersalny sprawdzian produkcyjny, który może bezpośrednio pracować w gnieździe z robotem i obrabiarką
CNC, zapewniając ciągłą informację o odchyłkach wymiarowych, które pomagają ste-

rować procesem produkcji. Sądzę, że wraz
z upowszechnieniem się koncepcji Przemysłu 4.0. oraz oczekiwanym pojawieniem się wielu start-upów będziemy mieli
do czynienia z ciekawymi innowacjami
w polskim przemyśle i jestem przekonany,
że będzie to proces w wielu przypadkach inspirowany i przebiegający z aktywnym
udziałem Renishaw.
Na jakie trendy rozwoju produktów
Renishaw zwrócą państwo uwagę podczas
zbliżających się wystaw MSPO w Kielcach
i EMO w Hannoverze?
Podczas MSPO zaprezentujemy gamę
miniaturowych enkoderów służących do
precyzyjnych pomiarów przemieszczeń
liniowych i kątowych, które pozwalają
na osiąganie rozdzielczości 1 nm przy
prędkości przemieszczeń 50m/s, w szerokim zakresie temperatur. Znajdują one wiele zastosowań jako elementy budowy maszyn i urządzeń, zwłaszcza w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samochodowym,
precyzyjnym oraz obrabiarkowym. Z kolei w Hanoverze będziemy eksponować
swoje systemy na stanowisku poświęconym metrologii przemysłowej oraz na
drugim, dedykowanym procesom wytwarzania przyrostowego. Skupimy się na nowym oprogramowaniu i sondach do skanowania na obrabiarkach CNC, umożliwiających znaczne przyspieszenie pomiarów i bazowania części. Pokażemy najnowsze oprogramowanie i sondy przeznaczone do wyposażenia maszyn współrzędnościowych, a także nowe maszyny
RenAM 500M i AM 400 wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem produkcji
Renishaw do wytwarzania części z proszku metalicznego.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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RESOLUTE™ do robotów
sześcioramiennych
Seria absolutnych przetworników położenia RESOLUTE™ została wybrana
do obsługi robotów sześcioramiennych GICS (Ground Integration and Calibration Support) oraz ZONDA ﬁrmy SYMÉTRIE, które służą do dwóch
typów zaawansowanego atestowania podzespołów do produkcji satelitów pogodowych MTG (Meteosat Third Generation) wprowadzanych na rynek
w 2019 r.
YMÉTRIE jest jednym z wiodących w świecie dostawców robotów sześcioramiennych do zastosowań kinetycznych i związanych
z pozycjonowaniem. Robot sześcioramienny to rodzaj robota równoległego, znanego też jako platforma Stewarta, z sześcioma siłownikami liniowymi (dźwignikami) i sześcioma stopniami swobody (X,
Y, Z, pochylenie w pionie, odchylenie
w poziomie i obrót).
Roboty sześcioramienne firmy SYMÉTRIE składają się z dolnej platformy
(podstawy), górnej platformy (platformy
mobilnej) i 6 siłowników liniowych z wbudowanymi napędami ze śrubą kulową.
Kula i przegub uniwersalny łączą każdy
wspornik odpowiednio z podstawą i platformą mobilną. Przenoszony ładunek
znajduje się na górnej platformie; można
go zamontować zarówno w orientacji
pionowej, jak i poziomej. Roboty sześcioramienne znajdują zastosowanie w symulatorach lotu, urządzeniach do testowania materiałów, badaniach mikroskopowych, pozycjonowaniu teleskopów, lotnictwie, badaniach naukowych i wielu innych aplikacjach.
Seria satelitów MTG będzie składać się
z czterech satelitów obrazujących (MTG-I)
i dwóch satelitów sondujących (MTG-S),
których zadaniem będzie zbieranie danych z geostacjonarnej orbity Ziemi. Oba
te zastosowania wymagają indywidualnego sterowania siłownikami za pomocą
sztywnych serwopętli i absolutnego przetwornika położenia. System przetwornika
położenia RESOLUTE firmy Renishaw ze
skalą liniową RELA ZeroMet™ (FeNi36)
jest zamontowany na każdym ramieniu.
Skala charakteryzuje się „zerowym” współczynnikiem rozszerzalności, rozdzielczością
5 nm, która pozwala na wykonywanie po-

S

46 Fakty

Robot sześcioramienny GICS
miarów o wysokiej precyzji, minimalnym
szumie, o niskim błędzie cyklicznym i przy
wysokich prędkościach przemieszczania.
Absolutne przetworniki położenia RESOLUTE zapewniają niezwykłą precyzję i stabilność działania robotów sześcioramiennych GICS i ZONDA; oba zostały zakwalifikowane do zastosowań w pomieszczeniach o wysokim poziomie czystości
zgodnie z normą ISO-5.
– Wybraliśmy absolutne przetworniki
położenia RESOLUTE firmy Renishaw ze
względu na ich doskonałe parametry pomiarowe. Działają one niezawodnie w warunkach wysokiej próżni. Co więcej, skala
przetwornika jest wykonana z materiału Ze-

roMet o niskim współczynniku rozszerzalności, dzięki czemu nasze roboty sześcioramienne są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Stabilność termiczna była
kluczowym wymogiem w tych projektach,
związanych z optyką kosmiczną – przyznają
przedstawiciele firmy SYMÉTRIE.
Zaletami zastosowania przetwornika
RESOLUTE w robotach sześcioramiennych są:
• Niezawodność: wiarygodność danych
przesyłanych z przetwornika jest bardzo
istotna. Tryby usterek, jak np. nieprawidłowe
zliczanie, przerwy w działaniu po wyłączeniach zasilania są nie do zaakceptowania, ponieważ prowadzą do błędnych od-
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czytów, a te z kolei mogą być potencjalnie
katastrofalne, gdyż odchylenie od stabilnych
konfiguracji może przyczynić się do znaczącego uszkodzenia robota. Przetwornik
RESOLUTE wykazuje wysoką tolerancję
na zabrudzenie, zarysowania oraz smary
stałe, które mogą powodować błędne zliczanie w przypadku innych przetworników.
Niezależny algorytm sprawdzania położenia daje pewność wykrycia każdego, potencjalnego problemu przed wykonaniem
zmiany położenia przez układ serwo.
• Wysoka dokładność systemu oraz prędkość i komunikacja szeregowa BiSS: ze
względu na równoległy układ kinematyczny roboty sześcioramienne wymagają bardzo skomplikowanego układu sterowania.
Na przykład współrzędne położenia są
podawane w wirtualnych osiach kartezjańskich, które sterownik zamienia następnie na polecenia pozycjonowania dla
poszczególnych siłowników. Wysoka dokładność i doskonałe parametry dynamiczne przetwornika RESOLUTE w połączeniu z jego szybszym czasem reakcji
dzięki zastosowaniu interfejsu BiSS, przyczyniają się do optymalizacji parametrów
zarówno sterownika, jak i robota sześcioramiennego.
• Wysoka rozdzielczość oraz niski poziom
zakłóceń (rozstrojenia): roboty sześcioramienne wymagają wysokiej precyzji
i stabilności. Niski poziom szumu, zazwyczaj poniżej 10 nm RMS (wartość
średnia kwadratowa), pozwala na zwiększenie czułości przemieszczania i zwiększa stabilność robota poprzez sztywność
serwopętli.
• Łatwa instalacja: Jednotorowy absolutny optyczny przetwornik położenia RESOLUTE charakteryzuje się o wiele większą tolerancją dla niedokładności montażu niż tradycyjne przetworniki konkurencji.
Wbudowana dioda LED konfiguracji przetwornika RESOLUTE dodatkowo upraszcza instalację podczas produkcji i serwisowania robota sześcioramiennego.

Robot sześcioramienny GICS firmy
SYMÉTRIE jest przeznaczony do naziemnej kalibracji i testowania modułu
SSDA w sześciu stopniach swobody i przy
dokładności przemieszczania ±0,1 μm.
Przyrząd ma na celu podział przychodzącej wiązki światła na 5 dyskretnych grup
widmowych; cztery z nich to wiązka bliskiej
podczerwieni (NIR) lub podczerwieni (IR).
Podczas testowania i kalibracji zespół źródłowy kieruje światło do „zespołu optycznego” wewnątrz platformy mobilnej robota. Zespół optyczny przetwarza następnie
tę wiązkę światła i oświetla pole widzenia
modułu SSDA, który znajduje się w przedniej części źrenicy wyjściowej. Zadaniem robota sześcioramiennego jest zapewnienie
precyzyjnej i bardzo dokładnej rejestracji
między źrenicą wyjściową zespołu optycznego a aperturą wejściową modułu SSDA.

Robot sześcioramienny GICS

ZONDA do modułu IA DEA

Robot sześcioramienny o wymiarach
1600 (dł.) x 1200 (szer.) x 1000 mm (wys.)
został wykonany na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i zaprojektowany do obsługi elastycznych modułów obrazowania FCI (Flexible Combined
Imager) w czterech satelitach obrazujących.
Moduł obrazowania FCI umożliwia wykonywanie pełnych obrazów Ziemi co 10
minut w 16 kanałach widmowych. Składa
się ze zwierciadła skanującego, teleskopu
i modułu separacji widmowej i wykrywania
SSDA (Spectral Separation and Detection
Assembly), który zawiera cztery detektory
filtrujące z układami optycznymi.

