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W czerwcu w Wojskowych Zakła-
dach Elektronicznych S.A. wyłoniono
nowy Zarząd. Czy może pan przybliżyć
jego sylwetkę?

– Wolę mówić o przyszłości, a nie prze-
szłości, więc krótko. Z obronnością jestem
związany od ponad ośmiu lat, z czego ostat-
nie cztery w PIT-RADWAR m.in. jako z-ca
głównego konstruktora „Tarczy Polski”.
Pozostali członkowie Zarządu to do-
świadczeni menedżerowie. Krzysztof Czyż
odpowiada za kwestie organizacji pro-
dukcji, a Ireneusz Jabłoński jest specjalistą
w dziedzinie finansów. Razem stworzyliśmy
zgrany i uzupełniający się zespół, a to pod-
stawa dobrego funkcjonowania przedsię-
biorstwa.

Zmiany, zmiany, zmiany…
– To prawda, obserwujemy zmiany

w całym sektorze obronnym. Koniecz-
ność zmian jest konsekwencją ogromnej dy-
namiki w otoczeniu czy chociażby zaist-
nienia samego PMT. Kluczową kwestią sta-
je się oczekiwana, wieloaspektowa współ-
praca z partnerami zagranicznymi.

Co to oznacza dla WZE S.A.?

– Zakład posiada ciekawe portfolio pro-
duktów i bogate doświadczenie we współ-
pracy z firmami zagranicznymi. Można wy-
różnić dwa profile działalności firmy: pro-
dukcyjny (w tym duże modernizacje sprzę-
tu wojskowego) oraz remontowo-napraw-
czy. Widzimy konieczność dostosowania
obydwu zakresów do zmieniających się wy-
magań klienta. Właśnie pozyskaliśmy li-
cencję ze strony Kongsberg na ustanowie-
nie w WZE S.A. Centrum Serwisowego
NSM. Jednak organizacja nowoczesnej pro-
dukcji to osobne wyzwania. Należy do nich
produkcja innowacyjnej elektroniki, pół-
przewodnikowych układów nadawczo-
odbiorczych dla nowych radarów oraz ra-
kiet, bycie na tym polu głównym wsparciem
dla grupy PGZ. W tym zakresie prowa-
dzimy rozmowy z MON i partnerami za-
granicznymi.

Gdzie w tym wszystkim podejście
biznesowe?

– Przyjęcie odpowiedniego modelu
biznesowego to rzecz podstawowa. Model
taki zawiera trzy strony: klient, narodowy
dostawca – PGZ oraz partner zagranicz-

ny. Z perspektywy WZE S.A. zrobimy na-
prawdę wiele, żeby dostosować się do po-
trzeb klienta, ale to równanie posiada dwie
strony. Klient musi wiedzieć, czego oczekuje.
Zadaniem odpowiednich komórek MON
jest wyprzedzające opracowanie i dostar-
czenie dobrze zdefiniowanych wymagań.
Z podkreśleniem na wyprzedzające.

Może wsparcia udzieli tu trzecia stro-
na – partner zagraniczny?

– Firmy zagraniczne chcą po prostu za-
robić i mogą to osiągnąć krótko- lub dłu-
gofalowo. Ten drugi sposób powinien wią-
zać się z wieloletnim partnerstwem, w ob-
rębie którego następuje wymiana kompe-
tencji, technologii oraz wzajemne otwarcie
rynków zbytu. Proszę pamiętać, że tech-
nologia to nie tylko sprzęt. To również
sprawdzony w praktyce sposób organiza-
cji pracy, prowadzenia badań rozwojo-
wych czy właściwa implementacja norm
i standardów wspólnych dla krajów NATO. 

Trzeba wyraźnie podkreślić rolę trans-
feru technologii: ustanowienie w polskim
przemyśle takich zdolności, które pozwo-
lą nie tylko na „obsługę” bieżącego pro-
gramu, ale też na opracowanie nowych,
przyszłościowych produktów. Niejako za-
przeczeniem tego podejścia jest skupienie
się na budowie „montowni”, gdzie rola pol-
skiego personelu ograniczona jest do wy-
miany kompletnych bloków zakupionych za
granicą. Takie wdrożenia nie dają realnych
zdolności dla Sił Zbrojnych, nawet serwi-
sowych. Również z punktu widzenia biznesu
nie są perspektywiczne.

Mając to wszystko na uwadze, zmiany,
które zaczęliśmy wprowadzać już od pierw-
szych tygodni pracy nowego Zarządu
WZE S.A. są skorelowane z nabywaniem
realnych zdolności w zakresie produkcji
i rozwoju elektroniki profesjonalnej. Bo ta-
kie też są potrzeby Sił Zbrojnych jak i ca-
łej grupy PGZ w nadchodzącej dekadzie.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Chcemy współtworzyć 
realną zdolność obronną

O zadaniach i planach Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. 
opowiada ich nowo wybrany Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk.

www.wze.com.pl

www.pgzsa.pl

Zarząd WZE S.A.: Ireneusz Jabłoński, Przemysław Kowalczuk (Prezes), Krzysztof Czyż





Wyzwania związane z określe-
niem przyszłego charakteru
Sił Zbrojnych RP, ich wielko-
ści i struktury oraz wymagań

co do ich zdolności przesądziły o podjęciu
decyzji o przeprowadzeniu Strategicznego
Przeglądu Obronnego – powiedział mini-
ster obrony narodowej Antoni Macierewicz
podczas konferencji inaugurującej Strate-
giczny Przegląd Obronny.

Do sprawnego przeprowadzenia prze-
glądu został powołany specjalny zespół,
w którego skład weszli eksperci o ogrom-
nej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu.
Podczas spotkania minister Antoni Ma-

cierewicz podkreślał, jak ważne jest to za-
danie, którym pokieruje pełnomocnik MON
ds. przeprowadzenia SPO podsekretarz sta-
nu w MON Tomasz Szatkowski.

– Czas przeznaczony na przeprowa-
dzenie przeglądu jest krótki i będzie wy-
magał intensywnej pracy. W ten sposób za-
pewnimy Radzie Ministrów możliwość
wdrożenia rekomendowanych rozwiązań
– powiedział podczas inauguracji Antoni
Macierewicz.