Ten nieco mniejszy robot sześcioramienny o wymiarach 725 mm (dł./szer.)
× 650 mm (wys.) jest przeznaczony do zastosowań próżniowych o ciśnieniu do
10–6 mbara. Został specjalnie zaprojektowany do naziemnej kalibracji i testowania
zespołu IA DEA (Interferometry Assembly
Detection Electronics Assembly). Znajduje się on przed przyrządem sondy podczerwieni IRS w satelicie. Umożliwia przechwytywanie charakterystyki optycznej i radiometrycznej różnych podzespołów przyrządu, a także ich regulację.
Sonda IRS jest niezastąpionym źródłem informacji dla służb operacyjnych

Stanowisko badawcze modułów satelitarnych z zastosowanymi robotami ZONDA
oraz GICS
w krajowych centrach meteorologicznych
i regionalnych/globalnych centrach numerycznego prognozowania pogody. W tym
przyrządzie zastosowano spektrometr podczerwieni z transformatą Fouriera. Działa
on w zakresie fal milimetrowych i składa się
ze zwierciadła skanującego, przedniego
teleskopu, interferometru, tylnego teleskopu, chłodzonego układu optycznego ogniskowania i detektorów. Robot sześcioramienny firmy SYMÉTRIE obsługuje pojedyncze ciało doskonale czarne i źródło
podczerwieni do przeprowadzania testów
naziemnych i kalibracji modułu IA DEA
przed wystrzeleniem. Oba źródła podczerwieni, w tym docelowe układy optyczne do odtwarzania standardowych wzorców testowych, są montowane na stole
przesuwnym X-Y na wierzchu robota sześcioramiennego. Zadaniem robota sześcioramiennego jest precyzyjne orientowanie
źródeł podczerwieni i układu optycznego
względem modułu IA DEA, z dokładnością
przemieszczenia ±0,1 μm.

Rozwiązanie
z przetwornikiem RESOLUTE
Zastosowanie przez firmę SYMÉTRIE
przetwornika położenia RESOLUTE
z protokołem BiSS® umożliwia dalszy rozwój nowoczesnych robotów sześcioramiennych. Używa się ich często w lotnictwie i aeronautyce, w synchrotronach
i ogólnie w badaniach naukowych, a także w wielu innych gałęziach przemysłu ze
względu na wszechstronną możliwość
sterowania ruchem.
I
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Wojsko na targach,
czyli slalom
między tajemnicą
a sukcesem
Jeżeli chcemy szczegółowo dowiedzieć się o planach handlowych tych największych
koncernów, ale też mniejszych
ﬁrm z branży obronnej musimy
nastawić się na odmienianie
w każdym możliwym przypadku
słowa „tajne”

Michał Tabaka
eszcze 15 lat temu targi i w ogóle rynek wystawienniczy był najpopularniejszą i najefektywniejszą formą
kontaktu z klientem. Zwłaszcza gdy
przedsiębiorstwo strategicznie ów kontakt rozpisywało i kalkulowało na
lata. Potem nastała era Internetu, który także w tym względzie
sytuację mocno zmienił. Mimo
to liczba organizowanych na
całym świecie targów zwiększa
się. Nie dziwi to między innymi
reprezentantów branży zbrojeniowej. Dalej sprzęt wojskowy, niekiedy w otoczce tajemnicy, sprzedawany jest na tego typu imprezach. A przynajmniej jest na nich mocno zachwalany
i szeroko prezentowany.
Chociaż czasy zimnej wojny już dawno za nami, to jednak handel sprzętem wojskowym kwitnie jak dawno nie miał okazji.
W nawale informacyjnego przekazu, kiedy
musimy poświęcić coraz więcej energii, by
odplewić te prawdziwe wiadomości od
fałszywych – umyka nam fakt, że świat tak
naprawdę zbroi się na potęgę.
Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Nad Pokojem (SIPRI) w raporcie opublikowanym w lutym br. zwraca uwagę, że światowy handel bronią
i sprzętem wojskowym w ciągu ostatnich
pięciu lat osiągnął rekordowy poziom
właśnie z czasów zimnej wojny. Analizując sytuację globalną w tym czasie, trudno takim wynikom się dziwić. To chociażby
kwestia Ukrainy i niekontrolowanego zachowania Rosji, to też ciągle dynamiczna
sytuacja na Bliskim Wschodzie, „doprawiona” ostatnio odchodzącą od demokracji Turcją. W końcu w tym kontekście
trzeba powiedzieć o niebezpiecznych dla
całego świata zapędach Korei Północnej.
A wszystko to dzieje się w czasach, kiedy
już nawet dwa, trzy tygodnie bez mniejszego lub większego zamachu terrorystycznego stają się dziwne. Już niestety do
czerwonych i żółtych pasków, wstrząsających zdjęć i nagrań powoli się przyzwyczajamy. Owszem, dalej widok ofiar na ulicach europejskich i nie tylko miast przeraża, zasmuca i zmusza do refleksji. Ale
miejsce szoku w głowie zastępuje puste, retoryczne pytanie: znowu?!

J

Szeroko płyną miliardy
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O tym wszystkim wiedzą przecież też
najważniejsi decydenci. Ciągle wiodącą
zaś myślą jest to, że tylko wtedy zdołamy
efektywnie zadbać o pokój, jeśli będziemy
uzbrojeni „po zęby”. Dlatego handel bronią ma się tak dobrze. Kwitnie import i eksport. Z miliardami dolarów w tle.
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Jak wskazuje raport SIPRI, zdecydowanie największym eksporterem w obszarze zbrojeniowym są Stany Zjednoczone,
na które przypada aż 33 proc. udziału
w rynku. Na drugim stopniu podium lokuje
się Rosja z wynikiem 23 proc. Dalsze miejsca zajmują Chiny (6,2 proc.), Francja
(6 proc.) i Niemcy (5,6 proc.)
– Udział USA w światowym eksporcie,
porównując pięciolatki, wzrósł w latach
2012–2016 aż o 21 proc. USA sprzedają
swój sprzęt wojskowy do ponad stu państw
na całym świecie. Chociażby w tym względzie nie mają z kim konkurować – przekonuje w swojej analizie Aude Fleurant, dyrektor programu SIPRI ds. Światowych Wydatków Militarnych.
Głównymi importerami z kolei są kraje z Azji, Bliskiego Wschodu i Oceanii. Bezsprzecznym liderem są Indie z 13-procentowym udziałem w rynku. Tu zakupy sprzętu wojskowego w porównaniu do lat 2012–
2016 wzrosły bardzo wyraźnie, o 43 procent.
Największego skoku dokonała Arabia Saudyjska, która – porównując okres 2007–2011
– zwiększyła swoje wydatki na broń aż
o 212 proc. W czołówce krajów wydających
najwięcej na zakupy dla swoich armii są:
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny,
Algieria czy Wietnam.
W samej Europie stabilność i strategiczne podejście w wydatkach na broń najlepiej widać w kraju nad Wisłą. Tak naprawdę tylko Polska na Starym Konty-

Targowa mapa coraz gęstsza
Jeżeli chcemy szczegółowo dowiedzieć
się o planach handlowych tych największych
koncernów, ale też mniejszych firm musimy nastawić się na odmienianie w każdym
możliwym przypadku słowa „tajne”. Zazwyczaj w odpowiedzi dostaniemy garść
ogólników. Nieco łatwiej jest z identyfikacją najpopularniejszych targów, na których
poszczególne firmy zjawiają się najchętniej.
W pierwszej kolejności jednak musimy
sobie uzmysłowić, że, i owszem, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
w Kielcach to trzecia (po Londynie i Paryżu)
tego typu impreza wystawiennicza w Europie. To wcale jednak nie oznacza, że lista zaczyna się właśnie na Kielcach i zaraz
po nich kończy. Targi zbrojeniowe to wydarzenia bardzo prestiżowe, na których najczęściej sprawy stricte handlowe ściśle
wiążą się z tymi politycznymi i gospodarczymi. Nie brakuje więc tych, którzy właśnie
przez organizację targów zbrojeniowych,
a potem budowania odpowiedniej marki
chcą wyznaczyć drogę marketingowego
rozwoju.
Na chwilę zapominając o targach kieleckich, rozejrzyjmy się uważnie po wszystkich innych imprezach o podobnym chakaterze. Szybko zauważymy, że już w październiku (10–13) odbędą się XIV Międzynarodowe Targi Zbrojeniowe „Arms and
Security 2017” w Kijowie, które – jak
zgodnie wskazują znawcy tematu – po moc-

Targi zbrojeniowe to wydarzenia bardzo prestiżowe, na
których najczęściej sprawy stricte handlowe ściśle wiążą
się z tymi politycznymi i gospodarczymi. Nie brakuje więc
tych, którzy właśnie przez organizację targów zbrojeniowych, a potem budowanie odpowiedniej marki chcą
wyznaczyć drogę marketingowego rozwoju
nencie, jako reprezentant NATO, zwiększała
sukcesywnie swoje wydatki na armię.
– Motorem wzrostu tych wydatków
było wpisanie ustawowego obowiązku
przeznaczania na obronność najpierw
1,95 proc. PKB, a obecnie 2 proc. PKB. Jako
że nie doświadczyliśmy recesji, co roku przeznaczamy coraz więcej pieniędzy na armię.
Takimi danymi nie mogą się poszczycić we
Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej
Brytanii, czy nawet USA – przekonuje
w rozmowie z serwisem money.pl dr Marcin Terlikowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Polska przeznacza na zbrojenie 9,34 mld dol. To lokuje
nas na 24. miejscu na świecie.

no zapowiadanych ćwiczeniach „Zapad
2017” wojsk rosyjskich i białoruskich mogą
nabrać dodatkowego, nowego znaczenia.
Mamy tam zobaczyć m.in. broń i sprzęt
wojskowy dla armii oraz organów ścigania,
uzbrojenie i osobiste wyposażenie żołnierzy na polu bitwy, sprzęt i uzbrojenie wojsk
lądowych czy samoloty wojskowe.
Na targowej mapie warto zaznaczyć też
Międzynarodowe Targi Obronności i Technik Ochrony IDET w Brnie organizowane
na przełomie maja i czerwca. Brneński
IDET zyskał stałe miejsce wśród najlepszych światowych wystaw technologii
obronnych. Wystawcy z około 40 krajów
prezentują tu swoje produkty zagranicznym

delegacjom wojskowym i specjalistom z całego świata.
Wśród rodzimych imprez wystawienniczych nie sposób nie wspomnieć o targach
Pro-Defence w Ostródzie. Partnerem strategicznym tegorocznej edycji (1–4 czerwca) była Polska Grupa Zbrojeniowa. Grzechem byłoby nie wspomnieć o targach militarnych Balt Military Expo (20–22 czerwca) w Gdańsku, które organizowane są od
1998 r.
– Te targi nie są dedykowane przeciętnemu Kowalskiemu, choć oczywiście nie zamykamy się przed takim gościem. Zależy
nam chociażby na wszystkich firmach zaopatrujących wojsko. Na frekwencję absolutnie nie mamy powodu narzekać. To od
6 do 8 tys. gości w ciągu trzech dni – mówi
Marek Buczkowski, dyrektor projektu Balt
Military Expo.
Z kolei jak krążący po mapie w poszukiwaniu targów palec „zawędruje” za
ocean, wskaże z pewnością targi Shot
Show w Las Vegas – pozycja obowiązkowa w kalendarzu dla wszystkich zajmujących się handlem bronią strzelecką i amunicją. W światowym kalendarzu nie ma
większej tego typu imprezy.

Co pokazać, co ukryć
Większe i mniejsze firmy zbrojeniowe,
by efektywnie wystawiać się na całym świecie potrzebują odpowiednio skrojonej na tę
miarę strategii. Koszty obecności, ale też
transportu, całej logistyki na niektórych targach są niekiedy naprawdę spore. Dlatego
ważna jest znajomość tego rynku i celowanie w imprezy, po których faktycznie
mogą być konstruowane jakieś kontrakty.
– Bez wcześniejszej analizy nie ma
szans. I tak trzeba liczyć się z ryzykiem, że
wytypowane miejsce tym razem nie spełnił
naszych oczekiwań. Handel sprzętem wojskowym jest jednak specyficzny. Tutaj
wszystko dzieje się w swoim tempie. Targi są elementem całości. Ważnym, ale
jednak tylko elementem, który „zagra”, jeśli inne też będą dobrze „nucić” – mówią
przedstawiciele siemianowickiej spółki
„Rosomak”, której flagowy produkt: Kołowy Transporter Opancerzony „Rosomak” był i jest bardzo popularny w Indiach
czy Malezji. W zeszłym roku Rosomak
podpisał swój pierwszy kontrakt eksportowy. 40 pojazdów trafiło na Bliski Wschód
za ok. 170 mln zł.
Targowego rytmu bardzo pilnuje Polska Grupa Zbrojeniowa SA, w skład której
wchodzi przeszło 60 przedsiębiorstw
z branży zbrojeniowej, stoczniowej oraz nowych technologii, osiągającą roczne przychody na poziomie 5 mld zł.
– Rynek wystawienniczy to nasz priorytet. Plan zawsze konstruowany jest na cały
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rok. Przygotowania do niektórych imprez
to tygodnie, a nawet miesiące. Bez wcześniejszego zaplanowania to wszystko nie
mogłoby się udać – słyszymy w biurze prasowym PGZ.
Faktycznie logistyka w przypadku nawet kilkunastu kooperujących ze sobą podmiotów prosta nie jest i potrzebuje stosownej koordynacji. Jest to jak najbardziej
możliwe. A co ważniejsze: efektywne.
PGZ SA zadbało o stosowne stoisko
broni palnej na targach Shot Show w Las
Vegas. Wypełniły je swoimi produktami polskie przedsiębiorstwa Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu, ZM Tarnów oraz Mesko
SA. Eksperci bardzo wysoko ocenili zaprezentowane w tym roku automatyczne karabinki MSBS w dwóch wersjach kalibrowych tj. 5.56×45 oraz 7.62×39 wraz z wersją samopowtarzalną tego karabinka. Pokazano również pistolet PR-15 Ragun,
pełną gamę karabinków BERYL i Mini Beryl. Nie zabrakło pistoletów z rodziny
GLAUBERYT, dedykowanych na rynek
Ameryki Północnej, a także wznowionej
edycji pistoletu VIS wz.35.
Z kolei we wspomnianej Ostródzie
PGZ SA zaprezentowało m.in. karabiny
MSBS i Beryl, przeciwlotnicze zestawy
rakietowe Grom i Piorun, bezzałogowe samoloty „Neox”, „Atrax M” i „Drozd”,
moździerze 98 i 120 mm, granatniki i miny
przeciwpancerne, modernizowane na potrzeby polskiej armii czołgi Leopard 2, komplet indywidualnego wyposażenia żołnierza przygotowany dla Wojsk Obrony Te-
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rytorialnej czy systemy optoelektroniczne
oraz radary.

Nie tylko handel
Targi stają się doskonałą okazją nie tylko do stricte handlowych, związanych z kontraktami wojskowymi pertraktacji. Ważne
jest tak zwane oddziaływanie społeczne.
Konkretnie chodzi o nową formację w polskiej armii – Wojskową Obronę Terytorialną.
Na pewno warto zajrzeć na stoisko
przygotowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tu można sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, by wstąpić w szeregi nowego rodzaju wojsk. Ci, którzy są już
zdecydowani, od razu mogą złożyć wypełniony wniosek o przyjęcie do OT. To
pierwszy krok do rozpoczęcia służby – zachęcał do odwiedzenia targów „Pro-Defence” ppłk Robert Więtrowicz z WOT.
Przy takiej okazji można było samemu
sprawdzić swoją formę fizyczną, nie tylko
robiąc wskazaną liczbę przysiadów i pompek, skrywając przyspieszony oddech.
W Ostródzie dokonywano pomiarów m.in.
masy mięśniowej, tłuszczu czy wody w organizmie.
Na innym stoisku, także zgodnie ze
strategią przybliżania wojska i wojskowości obywatelowi, Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych i Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej zorganizowały szkolenie
z podstaw przetrwania. Można było dowiedzieć się, jak zbudować schronienie, rozpalić ognisko w trudnych warunkach, kon-

struować pułapki na zwierzynę czy uzdatnić wodę do picia. Jak wygląda polowy szpital medyczny i pomoc rannym, można było
zobaczyć dzięki inicjatywie Wojskowego
Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi i „Rosomaka” z Siemianowic Śląskich.
Wystawiennicze imprezy to również
możliwość podpisania wiążących umów
z korzyścią dla całej branży, tak jak w przypadku zawiązanej współpracy między
PGZ SA i Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane
w produkcji sprzętu i uzbrojenia dla Sił
Zbrojnych, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności.
Handel sprzętem wojskowym nie jest łatwym zadaniem. W gąszczu politycznych
i ekonomicznych relacji trzeba z jednej strony dbać o tajemnicę swoich planów, z drugiej o znajomość swoich produktów na międzynarodowym rynku. W czasach szalejącej globalizacji zamykanie się w branży
sprzętu wojskowego byłoby po prostu biznesowym samobójstwem.
Tutaj nie ma jednak miejsca na szybki
i niebezpieczny zjazd. Trzeba bardziej
przygotować się na trudny technicznie,
wymagający i pewnie rozgrywany w fatalnych warunkach atmosferycznych slalom.
Tak jeżdżą wszyscy, którym w głowie sukces: i polityczny, i ekonomiczny. I chociaż
trasy w ostatnich latach wyraźnie zapełnione, to nie ma co siedzieć w schronisku.
Trzeba też jeździć, bo można sporo stracić.
W czasach tak niepewnych siedzenie tylko
w siedzibie firmy byłoby co najmniej nieroztropne.
I
Paryż i Londyn na czele
Największymi targami zbrojeniowymi
na świecie są paryskie Eurosatory,
które obywają się co 2 lata
w czerwcu. Te z 2016 r. zgromadziły
1.572 wystawców z 56 krajów, przyjęły 57.108 zwiedzających ze
151 krajów, 213 oﬁcjalnych delegacji
z 94 krajów, 13 ministrów obrony narodowej i 23 wiceministrów tego resortu. Podczas tej edycji akcentowano m.in. nowoczesne drony oraz
środki przeciwko atakom cyberterrorystycznym. Drugie miejsce przypada
organizowanym (w lata nieparzyste)
w Londynie Defence & Security
Equipment International. Podczas
edycji w 2015 r. było 1500 wystawców
z 61 państw. W 2017 r. targi odbędą
się w dniach 12–15 września.
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Po pierwsze uzbroić się w…
cierpliwość
O kontrakcie na Caracale, przetargach na myśliwce, systemach Patriot
i Homar, a także VIP-owskich samolotach i transparentności zamówień
publicznych opowiada płk Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia MON