Celem SPO jest określenie kierunków
rozwoju systemu obronnego państwa

w perspektywie najbliższych 15 lat. Wnio-
ski i rekomendacje pozwolą na określenie
nowej strategii obronności i dadzą solid-
ną podstawę do zmodyfikowania ram
dla rozwoju i funkcjonowania Sił Zbroj-
nych RP i całego systemu obronnego
państwa. Pozwolą także na wypracowanie
systemowych rozwiązań w zakresie pla-
nowania obronnego, które zostało nad-
miernie skomplikowane. Prace nad Ra-
portem Strategicznego Przeglądu Obron-
nego zostaną zakończone w pierwszym
kwartale 2017 r. �
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Wojsko 
do kontroli
14 lipca br. w MON oficjal-
nie rozpoczął się Strate-
giczny Przegląd Obronny.
Prace mają zakończyć się
przygotowaniem raportu
na początku 2017 r.

Przeciętne uposażenie żołnierzy
zawodowych oraz funkcjonariuszy
służb mundurowych i specjal-
nych stanowi wielokrotność kwo-

ty bazowej określonej w ustawie budżeto-
wej na dany rok. Od 2009 r. ta kwota po-
zostaje bez zmian i wynosi 1523,29 zł. Od
początku 2016 r. w wojsku obowiązuje
mnożnik 2,95. Oznacza to, że przeciętne
uposażenie żołnierza zawodowego wyno-
si 4493,71 zł (wszystkie kwoty brutto).

– Pan prezydent podpisał nowe roz-
porządzenie w sprawie określenia wielo-
krotności kwoty bazowej, która jest prze-
ciętnym uposażeniem żołnierza. Podnie-
siona zostaje ona na wniosek ministra
obrony narodowej do poziomu 3,20"
– mówi szef BBN minister Paweł Soloch.
Dodaje, że nowe rozwiązanie będzie obo-
wiązywało od 1 stycznia 2017 r.

– Dotychczasowe przeciętne uposaże-
nie żołnierza było niższe niż uposażenie in-
nych służb mundurowych. Ten krok ma słu-
żyć właśnie wyrównaniu i dowartościowa-
niu sił zbrojnych, których rola dla bezpie-

czeństwa kraju niepomiernie wzrasta
w obecnej sytuacji międzynarodowej
– podkreśla minister Paweł Soloch.

Źródło: BBN.gov.pl

Podwyżki dla żołnierzy 
Prezydent Andrzej Duda, przy okazji święta Wojska Polskiego, podpisał rozporządzenie,
które od początku 2017 r. podwyższa wskaźnik, według którego obliczane jest przeciętne
uposażenie żołnierzy. Jeśli nie zmieni się tzw. kwota bazowa, żołnierze dostaną po 380 zł
podwyżki.

Fot. MJR ROBERT SIEMASZKO / CO MON 

Fot. MON
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Wystawa MSPO odbędzie się
w dniach 6–9 września 2016
roku w Targach Kielce i bę-
dzie miejscem premierowych

prezentacji sprzętu wojskowego i nowo-
czesnych rozwiązań technicznych. O pozycji
wydarzenia świadczą zarówno wystawcy
– czołowe światowe koncerny branży
obronnej, jak i strategiczne dla tej dziedzi-
ny kontrakty podpisywane w Kielcach. Już
sam program modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP na lata 2014–2022 przewi-
duje zakupy sprzętu za 130 mld zł! Jego
plan zakłada realizację 14 programów
operacyjnych, w ramach których  armia ma
dostać między innymi samoloty bezzało-
gowe, śmigłowce, systemy obrony rakieto-
wej, symulatory i trenażery oraz wszelkie-
go rodzaju działa czy wozy opancerzone.
Gigantyczne środki, które rząd planuje
przeznaczyć na wojsko co roku przyciąga-
ją do Kielc największe firmy zbrojeniowe.  

W programie MSPO 2016 znajdzie się
wiele merytorycznych spotkań. Seminaria,
kongresy i konferencje organizowane w cza-
sie Salonu są doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na
temat najnowocześniejszych rozwiązań
z dziedziny techniki wojskowej (nie tylko
łączności i informatyki). Wystawcy zapre-
zentują m.in. sprzęt pancerny, uzbrojenie
klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wy-
buchowe, sprzęt i materiały wojsk che-
micznych, uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obro-
ny powietrznej, Marynarki Wojennej, Po-
licji, Straży Granicznej. 

Nie zabraknie okołozbrojeniowych
produktów – artykułów żywnościowych
i urządzeń do przygotowywania posiłków
oraz przechowywania i transportu żywno-
ści, przedmiotów mundurowych, mate-
riałów pędnych oraz cieczy eksploatacyj-
nych, sprzętu i materiałów medycznych,
podzespołów, sprzętu i systemu ochrony
obiektów i osób.

Od najbliższej edycji partnerem stra-
tegicznym Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego w Kielcach na naj-
bliższe 3 lata zostanie Polska Grupa Zbro-
jeniowa, największym wystawca najważ-
niejszej w Polsce i w tej części Europy wy-
stawy branży obronnej. 

Nadchodząca edycja MSPO odbę-
dzie się pod honorowym patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Jak co roku wręczona zostanie Nagroda
Prezydenta RP oraz Nagrody DEFENDER
dla najlepszych produktów. – Międzyna-
rodowy Salon Przemysłu Obronnego to
najważniejsza impreza wystawiennicza
branży zbrojeniowej. Targi Kielce są świet-
nie przygotowane do jej organizowania,
a efekty MSPO są wymierne – stwierdził
w rozmowie z Radiem Kielce prezydent An-
drzej Duda. 

Ponadto przyznane zostaną specjalne
wyróżnienia: Ministra Obrony Narodowej
oraz innych resortów, Nagrody Komen-
danta Głównego Policji, Komendanta
Głównego PSP, Komendanta Głównego
Straży Granicznej, Szefa Inspektoratu,
Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dla
Attache Wojskowych za udział w zawodach
strzeleckich. 