Panie pułkowniku, jak naprawdę wyglądał przetarg na Caracale? Co poszło nie
tak?
Umowa miała dotyczyć dostawy
50 śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych, ale w związku z tym,
że oferta offsetowa przedstawiona przez firmę Airbus Helicopters nie spełniała oczekiwań dotyczących zabezpieczenia interesu ekonomicznego państwa polskiego, negocjacje zostały zakończone przez zespół
offsetowy przy Ministerstwie Rozwoju.
Z czego generalnie wynikało opóźnianie realizacji zamówień w ostatnich latach?
Inspektorat Uzbrojenia odpowiada za
pozyskiwanie sprzętu wojskowego, natomiast zasadnicze parametry taktyczno-techniczne planowanego do pozyskania
sprzętu wojskowego (SpW) określane są w
Wymaganiach Operacyjnych opracowywanych w SG WP przy udziale gestora. Odzwierciedlają one potrzeby operacyjne SZ
RP, które są nadrzędną dyrektywą w pro-
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cesie pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego. Z różnych powodów mogą one
się zmieniać w trakcie ich określania, np. w
wyniku powstania nowych zagrożeń, zmiany koncepcji działań na arenie prac bojowych czy też zależnie od dostępności nowych technologii.
Czas trwania procedur zakupowych
w znacznej części zależy od stopnia
skomplikowania przedmiotu zamówienia – im bardziej złożony przedmiot zamówienia, tym dłuższy jest czas wymagany na przeprowadzenie procedury oraz
wynegocjowanie wszystkich postanowień
umowy. Często w trakcie postępowań
identyfikowane są różnice pomiędzy wymaganiami SZ RP a deklarowanymi
przez wykonawców możliwościami spełnienia tych wymagań. W takich sytuacjach konieczna jest analiza, czy istnieje możliwość zmiany lub rezygnacji z wymagań, których spełnienie przez wykonawców jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Kolejnym czynnikiem wydłużającym
procedury pozyskania SpW jest ilość podmiotów, które uczestniczą w procedurach
przetargowych. Każdą ofertę potencjalnego wykonawcy należy poddać szczegółowej
analizie i ocenie, a następnie przeprowadzić
negocjacje z wykonawcami. Na czas realizacji zadań przez IU mają również wpływ
długotrwałe procedury odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach oraz długość cyklu produkcyjnego danego sprzętu
wojskowego. Wszystkie wspomniane czynniki mają znaczący wpływ na czas niezbędny na przeprowadzenie całej procedury
pozyskania SpW. Stąd też nie wszystkie postępowania znajdują swój finał w postaci zakupów w pierwotnie zaplanowanych terminach.
Współpraca pomiędzy przemysłem
obronnym a wojskiem jest konieczna, a jednocześnie o tyle trudna, o ile zawsze wywołuje podejrzenia o faworyzowanie niektórych firm, a wręcz nieuczciwe praktyki czy korupcję. Jaki jest pana pomysł, aby
uniknąć takich pomówień i sytuacji?
W ramach realizacji procedur udzielania zamówień publicznych występuje
szereg obostrzeń uniemożliwiających dowolność działania. Już samo sformalizowanie poszczególnych procesów ogranicza
tzw. uznaniowość w zakresie podejmowanych decyzji. Stosownych narzędzi w zakresie antykorupcyjnym czy przeciwdziałających faworyzowaniu określonych podmiotów dostarczają obowiązujące przepisy – ustawa Prawo zamówień publicznych,
decyzja Nr 367/MON – które formalizują
wybór poszczególnych trybów, dobór
uczestników postępowania, zasady informowania o postępowaniach lub prowadzenia dialogu technicznego. Regulacje
zawierają także szczególne przepisy odnoszące się do możliwości udziału w postępowaniu konkretnych osób, w tym nakładają wymóg w zakresie konieczności złożenia oświadczenia o braku powiązań ze
stroną przemysłową.
Ponadto w resorcie obrony narodowej
od lat funkcjonują zasady w zakresie kon-
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taktów z wykonawcami lub potencjalnymi
wykonawcami zamówień publicznych.
Obecnie jest to decyzja Nr 145/MON ministra obrony narodowej w sprawie zasad
postępowania w kontaktach z wykonawcami. Określa ona, w jaki sposób mają działać żołnierze i pracownicy, aby unikać podejrzeń o stronniczość lub faworyzowanie
któregoś z podmiotów. Jest ona swoistym
kodeksem postępowania, którego stosowanie zapobiega powstawaniu ryzyka zachowań nieetycznych lub nawet korupcyjnych. Regulacja ta dotyka tak istotnych kwe-

Na jakim etapie są w tej chwili przetargi na dostarczenie śmigłowców różnym
wojskom polskiej armii?
Obecnie prowadzimy dwa postępowania śmigłowcowe: na pozyskanie śmigłowców w wersji bojowego poszukiwania
i ratownictwa w wariancie specjalnym dla
pododdziałów wojsk specjalnych (CSAR
SOF) oraz śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) wyposażonych
dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający
na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych dla Marynarki Wojennej. Po-

W kontekście wyrzutni rakietowych Homar Inspektorat
Uzbrojenia prowadzi postępowanie na pozyskanie
łącznie 56 wyrzutni modułu Homar. W resorcie obrony
narodowej trwają odpowiednie analizy ekonomiczno-operacyjne w zakresie ewentualnego zwiększenia
dostaw
stii jak konflikt interesów, zasady organizacji
i uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, w tym ich sponsorowania czy
rozliczania. Gdy dodamy do tego konieczność składania oświadczeń majątkowych przez kadrę wojskową oraz ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowych form zarobkowania, możemy
zauważyć, że istnieje szereg mechanizmów
prawnych ograniczających ryzyka faworyzowania lub ryzyka korupcyjne.
Oprócz konieczności przestrzegania
ww. regulacji warto jednocześnie zwrócić
uwagę na stały monitoring procedur realizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia,
który prowadzą Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych MON.
W celu uniknięcia choćby podejrzeń w zakresie faworyzowania podmioty te są informowane o czynnościach podejmowanych w ramach przygotowywania lub przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych i czynnie w nich uczestniczą. Jednocześnie w resorcie obrony narodowej podejmowane są działania w celu
uszczelniania systemu przepływu informacji
ze środowiskiem przedsiębiorców, tak aby
nie zdarzały się sytuacje, w których wcześniejsze uzyskanie informacji umożliwiałoby
lepszą pozycję konkurencyjną dla wybranego podmiotu. Wydaje się, że rzetelne i
konsekwentne stosowanie istniejących już
regulacji oraz stały monitoring właściwych
organów pozwala na ograniczenie zagrożeń.

nieważ oba te zadnia zostały uznane za
istotne dla bezpieczeństwa państwa, postępowania te wyłączone są ze stosowania
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i prowadzone są w trybie negocjacji z kilkoma
wykonawcami. W zakresie pozyskania śmigłowców CSAR-SOF zakończono negocjacje z wykonawcami. W postępowaniu na
dostawy śmigłowców ZOP zostały złożone oferty wstępne i przystępujemy do dialogu technicznego.
MON poinformowało o planach zakupu ponad 100 myśliwców w 2019 r. Mają
to być albo używane izraelskie F-16, albo
nowe F-16, a potem dodatkowo F-35. Czy
już zapadła decyzja, która z tych opcji zostanie wybrana?
Wiążące decyzje dotyczące wyboru
jednej z nich nie zostały dotąd podjęte i są
uzależnione od wyników analiz ekonomiczno-operacyjnych.
System rakietowy Patriot trafi do Polski najpóźniej do 2022 r. – powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Polska
ma kupić też od Amerykanów więcej wyrzutni rakietowych Homar, niż pierwotnie
zakładano. Z czego w pana ocenie wynika ta opieszałość?
W przypadku zestawów Patriot trudno
mówić o opóźnieniach. Zgodnie z przekazanym Letter of Request oraz przedstawionym przez stronę amerykańską harmonogramem dla pierwszego dywizjonu
dostawy w fazie pierwszej powinny nastąpić od 2022 r. Druga faza obejmie dostawę systemu z pociskami Skyceptor oraz ra-

darem dookólnym. Możliwa byłaby szybsza dostawa zestawów w aktualnej konfiguracji, ale należy uwzględnić tutaj przede
wszystkim dwa czynniki, tj. czas niezbędny na szkolenie obsług zestawów oraz
związaną z tym dostępność ośrodka szkoleniowego, a także wymóg strony polskiej
związany z pozyskaniem IBCS – Integrated Air and Missile Battle Command System, którego harmonogram pozyskania
przez stronę polską jest zbieżny z wymaganiami US Army. Będzie on dostępny
w wersji produkcyjnej właśnie w 2022 r. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji strona
polska byłaby jednym z pierwszych użytkowników IBCS obok US Army.
W kontekście wyrzutni rakietowych
Homar Inspektorat Uzbrojenia prowadzi
postępowanie na pozyskanie łącznie 56 wyrzutni modułu Homar. W resorcie obrony
narodowej trwają odpowiednie analizy
ekonomiczno-operacyjne w zakresie ewentualnego zwiększenia dostaw.
21 czerwca br. na lotnisku 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie wylądował pierwszy z dwóch samolotów
Gulfstream G550, które mają służyć do
transportu najważniejszych osób w państwie. Ile, skąd i jakich samolotów dla
VIP-ów trafi jeszcze do Polski?
W 2016 r. IU zawarł z firmą Gulfstream
Aerospace Corporation z USA umowę na
dostawę 2 „małych” samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie.
W ramach umowy dostarczono 2 bliźniacze samoloty typu G-550 w konfiguracji
16-miejscowej, umożliwiające przewóz co
najmniej 8 pasażerów na trasie transkontynentalnej Warszawa–Nowy Jork, bez
międzylądowania. Poza wyposażeniem
standardowym dla klasy „business jet”
samoloty są wyposażone m.in. w systemy
łączności satelitarnej – SATCOM, elektroniczne urządzenia wspomagające załogę lotniczą EFB (Electronic Flight Bag), wyświetlacz przezierny HUD (Head-Up
Display), system transmisji cyfrowej
ACARS (Aircraft Communications Addressing and Responding System), system wspomagający obserwację przestrzeni przed samolotem EVS (Enhanced Visual
System) oraz ponadstandardowy sprzęt
medyczny. Dodatkowo samoloty zostaną
wyposażone w transponder systemu identyfikacji bojowej IFF. W zakres zamówienia
wchodzi ponadto dostawa pakietu logistycznego i dokumentacji technicznej, szkolenie personelu latającego i technicznego
oraz wsparcie eksploatacji. Pierwszy samolot
został przebazowany do Polski w dniu
21 czerwca 2017 r., drugi przywitaliśmy
w Bydgoszczy 29 lipca 2017 r.
W 2017 r. IU zawarł z firmą The Boeing Company z USA umowę na dostawę
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Często w trakcie postępowań identyfikowane są
różnice pomiędzy wymaganiami SZ RP
a deklarowanymi przez wykonawców możliwościami spełnienia tych wymagań. W takich sytuacjach konieczna jest analiza, czy istnieje możliwość zmiany lub rezygnacji z wymagań, których
spełnienie przez wykonawców jest niemożliwe
lub ekonomicznie nieuzasadnione

3 „średnich” samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. W ramach
umowy dostarczone zostaną 3 samoloty
typu B737-800NG, w tym jeden w konfiguracji pasażerskiej, umożliwiającej przewóz co najmniej 132 pasażerów – dopuszczona dostawa samolotu „używanego”, jednak nie starszego niż 5 lat, podzielony na przedziały economy i business,
umożliwiający przelot na trasie transatlantyckiej Warszawa–Nowy Jork z jednym
międzylądowaniem z co najmniej 85 pasażerami, oraz dwa nowe samoloty wersji
BBJ 2 w bliźniaczej konfiguracji, podzielone
na przedziały economy, business i przedział
VIP, umożliwiające przelot na trasie transatlantyckiej Warszawa–Nowy Jork bez
międzylądowania z co najmniej 30 pasażerami.
Dwa nowe samoloty poza wyposażeniem standardowym dla tej klasy samolotów zostaną wyposażone m.in. w systemy
łączności satelitarnej – jawnej i szyfrowanej do poziomu „tajne”, systemy łączności
wojskowej UHF/VHF/HF, system podtrzymywania życia wraz z noszami, transponder systemu identyfikacji bojowej IFF,
odbiorniki GPS z modułami SAASM,
wojskowy system nawigacyjny TACAN
oraz systemy ochrony i obrony aktywne i
pasywne. W zakres zamówienia wchodzi
ponadto dostawa pakietu logistycznego i
dokumentacji technicznej, szkolenie personelu latającego i technicznego oraz
wsparcie eksploatacji. Dostawa pierwsze-
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go samolotu w konfiguracji pasażerskiej
przewidziana jest do 15 listopada 2017 r.,
zaś dostawa kolejnych dwóch nowych
samolotów – odpowiednio do 15 września
2020 r. oraz do 15 listopada 2020 r.
Wszystkie samoloty będą eksploatowane
w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego
w Warszawie.
Wiem, że MON zamówiło trzy średniej
wielkości Boeingi 737 w wersji VIP, ale Krajowa Izba Odwoławcza na wniosek kilku
podmiotów oskarżających otworzyła postępowanie w tej sprawie. 4 lipca miał zapaść wyrok, decyzja sądu nie ma jednak
wpływu na realizację kontraktu. Jak to
możliwe?
Faktycznie, 4 lipca br. miało miejsce
ogłoszenie wyroku w przedmiotowej sprawie. Sąd w części zgodził się ze stanowiskiem IU i uznał, że kolejny podmiot nie
miał interesu prawnego we wnoszeniu odwołania do KIO. Wcześniej, bo jeszcze
w postępowaniu przed KIO został wykluczony inny podmiot. W pozostałej części
skarga IU została oddalona. Rzeczywiście
wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
nie miał wpływu na realizację umowy,
gdyż sąd nie mógł jej unieważnić. Prawo zamówień publicznych, w tym prawo unijne,
które zostało implementowane do polskiego porządku prawnego, przewiduje
bowiem w wyjątkowych sytuacjach – a niewątpliwe z taką mieliśmy do czynienia – rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zo-

stała zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie, to nie można następnie jej unieważnić, a ewentualnie jedynie
stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
W postępowaniu na dostawę samolotów „średnich” w wersji VIP okolicznością
tą było postanowienie KIO uchylające zakaz zawarcia umowy z uwagi na fakt, że negatywne konsekwencje dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa, a w ocenie
Izby przede wszystkim brak Powietrznych
Punktów Kierowania w czasie pokoju, kryzysu czy wojny, jak również brak ciągłości
operacyjnej i niewystarczające zapewnienie
bezpieczeństwa przewozu najważniejszych
osób w państwie, a także straty poniesione w związku z przedłużającym się procesem zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie tak
finansowe, jak i kadrowe, przeważają nad
potrzebą ochrony wszystkich wyżej wskazanych potencjalnych wykonawców, których
interes mógłby doznać uszczerbku w związku z zawarciem przez zamawiającego
umowy. Tym samym nie ulega wątpliwości,
że umowa została zawarta w świetle prawa.
Co powinno być priorytetem, jeśli
chodzi o uzdrowienie zamówień publicznych w MON?
Uzdrawianie systemu zamówień publicznych musi doprowadzić do zwiększenia efektywności realizowanych zamówień. W tym kierunku prowadzone są
prace zarówno nad Narodową Polityką
Zbrojeniową, w ramach której wypracowany ma być nowy model pozyskiwania
sprzętu wojskowego, jak i wdrażane są
wnioski wynikające ze Strategicznego Przeglądu Obronnego. Część koniecznych
zmian została już wprowadzona Decyzją
nr 141/MON, która zastąpiła Decyzję
nr 72/MON w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu
wojskowego SZ RP. Nowa decyzja reguluje kwestie dotyczące łączenia zamówień na
dostawy sprzętu z budową potrzebnej infrastruktury, jak również precyzuje zadania
dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Trzeba jeszcze poprawić proces identyfikacji i uzasadniania zadań wyłączonych
ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 346 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednocześnie konsekwentnie podnosimy potrzebę sformułowania zasad udzielania
zamówień publicznych w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, realizowanych
obecnie na podstawie rozdziału 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych, w formie odrębnej ustawy.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

PRZEMYSŁ OBRONNY

Stworzyliśmy
nowoczesny WWK-10/C
O produkcji Węzłowego Wozu Kablowego dla armii i prowadzeniu
szkoleń opowiada prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie,
inż. Zygmunt Chudy

Od 60 lat są państwo związani z produkcją na potrzeby wojska. Ukoronowaniem tej historii jest Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C opracowany przez pracowników Zakładu według złożonych
przez użytkownika wymagań. W jaki sposób on funkcjonuje?
Od 2002 roku w ZDZ produkowany
jest Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C, a
od 2016 roku jego zmodyfikowana i unowocześniona wersja. Przeznaczony jest do
budowy polowych połączeń teleinformatycznych. To całkowicie nowe rozwiązanie
konstrukcyjne, chronione wzorem użytkowym, powstałe w wyniku autorskiego projektu inżynierów krakowskiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego. Wyposażony
jest w najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne. Jego uniwersalność sprawia, że
może być wykorzystywany przez wszystkie
rodzaje wojsk. Taki samochód służy do
przewozu kompletnego wyposażenia potrzebnego do budowy i konserwacji sieci polowych.
Nowością w stosunku do dotychczas
używanych wozów kablowych jest sztywna zabudowa WWK-10/C. Po obu stronach
kontenera znajdują się po trzy przedziały
zamykane roletami samozwijającymi,
a z tyłu pojazdu jest jeszcze jeden. Konstrukcja wykonana jest w taki sposób, aby
obsługa WWK-10/C mogła z łatwością wyjąć albo załadować potrzebne elementy do
budowy lub konserwacji sieci łącznościo-

wej. Dla ułatwienia czynności ładunkowych dookoła wozu zamontowano rozkładane podesty oraz aż
trzy rodzaje oświetlenia.
Jakie inne produkty dla wojska posiadają państwo w swojej
ofercie?
Zapory małowidoczne, bojowe
hełmofony, niewielkie wózki kablowe
i wspomniane węzłowe wozy kablowe, ale
także specjalne systemy wykorzystywane
m.in. do zwiększenia zasięgu dronów
– to wszystko jest dziełem pracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego, a bardzo specjalistyczny sprzęt powstaje w dość
niepozornych, choć nowoczesnych i wyposażonych w najnowsze obrabiarki cyfrowe warsztatach.
Trzon państwa działalności stanowi
jednak działalność szkoleniowa. Co obejmuje zakres waszej dydaktyki?
Większość prowadzonych przez ZDZ
szkoleń to szkolenia – można by powiedzieć
– szyte na miarę, oparte o wstępną analizę potrzeb i oczekiwań słuchacza lub zleceniodawcy, a także wymagań potencjalnych pracodawców. Konieczne jest szybkie
reagowanie na potrzeby różnych grup odbiorców oraz umiejętność przewidywania
kierunków zmian na rynku. Warunkiem sukcesu jest również utrzymywanie dobrych re-

lacji z otoczeniem społecznym, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz lokalnymi pracodawcami.
Jak udaje się państwu połączyć tak rozległe obszary działalności od szkoleń do wysoko
wyspecjalizowanej produkcji
i usług?
Aby pozostać na rynku, być konkurencyjnym i sprostać wysokim wymogom
w zakresie rozwiązań technicznych, musieliśmy poszukiwać wielu nowych rozwiązań, orientować się na innowacyjność,
nowoczesność i wiedzę. Należało zwiększać
poziom efektywności produkcji, wdrażać
programy pilotażowe, nowe projekty i nowe
rozwiązania, niejednokrotnie przy wsparciu jednostek naukowych. Udało nam się
zrealizować wiele prototypowych rozwiązań. Posiadamy wiele istotnych certyfikatów, potwierdzających nasze możliwości
i osiągnięcia. Mimo ciągłego przekształcania
się rynku usług szkoleniowych, nowych
uwarunkowań i przepisów prawa, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego udaje się
nadal być konkurencyjnym i utrzymywać jakość oferowanych usług na najwyższym poziomie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Miriady laureatów LBP
Kto otrzymał tytuł „Lidera Bezpieczeństwa Państwa – 2017”, a kto
„Pierścień Patrioty”, można było się przekonać podczas gali zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych 28 czerwca
br. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy
Fot. archiwum organizatora

roczyste otwarcie gali, która
miała Miejsce w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego
w Warszawie, rozpoczęło się od
części artystycznej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Gości powitał prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych w Bydgoszczy Jan Andrzej
Ligus, a wykład inauguracyjny wygłosił szef
Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej płk dr hab. inż.
Sławomir Augustyn. Na sali obecni byli także wchodzący w skład komitetu organizacyjnego ppłk Krzysztof Płomiński – członek
Stowarzyszenia Dostawców na rzecz Służļ Mundurowych, uczestnik misji pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie oraz Marek Bronicki – prezes oddziału IPA w Poznaniu.
W piątej edycji konkursu LBP kapitułę stanowili prezesi firm i przedsiębiorstw
nagrodzonych w ubiegłorocznej IV edycji
konkursu LBP. Wyróżnione oraz nagrodzone projekty, produkty i usługi w ocenie
komisji konkursowej w pierwszej kolejności musiały spełniać kryteria potencjalnych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa narodowego,
gdzie współczesne wyzwania cywilizacyjne
stojące przed społeczeństwem nadają
szczególny wymiar i znaczenie problemom bezpieczeństwa państwa. Dlatego też
celem, jaki postawili przed sobą organizatorzy konkursu było i jest nagradzanie
osiągnięć polskich przedsiębiorców i instytutów naukowo-badawczych, które realizują swoją aktywność zawodową oraz naukową w obszarze umacniania i rozwijania
istniejącego potencjału bezpieczeństwa
naszego kraju. Niniejszy cel w świetle
ostatnich zapowiedzi płynących z resortów
bezpieczeństwa i obronności państwa
w kwestii zakupów wyposażenia sprzętu od
polskich producentów nabiera szczególnego
uzasadnienia.
Jeszcze tylko zadość stało się formalnościom – gen. bryg. w st. spocz. Andrzej