Zeszłoroczne targi MSPO były re-
kordowe pod każdym względem. XXIII
edycja, podczas której swoją ofertę na po-
wierzchni ponad 27 000 metrów kwa-
dratowych zaprezentowało 583 wystaw-
ców z 30 krajów świata zapisała się moc-
no w historii kieleckiego ośrodka wysta-
wienniczo-kongresowego. Wśród uczest-
ników znalazły się największe, między-
narodowe firmy zbrojeniowe jak: Loc-
kheed Martin, Boeing, Bae Systems, Ray-
theon, General Dynamics, Finmeccanica,
Thales, Mbda. �

Salon dla branży obronnej

W pierwszych dniach września Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach
znów stanie się „centrum obronności świata”. Trzecie co do wielkości (po Eurosatory 
w Paryżu i DSEI w Londynie) targi militarne w Europie to zarazem jedno z najważniej-
szych wydarzeń przemysłu obronnego w skali globalnej. 
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Fot. TARGI KIELCE (2)
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Czy w obecnej sytuacji geopoli-
tycznej, w świecie zagrożonym terro-
ryzmem islamskim, wymagane jest zwięk-
szenie budżetu na obronność? 

– W obliczu złożonej i dynamicznej sy-
tuacji międzynarodowej, chcemy wzmac-
niać potencjał Sił Zbrojnych RP do reago-
wania na szerokie spektrum wyzwań i za-
grożeń. Cel ten można osiągnąć dzięki sy-
nergii solidarności sojuszniczej i budowy na-
rodowych zdolności obronnych. Dążąc
do zapewnienia skuteczności Sił Zbrojnych
w realizacji konkretnych misji wojskowych,
w tym tej najważniejszej – obrony przed
agresją z zewnątrz, priorytetowo traktuje-
my wielowymiarową modernizację pol-
skiej armii. To z kolei wymaga odpowied-
nich nakładów finansowych, pozwalających
na realizację długofalowych projektów,
bez których trudno wyobrazić sobie no-
woczesne Wojsko Polskie. Dlatego Polska
w br. zwiększyła swój budżet obronny
(jako jeden z nielicznych krajów NATO,
obok m.in. USA i Wielkiej Brytanii, wypeł-
niamy w pełni zobowiązanie ze szczytu
w Walii dotyczące wydatkowania na obron-
ność 2 proc. PKB) i zamierza rozwijać in-
westycje obronne.

Według zaleceń NATO 20 proc. bu-
dżetu na zbrojenia powinno zostać prze-
znaczone na modernizację. Jak usłyszeli-
śmy ostatnio od pana ministra, w ciągu naj-
bliższych kilku tygodni program moder-
nizacji technicznej polskiej armii zostanie
poddany analizie tak, aby dostosować go

do możliwości budżetowych. Co to ozna-
cza?

– Bądźmy precyzyjni. 2 proc. PKB po-
winno być przeznaczane na finansowanie
potrzeb obronnych, a nie wyłącznie na zbro-
jenia. Potrzeby obronne to znacznie szer-
szy obszar niż sama modernizacja tech-
niczna Sił Zbrojnych RP. Wracając do py-
tania, to aktualnie wewnątrzresortowy Ze-
spół pod przewodnictwem Szefa Sztabu
Generalnego WP opracowuje Plan Mo-
dernizacji Technicznej SZ RP na lata
2017–2022, którego pełne wyniki zoba-
czymy w połowie września. Ten plan ma
przede wszystkim być dostosowany do
zmienionego środowiska bezpieczeństwa,
jakie występuje obecnie w naszym regionie,
skupić się na określonych priorytetach
modernizacyjnych, zawierać zadania moż-
liwe do realizacji pod względem finanso-
wym w zakładanym horyzoncie czaso-
wym i być dostosowany do zakładanych
prognoz budżetu resortu.

Na co zostaną przeznaczone środki po-
zostałe w planie modernizacji technicznej
sił zbrojnych na lata 2013–2022? Czy bę-
dzie jego kontynuacja? W tym roku ma po-
wstać nowy program modernizacji na lata
2017–2026. Jakie będą jego główne zało-
żenia? Czym będzie się różnił od po-
przedniej perspektywy?

– Mamy pełną świadomość, że zmia-
na sytuacji geopolitycznej na naszej wschod-

niej flance wymaga w konse-
kwencji zmian w planie mo-
dernizacji technicznej. Jed-
nocześnie zmiana ta musi
być ewolucyjna, a nie rewo-
lucyjna, biorąc chociażby pod
uwagę potrzebę kontynuacji
finansowania podpisanych
już umów wieloletnich na
dostawy sprzętu wojskowego.
Niemniej jednak nowa sytu-
acja wymaga przesunięcia
środka ciężkości na inne za-
dania tak, aby Siły Zbrojne
w sposób optymalny mogły

reagować na rodzące się zagrożenia. Utwo-
rzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jest
przykładem takiej odpowiedzi, która jed-
nakże wymaga zaangażowania środków fi-
nansowych na wyposażenie nowo formo-
wanych jednostek. Stąd też ujęcie nowych
zadań w PMT, których beneficjentem będą
wojska OT. Innym obszarem potraktowa-
nym w sposób priorytetowy jest cyberbez-
pieczeństwo. W obecnych czasach ogrom-
ne nasycenie sprzętem opartym na tech-
nologiach informatycznych przesuwa część
działań do nowej domeny – musimy być na
to gotowi. Innymi obszarami, które zosta-
ną potraktowane ze szczególną atencją po-
zostaje obrona powietrzna, modernizacja
marynarki wojennej oraz modernizacja
wojsk pancernych i zmechanizowanych.

Cztery lata temu rząd PO i PSL ogło-
sił, że w ciągu dekady na nowoczesną broń,
głównie opartą o zachodnie technologie,
wydamy 130 mld złotych. Nawet w prze-
liczeniu na dolary było to ponad 40 mi-
liardów, kwota oszałamiająca jak na realia
wschodniej Europy i nie do pogardzenia dla
światowych dostawców uzbrojenia. Do tej
pory jednak nie udało się kupić ani uru-
chomić produkcji żadnego z kluczowych
systemów. Z czego to mogło wynikać? 

– Tak, istotnie. Terminowe pozyskiwa-
nie sprzętu wojskowego jest cały czas
obarczone pewnymi słabościami, które te-
raz próbujemy wyeliminować. Jednakże

Ewolucja w obronności
Mamy pełną świadomość, że zmiana sytuacji geopolitycznej na naszej
wschodniej flance wymaga w konsekwencji zmian w planie modernizacji tech-
nicznej. Jednocześnie zmiana ta musi być ewolucyjna, a nie rewolucyjna, bio-
rąc chociażby pod uwagę potrzebę kontynuacji finansowania podpisanych już
umów wieloletnich na dostawy sprzętu wojskowego – mówi sekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Minister Bartosz Kownacki podczas targów
Eurosatory 2016 w Paryżu

Fot. MON (3)
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stwierdzenie, że nie udało się kupić ani uru-
chomić produkcji żadnego z kluczowych
systemów jest tu pewnym nadużyciem.
Pragnę przypomnieć, że w grudniu ubie-
głego roku zostały podpisane umowy na za-
kup samobieżnych przeciwlotniczych ze-
stawów rakietowych Poprad, przeciwpan-
cernych pocisków kierowanych Spike, mo-
dernizacji czołgów Leopard, a w tym roku
umowa na 120-mm moździerze RAK. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że są to produk-
ty rodzimego przemysłu, przez co zapew-
niamy wparcie polskiej gospodarki, a przede
wszystkim budujemy krajowy potencjał
obronny.

Ponadto w roku bieżącym Siły Po-
wietrzne otrzymają pierwsze dwa – z ośmiu
– samoloty szkolenia zaawansowanego
AJT (Advanced Jet Trainer), które po-
zwolą na realizację profesjonalnego szko-
lenia młodych adeptów lotnictwa bojowe-
go.

Prawdą jest natomiast, że nierozstrzy-
gnięte pozostają programy: „Wisła” i śmi-
głowców wielozadaniowych. Są to pro-
gramy duże, skomplikowane i bardzo kosz-
towne. Chcąc przeznaczyć tak ogromne
środki z budżetu państwa musimy być pew-
ni, że są one racjonalnie wydawane – nie tyl-
ko z korzyścią dla SZ RP, lecz także dla na-
szej gospodarki – na warunkach akcepto-
walnych i nas satysfakcjonujących.

Największym i chyba najgłośniejszym
programem modernizacyjnym jest postę-
powanie dotyczące systemu obrony po-
wietrznej. Chodzi o tarczę przeciwrakie-
tową średniego zasięgu „Wisła” i krótkiego
zasięgu „Narew”. Mimo że prezydent
Bronisław Komorowski o dostarczeniu ba-
terii przeciwrakietowych do „Wisły” roz-
mawiał już z produkującym zestawy „Pa-
triot” amerykańskim koncernem Ray-
theon, to obecny minister obrony naro-
dowej Antoni Macierewicz wrócił do roz-
mów z konkurencją – firmą MEADS.
Skąd ta zmiana decyzji i partnera han-
dlowego? 

– Decyzja w sprawie programu „Wisła”
nie została zmieniona, natomiast czasowo
wstrzymano jej realizację ze względu na ko-
nieczność dokonania dalszych analiz. Po ich
przeprowadzeniu stwierdzono, że przed-
stawiona przez stronę amerykańską pro-
pozycja nie jest satysfakcjonująca ze wzglę-
du na zaproponowaną cenę, a także ofer-
tę offsetową dla polskiego przemysłu
obronnego. W związku z powyższym przy-
stąpiono do kolejnych rozmów ukierun-
kowanych na zmianę propozycji, która
spełniałaby oczekiwania strony polskiej. Jed-
nocześnie zdecydowano o podjęciu po-
nownych rozmów z potencjalnymi do-
stawcami systemów, którzy uczestniczyli
w fazie analityczno-koncepcyjnej. Osta-

teczna decyzja w kwestii programu „Wisła”
zostanie podjęta po zakończeniu rozmów
oraz zatwierdzeniu przez Ministra Obro-
ny Narodowej znowelizowanego PMT.

W kwestii programu „Narew” obecnie
trwa faza analityczno-koncepcyjna, po za-
kończeniu której zostanie podjęta decyzja
w zakresie trybu i źródła pozyskania sys-
temu przeciwlotniczych „Narew”.

Drugim po obronie powietrznej naj-
ważniejszym obszarem inwestycji w uzbro-
jenie miała być flota wojenna. Marynarze
w ciągu 10 lat mieli otrzymać 10 nowych
okrętów nawodnych (wliczając dokoń-
czonego ORP Ślązak) i jeden podwodny.
Co zostanie zrealizowane z tych planów?

– Tak jak wcześniej wspomniano, mo-
dernizacja Marynarki Wojennej została
wskazana jako jeden z pięciu obszarów prio-
rytetowych na kolejne lata. Prace nad ak-
tualizacją PMT są w toku. To, jaka fak-
tyczna liczba jednostek pływających zo-
stanie pozyskana będzie zależało od potrzeb
wynikających z zagrożeń. Będzie to liczba
urealniona, czyli dostosowana do możli-
wości finansowych. Z pewnością nie wpi-
szemy w plan zadań, które w zakładanej
perspektywie czasowej okażą się niewyko-
nalne, bo po prostu za drogie, a nasze pla-
ny wyłącznie „życzeniowym” podejściem.

Budują państwo piąty Rodzaj Sił
Zbrojnych RP – Obronę Terytorialną Kra-
ju. Jakie są kryteria naboru, wymagania
stawiane kandydatom? Czemu ma służyć
jej powołanie?

– Strategicznym celem powołania
Wojsk Obrony Terytorialnej będzie po-
wszechne wojskowe przygotowanie i wy-
korzystanie terytorialnych (miejscowych) za-
sobów ludzkich i materialnych do wspar-
cia lokalnej społeczności i administracji
w realizacji przedsięwzięć niemilitarnego za-
rządzania kryzysowego. W przypadku wy-
stąpienia zagrożeń militarnych i agresji
WOT umożliwią zapewnienie skutecznego
odstraszania, ochrony i obrony suweren-
ności i niepodległości RP.

Żołnierzami wojsk obrony terytorialnej
będą mogli zostać żołnierze rezerwy lub
osoby spełniające warunki ustawowe takie
jak: obywatelstwo polskie, nieposzlako-
wana opinia, której wierność dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
kwalifikacje, zdolność psychiczna i fizycz-
na, wiek poniżej 50. roku życia, a w przy-
padku żołnierzy posiadających stopień
podoficerski lub oficerski – poniżej 60. roku
życia, niezamieszkujące stale za granicą oraz
zamieszkujące możliwie blisko miejsca
dyslokacji jednostki wojskowej, do której
mają być powołani w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny.