U
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Wiśniewski odczytał protokół podsumowujący prace Rady Programowo-Konkursowej V Edycji Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2017”. Nagrodzonych statuetkami „Lider Bezpieczeństwa
Państwa – 2017” I stopnia zostało 12 produktów/projektów powstałych w 9 przedsiębiorstwach/instytutach. Prezentacji produktów i projektów oraz opisu ich zastosowań dokonał płk Lech Woźniak. Nagrody
I stopnia otrzymały następujące produkty
i projekty:
• Modułowy system aranżacji i zabudowy
skrzyń transportowych (MSA-CAAE), którego producentem jest firma: Castelior
Andrzej Górecki i wspólnicy sp.j.
• Agregat prądotwórczy Getor Quattro GS
2860 K, produkowany przez EPS System
– Robert Lipnicki
• Katalityczna mobilna instalacja mineralizacji odpadów organicznych i niebezpiecznych (Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjno-Handlowe „Mind” sp. z o.o.
spółka komandytowo-akcyjna)
• Skafander suchy nurkowy w wersji militarnej – UNRUG (Konfexim-2 sp. z o.o.)
• Projekt bezzałogowego latającego ambulansu (Politechnika Gdańska)

• Układ do wykrywania i przeciwdziałania
atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS
(Politechnika Gdańska)
• Alkomat Promiler Iblow (Promiler sp. z o.o.)
• Mobilne Centrum Monitoringu (MCM)
Mercedes-Benz sprinter 513 CDI furgon
(Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.)
• Robot mobilny TRM® 2.0 (Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)
• Opancerzony pojazd hybrydowy do walki w terenie zurbanizowanym (Wojskowe
Zakłady Motoryzacyjne S.A.)
• Zdalnie sterowany pojazd transportowy
(Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.)
• Pojazd plutonu lekkiej piechoty dla wojsk
obrony terytorialnej (Wojskowe Zakłady
Motoryzacyjne S.A.)
Po ponownym występie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego odbyło się wręczenie nagród
Diamentowy „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2017” przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu Prezesa Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz
Służb Mundurowych oraz przewodniczącego Rady Programowo-Konkursowej gen.
bryg. w st. spocz. Andrzeja Wiśniewskiego.
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Nagrodzonych zostało 8 produktów/projektów powstałych w 7 przedsiębiorstwach/
instytutach:
• symetryczny szyfrator blokowy, którego producentem jest Instytut Informatyki,
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
• System obserwacji dookólnej (PCO
S.A.)
• System głębinowy Morświn (Politechnika Gdańska)
• System głębinowy OPM pk. Głuptak (Politechnika Gdańska)
• ADS – attack deception system – system
wykrywający ataki cybernetyczne (STM Solutions sp. z o.o. sp.k.)
• Ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa Tatra T815-7 8x8 (Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.)
• Aquila – bezzałogowy śmigłowiec (UAVS
Poland sp. z o.o.)
• Lotniskowy zasilacz hydrauliczny
– lzh/n-seria 2 (Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.)
Nagrody Grand Prix „Lider Bezpieczeństwa Państwa” przyznano w dwóch kategoriach: bezpieczeństwo ogólne – Harpia
(wielosensorowy system do wykrywania
i neutralizacji dronów wyprodukowany
przez firmę Wtórplast S.A.), a w kategorii wojsko – system zarządzania walką

szczebla taktycznego (Teldat sp. z o.o. sp.
komandytowa).
Po wręczeniu ww. nastąpiło wręczenie
„Pierścieni Patrioty”, które są symbolem
przynależności do elitarnej grupy ludzi, będących stale w gotowości służyć Ojczyźnie.
Tym unikatowym sygnetem Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego zapoczątkowało nową formę wyróżnień osób, które w sposób znaczący
przyczyniły się do propagowania patriotyzmu, polskości i miały wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny.
„Pierścienie Patrioty” wręczał prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego płk Tadeusz Koczkowski wraz
z gen. Pawłem Prószyńskim – członkiem kapituły. Pierwszy z Pierścieni otrzymał Franciszek Siegień – właściciel firmy Elena, która powstała w 1990 roku jako wyraz pasji
jej właściciela do zdrowia i zdrowego żywienia. Przedsiębiorstwo posiada tytuł
„Lider Bezpieczeństwa Państw”a za innowacyjność na rzecz bezpieczeństwa i obronności, jest wiarygodnym partnerem dla
służb mundurowych, uzyskało świadectwo
kwalifikacyjne do zaopatrywania wojska
w środki spożywcze pochodzenia zwierzę-

cego. Drugim laureatem został Andrzej Górecki – współwłaściciel Castellior. Profesjonalna wiedza i doświadczenie sprawiają, że firma ta oferuje najszerszy wybór
skrzyń transportowych uznanych marek
oraz robionych indywidualnie na zamówienie. Jej produkty gwarantują poczucie
bezpieczeństwa związane z ich użytkowaniem i sprawdzeniem w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Prezes Stowarzyszenia Dostawców na
Rzecz Służb Mundurowych wręczył również Medale za Innowacyjność na Rzecz
Bezpieczeństwa i Obronności. Uhonorowano nimi Roberta Lipnickiego (prezesa firmy STM Solutions), inż. Janusza Michalskiego (prezesa firmy „Mind”), prof. dra
hab. inż. Janusza Namieśnika z Politechniki Gdańskiej, Ryszarda Paluszkiewicza
(wiceprezesa firmy Confexim), dra inż. Andrzeja Skorpuskiego z Politechniki Warszawskiej, Janinę Małecką-Ulińską (prezes
firmy Eko Systemy FHU) oraz Piotra Kisiela (prezesa zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego).
Uroczystą galę zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego, pamiątkowa sesja zdjęciowa oraz zaproszenie na uroczystą kolację.
I

Wydział z unikalnymi specjalnościami
Jako jeden z pierwszych wydziałów Politechniki Gdańskiej Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) kształci kadry dla przemysłu morskiego
nieprzerwanie od 1945 roku
tudenci są kształceni na czterech
kierunkach studiów: oceanotechnika, energetyka (międzywydziałowy), transport oraz techniki geodezyjne w inżynierii (międzywydziałowy).
Do statystycznych osiągnięć WOiO można zaliczyć promowanie ponad 250 doktorów, 50 doktorów habilitowanych, a także 8250 absolwentów studiów magisterskich
lub inżynierskich. WOiO aktualnie zatrudnia ok. 90 profesorów, adiunktów i wykładowców, a roczna liczba absolwentów
wynosi ok. 350.
WOiO szeroko współpracuje z przemysłem i podmiotami gospodarki morskiej
zarówno w kraju, jak i za granicą. Niektóre specjalności są prowadzone we współpracy ze światowymi koncernami. Wspomnieć można specjalność technologie
podwodne, realizowaną pod patronatem
i przy wsparciu General Electric. Współ-

S

praca ze spółkami należącymi do Remontowa Holding, DNV GL, CRIST, Wartsila, Ulstein, PRS, ABS, CTO, PROCAD,
NED, StoGda i wieloma innymi firmami
umożliwia wspólne realizacje przedsięwzięć edukacyjnych i badawczo-rozwojowych.
Na WOiO realizowanych jest wiele projektów badawczych nagradzanych w różnych konkursach. Dwa przykładowe projekty doceniane w minionym roku to pro-

jekt promu, który ma łączyć dwa oddziały
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz projekt dotyczący projektowania
i budowy obiektów podwodnych w zakresie obronności kraju, nagradzany w kilku
konkursach, m.in. Lider Bezpieczeństwa
Państwa 2017 (za projektowanie i budowę
podwodnych pojazdów zdalnego sterowania typu „Morświn” i „Głuptak”).
www.oio.pg.edu.pl
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Nowatorstwo, szerokie
zastosowanie i rozsądna cena
Innowacyjna technologia mineralizacji katalitycznej jest technologią unikatową w skali światowej, opracowaną i wdrożoną przez polskich naukowców
i inżynierów. Umiejętne połączenie poszczególnych faz procesu, wynikających
z praw ﬁzyki, dało ten wspaniały wynik. Efektem jest opracowanie i wdrożenie
w przemyśle nowych technologii eksploatacyjnych na bazie aktywnych komponentów powinowatych do metali – mówi Janusz Michalski, prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „Mind” Sp. z o.o.
Firma działa od 1987 r. Najpierw byli
państwo jednoosobową działalnością gospodarczą, a potem spółką. Czy od początku działalności zmieniła się specjalizacja przedsiębiorstwa?
Obszary działania firmy przez cały
okres istnienia pozostają te same. Należą
do nich: technologie eksploatacyjne maszyn
i urządzeń przemysłowych, produkcja aktywnych środków smarowych na bazie
zmodyfikowanych sulfonianów wapnia i aktywnych domieszek powinowatych do metali, produkcja części zamiennych jednostkowych i kompozytowych, projektowanie
i wykonawstwo osprzętu technologicznego

60 Fakty

oraz urządzeń wysokospecjalistycznych,
innowacyjne technologie ekologiczne, projektowanie i wykonawstwo wraz z osprzętem technologicznym i produkcyjnym ciągów produkcyjnych opartych na technice
katalitycznej.
Co stanowi trzon oferty produktowej
i usługowej przedsiębiorstwa?
Trzonem oferty produktowej przedsiębiorstwa są aktywne środki smarowe o zakresie pracy temperaturowej od –40 do
300°C, innowacyjne technologie i procedury
eksploatacyjne oraz techniki katalityczne,
w tym linia produkcyjna do resyntezy materii organicznej metodą bezpłomieniową.
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„Mind” zajmuje się także mineralizacją odpadów komunalnych i przemysłowych. Na czym polega ta innowacyjna technologia?
Ta innowacyjna w skali światowej technologia mineralizacji katalitycznej materii
organicznej polega na niskotemperaturowym zgazowywaniu materii organicznej
z udziałem katalizatora bez dostępu powietrza przy maksymalnej temperaturze
procesu wynoszącej 550°C, oczyszczaniu
gazów poreakcyjnych katalitycznie i adsorpcyjnie oraz wykorzystaniu produktów
poprocesowych, takich jak energia cieplna,
woda o parametrach destylatu, minerałów,
gipsu, które w tym przypadku nie są odpadami. Przedstawione rozwiązanie procesu technologicznego nie powoduje wytwarzania dodatkowych związków, takich
jak NOx, dioksyny, furany, CO, metan
itp., co ma miejsce przy zastosowaniu
płomieniowych technik unieszkodliwiania
materii organicznej. System mineralizacji katalitycznej materii organicznej, czyli odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym
niebezpiecznych, pozwala obniżyć koszty
inwestycyjne i procesowe o 30–40 proc.
w stosunku do dotychczas stosowanych
metod.
Ktoś wcześniej już wymyślił tę metodę? Jakie inne nowości mają państwo na
swoim koncie?
Innowacyjna technologia mineralizacji katalitycznej jest technologią unikatową
w skali światowej, opracowaną i wdrożoną przez polskich naukowców i inżynierów.
Umiejętne połączenie poszczególnych faz
procesu, wynikających z praw fizyki, dało
ten wspaniały wynik. Efektem jest opracowanie i wdrożenie w przemyśle nowych
technologii eksploatacyjnych na bazie aktywnych komponentów powinowatych do
metali – środków smarowych, myjąco-czyszcząco-smarujących, które charakteryzują się dużą trwałością użytkową,
a przy tym produkty ich zużycia nie są niebezpieczne. Niedawno w firmie uruchomiliśmy produkcję aktywnych środków
smarowych.
Czy do tej pory współpracował pan
z jednostkami wojskowymi? Na jakiej zasadzie odbywała się współpraca? Jakie produkty wybierali?
Nasza współpraca z jednostkami wojskowymi rozpoczęła się w latach 90. i dotyczyła negatywnych zjawisk technicznych
i ekonomicznych występujących w procesach regeneracji i produkcji części zamiennych. Poprzez dostawy procedur i produktów udało się obniżyć poziom, a czasami wręcz wyeliminować te negatywne zjawiska. Obecnie zmienił się obszar współpracy i dotyczy on nowo uruchamianych
podzespołów lub wyrobów w części wy-

Nasza oferta obejmuje obszary produkcji materialnej
i bytowej. Dostarczamy nasze produkty praktycznie do
wszystkich branż przemysłowych, począwszy od przemysłu spożywczego, a kończąc na przemyśle ciężkim
stępowania negatywnych zjawisk tribologicznych, mających bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność użytkową.
Do jakich maszyn lub pojazdów wojskowych mają zastosowanie pana produkty?
Nasze produkty mają i mogą mieć zastosowanie we wszelkich pojazdach wojskowych i ich wyposażeniu.
Czym pan przekonuje podmioty
z branży obronnej, aby zdecydowały się na
pana towar? Jakie walory są decydujące?
Zainteresowanie ofertą „Mind” wynika z faktu, że stosując nasze produkty, można wyeliminować szereg negatywnych zjawisk z określonych faz procesu produkcyjnego. Ponadto pozwalają one zwiększyć
bezpieczeństwo, niezawodność i skuteczność zainstalowanego osprzętu.
Nie tylko wojsko, lecz także placówki
medyczne i służby utrzymania ruchu
mogą skorzystać z asortymentu „Mind’.
Jak szeroka jest państwa oferta?
Jak zaznaczyłem na wstępie, nasza
oferta obejmuje obszary produkcji materialnej i bytowej. Dostarczamy nasze produkty praktycznie do wszystkich branż
przemysłowych, począwszy od przemysłu

spożywczego, a kończąc na przemyśle
ciężkim. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się bazowa, mobilna instalacja
do mineralizacji odpadów organicznych
– bardzo niebezpiecznych – w służbach medycznych, nie tylko wojskowych, na misjach
wojskowych i na poligonach, także ze
względu na wodę, która jest produktem końcowym w ilości 50 proc. wsadu, i energię
cieplną. Instalacja ta pozwala rozwiązać
wiele nierozwiązywalnych problemów związanych z bezpieczeństwem przy rozsądnym
poziomie nakładów, które należy ponieść.
Czy w najbliższym czasie planują państwo wprowadzenie na rynek jakiejś nowości?
Tak. Jesteśmy członkiem konsorcjum,
w ramach którego opracowujemy i wdrażamy nową generację środków smarowych dla przemysłu spożywczego, jako
część programu „Innowacyjna gospodarka”. Obszarem naszego działania są badania przemysłowe, wdrożenie, a następnie produkcja i dystrybucja. Nowy produkt
powinien się pojawić na polskim rynku
w ciągu 2 lat. Jego dodatkowym atutem będzie rozsądna cena.
Rozmawiała Piotr Nowacki
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INTARG – drugie imię innowacji

Fot. EUROBUSINESS-HALLER (3)

W ciągu dwóch dni Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji
po raz 10. zaprezentowano najnowsze rozwiązania dla przemysłu, medycyny
oraz mające zastosowanie w życiu codziennym
NTARG to wyjątkowa platforma bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu, potencjalnych nabywców prezentowanych innowacji
oraz podmiotów wspomagających i ﬁnansujących badania i rozwój. Celem targów jest również wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz transferu innowacji do przemysłu, dlatego stałymi uczestnikami tego interdyscyplinarnego
wydarzenia są start-upy, młodzi wynalazcy oraz podmioty wspierające wynalazczość
i rozwój.
10. edycja targów INTARG odbyła
się w dniach 22–23 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jubileuszowy program corocznego spotkania wynalazców jak zwykle
obfitował w konferencje i sesje branżowe,
które były okazją do dyskusji na temat innowacji, współpracy nauki i biznesu, finansowania prac nad nowatorskimi rozwiązaniami. Głównym celem targów
INTARG był jednak przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie innowacyjności
z różnych branż. Tym razem swoje najnowsze dokonania – ponad 170 produktów, technologii i usług – zaprezentowali wynalazcy z 18 krajów, od Belgii, Francji
i Czech, przez Rosję, Wietnam, Malezję, po
USA, a ich rozwiązania reprezentowały cały
wachlarz zastosowań, m.in. w medycynie,

I
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lotnictwie, przemyśle samochodowym
i transporcie, chemii, metalurgii, włókiennictwie, energetyce, informatyce. Dzięki różnorodności wystawionych rozwiązań zwiedzający INTARG mieli okazję przekonać się,
jak bardzo innowacje łączą świat nauki i biznesu, a przy tym służą nam wszystkim,
wpływając na poprawę jakości życia, pracy, zdrowia i środowiska.
Wydarzeniu towarzyszył konkurs Lider
Innowacji, pod honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w ramach którego nagrodzono najbardziej odkrywcze rozwiązania
i nowe technologie, które mają szansę na
szerokie zastosowanie w przemyśle. Najlepsze spośród prezentowanych innowacji
wybrało kilkudziesięcioosobowe jury pod
przewodnictwem dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. nadzw., oraz zespól ekspertów
pod kierunkiem dr. hab. inż. Grzegorza Wcisło. Efektem ich kompleksowej oceny był szereg nagród i medali, w tym 12 medali platynowych, z których aż 7 trafiło do twórców
z Polski. Przyznano również wyróżnienia
specjalne – na Grand Prix za instalację do
termolizy i uwodoronienia odpadowych
poliolefin zasłużył zdaniem jurorów Przemysłowy Instytut Motoryzacji w kooperacji z firmą Technologie Recyklingu Adam
Hańderek. Nagroda przewodniczącego
jury przypadła Politechnice Rzeszowskiej im.

Ignacego Łukasiewicza za urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, zwłaszcza dla
osób po udarach mózgu i osób starszych.
Z kolei nagroda za najlepszy wynalazek zagraniczny trafiła do firmy Health Water LLC
z Rosji za wynalazek „Woda funkcjonalna
stymulująca drenaż limfatyczny, metoda jej
powstawania oraz zastosowanie”.
Nagrody specjalne przyznali też patroni
honorowi. Instytut Włókiennictwa otrzymał
Puchar prezesa Urzędu Patentowego RP za
tkaninę barierową chroniącą przed działaniem pól elektromagnetycznych. Medal
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczości (IFIA) trafił do Mazowieckiego Klastra Peptydowego, Centrum
Medycyny Doświadczalnej sp. z o.o., Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz
Instytutu Homeostazy sp. z o.o. i spółki
BIOKUMED w uznaniu dla nowych peptydomimetyków wspomagających terapię
nowotworu trzustki. Swoje puchary przyznali też rodzimym podmiotom prezes
naczelnej Organizacji Technicznej NOT (za
nagrodzoną Grand Prix targów INTARG
instalację do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin) oraz marszałek województwa śląskiego, który docenił Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za autologiczny przeszczep
chondrocytów do regeneracji chrząstki
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stawowej. Ponadto Urząd Patentowy Republiki Czeskiej przyznał puchary polskiemu Instytutowi Transportu Samochodowego za przenośne stanowisko badawcze
do pomiaru parametrów technicznych do
oceny drgań kół pojazdu samochodowego
przy wymuszonych drganiach o stałej amplitudzie oraz Politechnice Wrocławskiej za
wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie. W czasie targów zostały
również ogłoszone oficjalne wyniki konkursu Młody Wynalazca 2017.
Tegoroczną edycję INTARGu wsparło
wiele czołowych polskich instytucji, organizacje międzynarodowe oraz liczne media,
dzięki czemu wydarzenie miało prestiż i szerokie nagłośnienie. Obok organizatora targów – Eurobusiness-Haller
i Fundacji Haller Pro Inventio
– współgospodarzem spotkania było
miasto Katowice, partnerem – Fundacja NANONET, zaś patronatem
honorowym objęły wydarzenia takie
instytucje i osoby jak wicepremier
i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Rozwoju, prezes Urzędu Patentowego, dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes
Naczelnej Organizacji Technicznej