Rozmawiała Agnieszka Żądło
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Bartosz Józef Kownacki

Ur. 11 sierpnia 1979 r., prawnik, poli-
tyk, poseł na Sejm RP. Wnuk żołnie-
rza Armii Krajowej. W 2003 r.
ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. W latach 2003–2006
odbywał aplikację prokuratorską
w Prokuraturze Apelacyjnej w War-
szawie, a następnie uzyskał wpis
na listę radców prawnych. 
Od  2000 do 2005 r. był asystentem
premiera Jana Olszewskiego. W la-
tach 2006–2007 pracował w Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego; był
członkiem Komisji Weryfikacyjnej do
spraw byłych żołnierzy WSI. Następ-
nie, do 2009 r. pracował w Kancelarii
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Od 2009 r. prowadzi własną kancela-
rię adwokacką. W 2011 r. został
posłem na Sejm RP VII kadencji,
w którym pełnił funkcję członka,
a następnie wiceprzewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej. W latach
2011–2012 delegowany do Zgroma-
dzenia Parlamentarnego NATO. 
W wyborach 2015 r. ponownie
wybrany na posła na Sejm RP. 

Na stanowisku sekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
od 16 listopada 2015 r. 
Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego.
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Podczas gali prestiżowymi statuet-
kami „Lider Bezpieczeństwa Pań-
stwa 2016” nagrodzone zostały in-
nowacyjne produkty, projekty oraz

usługi, które spełniają kryteria potencjalnych
zastosowań w obszarze bezpieczeństwa na-
rodowego.

W trakcie obrad Rady Programowo-
-Konkursowej IV edycji ogólnopolskiego
Konkursu poddanych ocenie zostało 15
produktów przedstawionych przez 16 firm,
które zgłosiły najwyższej jakości produkty,
stanowiące ofertę dla wojska, służb mun-
durowych oraz innych podmiotów działa-
jących w obszarze bezpieczeństwa zbioro-
wego.

Uroczystą galę rozdania nagród roz-
poczęła debata na temat wzajemnych relacji
przedsiębiorców w całym systemie bezpie-
czeństwa państwa. Jej moderatorem był
Wojciech Łuczak – wiceprezes Agencji
Lotniczej „Altair” z Warszawy. W debacie
czynny udział wzięli m.in.: Marcin Nowacki
– wiceprezes Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, Dariusz Zabrowarny – pre-
zes zarządu firmy „Partner Systems” z Człu-
chowa oraz generałowie: gen. bryg. Paweł
Prószyński, gen. broni Lech Konpka
– dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa
nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Debata
wywołała bardzo duże zainteresowanie
i w ocenie odbiorców była ciekawym i po-
trzebnym wydarzeniem towarzyszącym
gali.

Organizatorem konkursu i debaty
było Stowarzyszenie Dostawców na
Rzecz Służb Mundurowych skupiające
w swoich szeregach przedstawicieli firm
polskich, których obszar aktywności go-
spodarczej realizowany jest m.in. po-
przez przedstawianie oferty produkcyjno-
usługowej resortom służb munduro-
wych, konstytucyjnie odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo wewnętrzne i ze-
wnętrzne naszego kraju. Głównym celem
działalności Stowarzyszenia jest rozwój,

poprawa jakości, upowszechnienie wie-
dzy, umiejętności oraz dbanie o dobre
mienie i renomę rynku dostaw i usług dla
służb mundurowych.

W czasie ponad 12-letniej nieprze-
rwanej aktywności organizacyjnej Stowa-
rzyszenie Dostawców na Rzecz Służb

Mundurowych zdołało ugruntować swo-
ją pozycję oraz rozpoznawalność na ryn-
ku promocji towarów i usług w obszarze
służb mundurowych m.in. poprzez orga-
nizowanie przedsięwzięć o charakterze
prezentacyjno-wystawienniczym, szkole-
niowym oraz promocyjnym. �

Najbezpieczniejsi 
dostawcy wybrani

23 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska 
Polskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala IV edycji 
konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2016” pod honorowym
patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Bartosza Kownackiego.

Laureaci IV edycji konkursu 
„Lider Bezpieczeństwa Państwa 2016”

Nagroda główna „Grand Prix”:
• Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 

za Przeciwlotniczy System 
Rakietowo-Artyleryjski Pilica

Nagroda „Diament”:
• Grupa „Opeus” Sp. z o.o. z Płocka 

za Mobilny Wielospecjalistyczny 
Szpital Kontenerowy

• Przemysłowe Centrum Optyczne 
S.A. z Warszawy za Kamerę 
Termowizyjną Klw-1 „Asteria”

• Fabryka Broni „Łucznik” Radom 
Sp. z o.o. za 5,56-mm Karabinek 
Szturmowy wz. 96 Beryl w Wersji 
Zmodernizowanej

• Fabryka Broni „Łucznik” Radom 
Sp. z o.o. wraz z Wojskową 
Akademią Techniczną za 5,56-mm 
Karabinek Reprezentacyjny 
Msbs-5,57 R

• Przemysłowy Instytut Automatyki 
Przemysłowej PIAP z Warszawy za PIAP
Fenix-Lekki Robot Rozpoznawczy

Nagroda I Stopnia:
• Wtórplast S.A. z Bielska-Białej 

za Mobilny System Rozpoznania 
i Analizy Zagrożeń „Elanus”

• Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. 
z Grudziądza za Głowicę 
Optoelektroniczną

• Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. 
z Zielonki k. Warszawy za Zestaw 
Urządzeń Instruktorskich Tr-1 (Trenażer)

• Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
Laboratorium Hamulców z Łodzi za 
Wielofunkcyjny Pojazd Do Zadań 
Specjalnych „Funtier” oraz za Mobilną
Ewakuacyjną Platformę Pływającą 
z Funkcjami Stanowiska Badawczego

Nagroda II Stopnia:
• Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

z Poznania za Repowering Bwp-1

• Drx Group Sp. z o.o. z Józefowa 
za Barierę Mikrofalową Bistatyczną 
jako element Systemu Perymetrii 
Obwodowej Firmy Forteza (Litwa)