NOT, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, marszałek
województwa śląskiego, prezydent miasta
Katowice. Podczas ceremonii ogłoszenia
wyników obecni byli m.in. zastępca prezesa Urzędu Patentowego Andrzej Pyrża, wiceprezes Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach
Włodzimierz Kulisz, naczelnik Wydziału
Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice Mateusz Skowroński.
I

Mobilny zbiornik na energię cieplną
Enetech oferuje zbiornik służący do magazynowania oraz transportu ciepła
na niewielkie odległości (do 30 km) wypełniony materiałem zmiennofazowym
PCM (z ang. Phase Change Material)
zięki zastosowaniu PCM maksymalizujemy ilość energii cieplnej, jaką możemy przechowywać w jednostce objętości (pojemność cieplna 6-krotnie większa w porównaniu do zbiornika wypełnionego
wodą). W podejściu tradycyjnym energia
cieplna może być transportowana jedynie
za pomocą infrastruktury przesyłowej (rurociągów). Enetech zmienia sposób myślenia o transporcie ciepła, umożliwiając
jego dostarczanie do odbiorców nie mających dostępu do sieci ciepłowniczej oraz likwidując problem niskiej emisji.
Opisywana technologia jest atrakcyjna
dla biogazowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw dystrybuujących energię cieplną
oraz klientów przemysłowych, umożliwiając im odzysk ciepła odpadowego. Instytucjom dostarczającym energię cieplną
pozwala na poszerzenie bazy klientów

D

Wizualizacja zbiornika ciepła (długość ok. 5,5 m,
średnica 2 m, pojemność cieplna ok. 2 MWh)
o tych, do których dotychczas nie opłacało się lub nie było możliwości administracyjnych dotrzeć z siecią ciepłowniczą. Dzięki zastosowaniu technologii, potencjalni odbiorcy ciepła mogą zastąpić źródła ciepła
oparte na węglu, czystą energią cieplną dostarczaną w mobilnym zbiorniku. Poten-

cjalnym użytkownikiem mogą być również
gminy i inni klienci administracyjni. Prezentowany zbiornik może także zastąpić
awaryjne kotłownie olejowe, użytkowane
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.
www.enetech.com.pl
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Nanocząstki w natarciu
Największym odkryciem związanym z zaszczytnym wyróżnieniem Pauli Kiełbik tytułem Kobiety-Wynalazcy było wykazanie specyﬁcznego zachowania
stosowanych przez nas nanocząstek w płucach – mówi dr Michał Godlewski,
prodziekan ds. studiów obcojęzycznych z Katedry Nauk Fizjologicznych na
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Fot. EUROBUSINESS-HALLER (2)

nizmie eukariotycznym są ich rozmiary. Dopiero nanocząstki o rozmiarach około 100
i więcej nm są przez komórki organizmu eukariotycznego rozpoznawane, aktywnie
transportowane i dzięki temu mogą być
z tych komórek i organizmu eliminowane.
Drugim przełomowym odkryciem, dokonanym już w Polsce, było pokazanie, że
badane przez nas nanocząstki podlegają aktywnemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego, przez szczelną barierę jelitową.
Dzięki temu można zastosować podanie
doustne nanocząstek, zamiast inwazyjnej
i niezwykle trudnej do opracowania w stabilnej zawiesinie formulacji dożylnej. Na tym
etapie badań do zespołu dołączyła Paula
Kiełbik, która pod moim kierunkiem zrealizowała pracę licencjacką i magisterską,
a następnie rozpoczęła badania do doktoratu.
Prace mgr Pauli Kiełbik dotyczą zastosowania nanocząstek biodegradowalnych, opartych o rdzeń z tlenku cynku między innymi jako markerów w diagnostyce
nowotworów. Skupiają się na dwóch podstawowych aspektach: określenia rozprzestrzeniania nanocząstek w organizmie, ich
przechodzenia przez bariery tkankowe (np.
barierę krew-mózg), retencji w narządach
i tkankach oraz eliminacji i biodegradacji
zastosowanych nanomateriałów. Drugim
aspektem pracy było określenie przydatności
różnie domieszkowanych nanocząstek jako

markerów procesów patologicznych, między innymi guzów nowotworowych. Okazało się, że „nasze” nanocząstki przenikają do tkanki guza pierwotnego i kumulują
się w nim w znacznie większym stopniu niż
w pozostałych tkankach. Drugim, niezwykle ważnym odkryciem było pokazanie, że
te same nanocząstki są deponowane
w ogniskach przerzutów nowotworowych
nawet w bardzo wczesnych stadiach. Dzięki temu jesteśmy potencjalnie w stanie nie
tylko precyzyjnie określić zasięg rozprzestrzenienia nowotworu w tkance, ale wykrywać także ogniska przerzutowania niewidoczne „gołym okiem”. Te wyniki są na
tyle przełomowe, że zainteresowanie nimi
wyrazili uznani specjaliści medycyny ludzkiej z zakresu onkologii. We współpracy
z nimi rozpoczynamy następny etap badań,
już klinicznych, mających na celu przygotowanie nanocząstek do wdrożenia.
Czy właśnie nad tym pracuje obecnie
pana Katedra Nauk Fizjologicznych?
Aktualnie trwają u nas badania nad rozwojem zaawansowanych, celowanych terapii przeciwnowotworowych opartych na
naturalnych mechanizmach obronnych
organizmu. Zajmuje się tym zespół prof.
Magdy Król. Nad zastosowaniem nanocząstek jako nośników leków i do terapii fotodynamicznej, nanocząstkami do diagnostyki nieinwazyjnej i śródoperacyjnej nowotworów pracuje mój zespół. Mechanizmy odtwarzania i regeneracji
mięśni analizuje zespół prof.
Katarzyny Grzelkowskiej-Kowalczyk. Poszukiwania genetycznych i metabolicznych biomarkerów chorób cywilizacyjnych i metabolicznych prowadzą zespoły prof. Tomasza
Motyla, Piotra Ostaszewskiego i Arkadiusza Orzechowskiego, a mechanizmów przebudowy i regeneracji gruczołu mlekowego – zespół prof.
Małgorzaty Gajewskiej.

W konkursie Lider Innowacji pana studentka Paula Kiełbik otrzymała tytuł Kobiety-Wynalazcy. Na ile przełomowe są jej
odkrycia w dziedzinie diagnostyki nowotworów?
Badania nad zastosowaniem nanocząstek w biologii i medycynie prowadzone są przez mój zespół we współpracy z grupą prof. Marka Godlewskiego z Instytutu
Fizyki PAN od 10 lat. Punktem wyjścia były
badania nad zastosowaniem nanocząstek
jako zamienników powszechnie używanych fluorescencyjnych markerów chemicznych. Chodziło także o zastąpienie
wchodzących ówcześnie na rynek tzw. kropek kwantowych, czyli nanocząstek o dobrych parametrach fluorescencyjnych, jednak opartych o rdzeń z silnie toksycznych związków kadmu. Naszą propozycją było opracowanie nanocząstek z rdzeniem ceramicznym z biodegradowalnych bądź biostabilnych tlenków
tzw. metali szerokoprzerwowych
(np. cynk lub cyrkon), praktycznie nietoksycznych dla organizmu, domieszkowanych jonami
metali ziem rzadkich dla uzyskania właściwości fluorescencyjnych.
Badania te, rozpoczęte w czasie mojego stażu w Australii,
pokazały, jak kluczowe dla za- Barbara Haller de Hallenburg wręcza nagrodę Intarg Pauli Kiełbik
chowania nanocząstek w orga- z Katedry Nauk Fizjologicznych SGGW
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Rozmawiał
Tomasz Rekowski

Grad medali
za stacjonarne wielogazowe,
detektory gazów
Po sukcesach na targach innowacji w Krakowie, Brukseli, Zagrzebiu i Kaohsiung na Tajwanie spadł na nas grad
medali za dwu- i trzygazowe detektory oraz mnogą, skalowalną centralę modularPAG-30-500 kan., przyznanych
przez jury Międzynarodowych Targów Innowacji i Wynalazków INTARG w Katowicach.
Potwierdza to jakość i funkcjonalność tych nietypowych, jedynych w świecie detektorów, które chronią dziś
wiele garaży, tuneli, laboratoriów i innych obiektów w Polsce, Holandii, Belgii, a niebawem także w innych
krajach.
Kapituła Konkursu przyznała Pro-Service sześć medali, w tym cztery złote i dwa srebrne.

A
I
N
A
Z
A
I
W
Z
O
.
R
E
W
O
N
,
A
I
N
A
W
Z
Y
NOWE W
abędy” SA
-Ł
r
a
m
u
B
„
L,
chaniczne
w Leopard 2P
ó
łg
Zakłady Me
o
z
c
ji
c
a
iz
odern
17 i PT-91M2
TWykonawca m
P
h
c
y
jn
y
c
a
derniz
propozycji mo
tu pancernego
ę
rz
p
s
w
tó
n
o
oraz rem
brojnych RP
Z
ił
S
ji
c
a
iz
rn
e
gramu Mod
w ramach Pro

DY” S.A.
„BUMAR-ŁABĘ
e
zn
ic
n
a
h
ec
M
e
Zakłady
44-109 Gliwic
w 9,
ul. Mechanikó
4 65 11
, fax.+48 32 73
11
51
4
73
32
48
+
l.
pl
te
ar.gliwice.
bumar@bum

www.bumar.gliwice.pl

LDS V8900 – nowa klasa chłodzonych
powietrzem wbudników drgań
Elektrodynamiczny wzbudnik drgań typ V8900 umożliwia prowadzenie badań trwałościowych
produktów w dużym zakresie parametrów przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Podstawowe parametry techniczne
wzbudnika:
• siła wytwarzana przez wzbudnik
do 80 kN (sinus)
• zakres częstotliwości testów do 3 kHz
• wartość przemieszczenia dla testów
o charakterze udarowym do 101,6 mm (4”)
• moment skrętny do 3 kNm, zmniejszający
potrzebę użycia stołów roboczych
z prowadnicami
• chłodzenie powietrzem, zmniejszające
koszty eksploatacji

Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o.
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 12
tel.: 22 858 93 92, faks: 22 858 82 21
e-mail: bruel@bruel.com.pl
www.bruel.com.pl
www.bksv.com