• Geo Road Sp. z o.o. Katowice 
za Kratkę Geosystem Drogi 
i Powierzchnie Parkingowe

• C-Borg Food Sp. z o.o. S.K.A. 
z Poznania za Samopodgrzewające 
Racje Żywnościowe C-Borg Food

• Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. za 
Krytą Mobilną Strzelnicę Ćwiczebną 
w Kontenerach 40 Stopowych Hc
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Obecny stan polskiej armii jest
wynikiem działań restruktury-
zacyjnych, podjętych po 1989
roku oraz prób szeroko za-

krojonej modernizacji technicznej. Pro-
gramy rozpoczęte u progu XXI wieku, po
dekadzie „pauzy” modernizacyjnej w la-
tach 90. XX wieku, takie jak zakup my-
śliwców F-16, kołowego transportera
opancerzonego Rosomak czy pocisków
przeciwpancernych Spike, pomimo pew-
nych niedociągnięć, pozwoliły na wpro-

wadzenie do Sił Zbrojnych RP znacznej
ilości sprzętu zgodnego ze standardami
NATO. Od tego czasu, mimo przyjęcia
w 2012 roku Planu Modernizacji Tech-
nicznej, nie rozpoczęto faktycznej realizacji
nowych programów modernizacyjnych za-
krojonych na podobną skalę. Przełożyło
się to na bardzo złą sytuację sprzętową
w WP w wielu obszarach, w szczególno-
ści obrony powietrznej krótkiego i śred-
niego zasięgu czy gąsienicowych wozów
piechoty.

Decyzje polityczne
Poprzedni rząd zrealizował proces

profesjonalizacji armii, który – z braku od-
powiedniego zwiększenia wydatków obron-
nych i przy spadku realnego udziału na-
kładów obronnych w PKB – wiązał się ze
znacznym spadkiem liczebności do mak-
symalnie 100 tys. żołnierzy zawodowych
i kandydatów na żołnierzy zawodowych
w 2013 roku. Poziom wyszkolenia żołnie-
rzy szeregowych zdecydowanie wzrósł,
jednak zmniejszono liczbę jednostek,

Wojsko Polskie 
w przededniu przemian
Polskie Siły Zbrojne stoją u progu wielu ważnych wyzwań, związanych z do-
stosowaniem ich do działania w zmienionym środowisku bezpieczeństwa. 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zdolności niezbędne będzie
znaczne przyspieszenie procesu modernizacji technicznej oraz zwiększenie
zdolności do współdziałania w ramach NATO. Istotny jest również proces bu-
dowy jednostek Obrony Terytorialnej.
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a znaczna część istniejących formacji, w tym
także tych rozmieszczonych przy wschod-
niej granicy, pozostała z przestarzałym
sprzętem i na niskim poziomie ukomple-
towania. Z procesem profesjonalizacji wią-
że się też zahamowanie szkolenia rezerw,
które obecnie jest odbudowywane.

W 2014 roku rozpoczęto proces
wzmacniania gotowości obronnej pań-
stwa w związku kryzysem na Ukrainie.
W jego efekcie prezydent Bronisław Ko-
morowski podpisał ustawę zakładają-
cą zwiększenie wydatków obronnych do
2 proc. PKB. W ramach planu wzmocnie-
nia bezpieczeństwa państwa założono
m.in. stopniowe wzmacnianie ukompleto-
wania jednostek na wschodzie kraju, pod
uwagę brano też pewne zmiany w kolejności
dostaw w ramach programu modernizacji.

Zadania do odrobienia
Wreszcie, zdecydowanie zwiększyła się

aktywność NATO w Polsce i Polski w ra-
mach międzynarodowych struktur woj-
skowych. Przykładem są ćwiczenia pro-
wadzone w naszym kraju, takie jak nie-
dawna Anakonda 2016, a także udział
Wojska Polskiego w Siłach Odpowiedzi
NATO, w tym w siłach natychmiastowego
reagowania – tzw. szpicy.

Pomimo tego, Siły Zbrojne RP po-
trzebują szybkiego, strukturalnego dosto-
sowania do obecnych realiów. Wśród naj-
pilniejszych zadań można wymienić trzy:

1. Przyśpieszenie modernizacji armii.
Przyjęty w 2012 roku Plan Modernizacji
Technicznej jak na razie nie zaowocował
rozpoczęciem realizacji najważniejszych
programów. Wskazania poprzedniego kie-
rownictwa MON, dotyczące wyboru ze-
stawów przeciwlotniczych Patriot i śmi-
głowców wielozadaniowych wzbudziły
wiele kontrowersji. Obecnie, aby można było
rozpocząć „generacyjny skok” w Siłach
Zbrojnych, najistotniejsze jest podjęcie
szybkich decyzji w głównych programach,
w tym obrony powietrznej średniego i krót-
kiego zasięgu, absolutnie niezbędnej
w obecnej sytuacji Polski. 

Kolejną ważną kwestią jest uporząd-
kowanie i usprawnienie systemu pozyski-
wania sprzętu. Wreszcie, w perspektywie
1–2 lat, po rozpoczęciu realizacji progra-
mów niezbędne będzie rozpoczęcie stop-
niowego zwiększania wydatków obron-
nych zarówno z uwagi na zakres potrzeb,
jak i plany zwiększania liczebności armii
i rozbudowy Obrony Terytorialnej. Już te-
raz kierownictwo resortu Obrony Narodo-
wej deklaruje, że do skutecznej, samodziel-
nej obrony polskiego terytorium potrzebne
są nakłady w wysokości nawet 3 proc.
PKB. Nakłada to jednak na przedstawicie-
li władz szczególne obowiązki – również

w związku z utrzymaniem odpowiedniej
kondycji systemu finansów publicznych
i odporności na sytuację gospodarczą.

2. Budowa Obrony Terytorialnej
i zwiększenie ukompletowania wojsk. Jed-
nym z priorytetów nowego kierownictwa
MON jest budowa struktur Obrony Tery-
torialnej. Taka formacja, jeżeli zostanie
prawidłowo wyszkolona i wyposażona,
będzie stanowić istotną część systemu
obronnego, pełniąc zarówno funkcje
ochronno-zabezpieczające, jak i obronne
– utrudniając potencjalnemu przeciwniko-
wi podejmowanie agresywnych działań

i zwiększając ich koszt. Wiąże się to jednak
z koniecznością poniesienia znacznych
nakładów finansowych, co nie może się stać
kosztem wojsk operacyjnych. Jednocze-
śnie standard wyposażenia jednostek OT
o przeznaczeniu obronnym musi być po-
równywalny z jednostkami lekkiej piecho-
ty krajów NATO czy polskimi pododdzia-
łami powietrznodesantowymi. Stanowi to
też bardzo duże wyzwanie organizacyjne,
gdyż w ciągu kilku lat ma zostać sformo-
wanych 17 nowych związków taktycznych,
i to w momencie, gdy trwa wzmacnianie
ukompletowania jednostek Wojska Pol-
skiego, zwłaszcza w rejonie granicy wschod-
niej.

W Siłach Zbrojnych przeprowadzono
też kontrowersyjną reformę systemu kie-
rowania i dowodzenia, która ograniczyła
rolę Sztabu Generalnego oraz powołała
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbroj-
nych i Dowództwo Operacyjne Rodzajów
Sił Zbrojnych odpowiedzialne odpowied-
nio za przygotowanie podległych jednostek
do działań oraz dowodzenie nimi po wy-
dzieleniu do operacji. Według deklaracji
obecnego kierownictwa MON system do-
wodzenia ma być zreformowany, ale obec-
nie brak jest szczegółowych informacji
w tym zakresie.

3. Współpraca międzynarodowa.
Trzecim obszarem, w którym Siły Zbroj-
ne RP muszą rozwijać swoje kompeten-
cje, jest współpraca międzynarodowa.
Od 2014 roku podwyższono gotowość sił

Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwięk-
szono intensywność ćwiczeń, a w przy-
szłym roku w naszym kraju ma być roz-
mieszczona batalionowa grupa bojowa
NATO. Poszczególne państwa Sojuszu
pomimo wspólnych szkoleń nadal zma-
gają się z koniecznością zapewnienia od-
powiedniego poziomu interoperacyjności,
czyli zdolności współdziałania wojsk róż-
nych państw. Dotyczy to zarówno dzia-
łań „w polu”, w różnych rodzajach Sił
Zbrojnych i na różnych szczeblach, jak
i np. koordynacji krajowego i sojuszni-
czego planowania obronnego czy har-

monizacji regulacji prawnych. Pewne bar-
dzo istotne kroki w tym zakresie zostały
już podjęte, włącznie z wdrożeniem usta-
wy znacznie ułatwiającej przyjęcie bojo-
wych jednostek NATO w czasie pokoju,
ale obszar ten jeszcze przez długi czas bę-
dzie wymagał pracy. Dodatkowo Polska
ponownie zwiększyła zaangażowanie
w misje zagraniczne, wysyłając myśliwce
F-16 do działań koalicji przeciwko tzw.
państwu islamskiemu.

Résumé
Wojsko Polskie musi przejść dyna-

miczny i szeroko zakrojony proces dosto-
sowywania do obecnego otoczenia bez-
pieczeństwa. Konieczna jest rozbudowa
i zwiększanie określonych zdolności Sił
Zbrojnych RP, które odgrywają podstawową
rolę dla bezpieczeństwa państwa oraz w sys-
temie kolektywnej obrony NATO. Nieste-
ty, wspomniana wcześniej „pauza moder-
nizacyjna” lat 90. XX wieku czy proces pro-
fesjonalizacji połączony z powolną refor-
mą armii spowodowały, że zakres potrzeb
jest bardzo szeroki, a ich wypełnienie będzie
czasochłonne i wymagające znacznych
zasobów finansowych. 

Jakub Palowski, ekspert portalu Defen-
ce24.pl oraz Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców Przemysłu Obronnego

Artykuł został opublikowany 
na łamach portalu Defence24.pl

„Pauza modernizacyjna” lat 90. XX wieku czy 
proces profesjonalizacji połączony z powolną 
reformą armii spowodowały, że zakres potrzeb 
jest bardzo szeroki, a ich wypełnienie będzie
czasochłonne i wymagające znacznych zasobów 
finansowych. 
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Czesław Rychlewski

Szczyt to sygnał odrodzenia Soju-
szu Północnoatlantyckiego. Po
raz pierwszy od wielu lat NATO
na serio zajęło się polityką od-

straszania. Rosja przestała być partnerem,
a stała się problemem (paradoksalnie
działania Putina ożywiły Sojusz). Pod
wpływem rosyjskiej aneksji Krymu Stany
Zjednoczone powstrzymały wycofywa-
nie sił zbrojnych z Europy. Prezydent Ba-
rack Obama, który przez lata był po-
strzegany jako polityk, który starał się ogra-
niczyć amerykańską obecność militarną na
świecie, przechodzi do historii jako od-
nowiciel Sojuszu. Redukcję sił zbrojnych
i wydatki na zbrojenia powstrzymały tak-
że największe państwa europejskie: Wiel-
ka Brytania i Niemcy.

Za naszą i waszą
Jedną z ważniejszych decyzji dla nas jest

to, że w Polsce będzie stacjonować batalion
pod dowództwem Amerykanów. W jego
skład wejdą na pewno Brytyjczycy i Rumuni,
mówi się także o pododdziale kanadyjskim,
a nawet niemieckim. Na Litwie będą do-
wodzić Niemcy, a w batalionie znajdą się
żołnierze z Beneluksu, Francji i Norwegii.
Na Łotwie będzie to batalion pod do-
wództwem kanadyjskim z udziałem Polski,
Portugalii, Francji i Włoch. W Estonii ba-
talion pod dowództwem brytyjskim uzu-
pełnią Duńczycy.

Dowództwo tych batalionów, jak za-
powiedział minister obrony Antoni Ma-
cierewicz, będzie miało charakter dywizji.
Oznacza to, że system dowodzenia będzie
przygotowany od razu na przyjęcie jeszcze
większej grupy żołnierzy.

NATO zwiększy trzykrotnie (do 40 tys.)
siły natychmiastowego reagowania, czyli
szpicę, której koncepcję przyjęto w walijskim
Newport. Będą one gotowe do przemiesz-
czenia się w rejon konfliktu w ciągu kilku dni.
Szpica może być skierowana do akcji za-
równo na wschodzie, jak i na południu
w celu przeciwdziałania zagrożeniom, np.
ze strony Państwa Islamskiego.

Jest wstępna gotowość do urucho-
mienia obrony przeciwrakietowej, tzw. tar-
czy w Rumunii i budowanej w Polsce w Re-
dzikowie. W jej skład wejdą radary w Tur-
cji, a także wyrzutnie umieszczone na
okrętach. 

Sojusz Północnoatlantycki będzie
wspierać badania oraz współpracę prze-
mysłów obronnych krajów Sojuszu i wy-
mianę informacji w zwalczaniu zagrożeń cy-
bernetycznych.

Szczyt NATO. Czas odstraszania

W Warszawie 8 i 9 lipca br., podczas największego w historii szczytu Paktu
Północnoatlantyckiego, zapadło kilkanaście decyzji istotnych nie tylko dla sa-
mych państw członkowskich, ale także dla świata. 

Fot. KANCELARIA PREZYDENTA RP
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Po raz pierwszy NATO i Unia Euro-
pejska będą w pełni współdziałać. Jednym
z przykładów ma być połączenie operacji
morskiej na Morzu Śródziemnym Sophia
z natowską Sea Guardian. Ta ostatnia
prowadzona jest od 2001 r. w ramach wal-
ki z terroryzmem na wodach całego świa-
ta. Ma teraz zapobiegać przemytowi ludzi.

Sojusz zapowiedział też specjalny pa-
kiet dla Ukrainy, obejmujący 40 przedsię-
wzięć, które mają doprowadzić siły zbroj-
ne tego kraju do standardów NATO. 

Podczas szczytu przyjęta została War-
szawska Deklaracja o Bezpieczeństwie
Transatlantyckim. Jest ona dodatkowym do-
kumentem w stosunku do Komunikatu
Końcowego i opisuje długofalową zmianę
w środowisku bezpieczeństwa. 

Rosja kontynuuje agresywną politykę
wobec Ukrainy, wybierając ścieżkę kon-
frontacji. Dlatego Polska inwestuje we
wsparcie Ukrainy i jej sił zbrojnych. Pro-
wadzimy wspólne ćwiczenia wojskowe.
Razem z USA, Wielką Brytanią, Kanadą
i Litwą szkolimy ukraińskich żołnierzy
w Jaworowie. Stworzyliśmy także wie-
lonarodową brygadę litewsko-polsko-
-ukraińską. 

Powinniśmy być dumni
Szef MON Antoni Macierewicz zade-

klarował, że rząd będzie zmierzał do tego,
aby nakłady na obronność wynosiły co naj-
mniej 3 proc. produktu krajowego brutto.
A premier Beata Szydło powiedziała na kon-
ferencji prasowej: – Najważniejszą rze-
czą, którą powinniśmy wszyscy powtarzać,
powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy
się tym chwalić, cały czas mówić o tym, że
szczyt NATO w Warszawie był ogromnym
sukcesem Polski. To jest wydarzenie, któ-
re przejdzie do historii jako szczyt, który na-
rysował nową mapę bezpieczeństwa świa-
towego, wzmocnił bezpieczeństwo Polski.
To był szczyt, który wzmocnił też samą or-
ganizację NATO-wską. 

Jak zaznaczyła premier, szczyt był też
ogromnym sukcesem organizacyjnym.
Wielu uczestników spotkania w Warszawie
uznało, że tak dobrze przygotowanego
szczytu NATO jeszcze nie było. W to
przedsięwzięcie zaangażowanych było ty-
siące ludzi. Wiele służb, wiele ministerstw,
które od miesięcy pracowały nad tym,
ażeby szczyt NATO w Warszawie przebiegł
bez przeszkód, bezpiecznie i sprawnie or-
ganizacyjnie.

Zdaniem ministra Antoniego Macie-
rewicza, z punktu widzenia polskiej racji sta-
nu i historii Polski szczyt NATO to było wy-
darzenie, na które czekały pokolenia Pola-
ków od wybuchu II wojny światowej, ma-
rząc o tym, byśmy wreszcie mogli być bez-
pieczni, byśmy to my w Polsce sami decy-

dowali, jakie armie będą nas broniły, a ja-
kich sojuszników nie bardzo sobie życzymy.

– Z punktu widzenia NATO to jest re-
orientacja dotychczasowej struktury i do-
tychczasowego wysiłku tej wielkiej, blisko
miliardowej społeczności, która nastawiła
się na obronę flanki wschodniej i połu-
dniowej – dodał szef MON. Jak ocenił, nie
byłoby sukcesu na szczycie, gdyby Polska
nie podkreślała, że chociaż dla nas naj-
ważniejsze jest zagrożenie ze Wschodu, to
rozumiemy i będziemy partycypowali w wy-
siłku obrony flanki południowej. Zdaniem
ministra, kraje NATO wyszły z tego szczy-
tu wzmocnione, a nie skłócone lub zado-
wolone jedynie doraźnym kompromisem.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Mariusz Błaszczak
zwrócił uwagę, że wspólna praca służb
spowodowała, iż szczyt NATO w War-
szawie odbył się bezpiecznie. Z kolei mi-
nister spraw zagranicznych Witold Wasz-
czykowski zaznaczył, że dopiero po de-
cyzjach szczytu NATO w Warszawie moż-
na powiedzieć, że Polska może czuć się na-
prawdę bezpiecznie. – Uzyskujemy realne
gwarancje przez rozlokowanie wojsk so-
juszniczych, które będą symbolem deter-
minacji i odstraszania, symbolem bez-
pieczeństwa Polski i innych krajów skła-
dających się na flankę wschodnią – pod-
kreślił. �
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Jerzy M. Nowak, b. ambasador Polski przy NATO:

„Decyzje o militarnym wzmocnieniu flanki wschodniej NATO są skromne, ale wyra-
stają swoim znaczeniem nieco poza symboliczne gwarancje, co jest istotną nowo-
ścią. Państwa flanki wschodniej otrzymują nie tylko słowne potwierdzenie artykułu
5. Traktatu Waszyngtońskiego, ale także rzeczowe gwarancje siły, które za nimi
stoją. Rozwiązanie to ponadto zapewnia automatyzm działania wojskowego soju-
szu w razie zbrojnej napaści. Co więcej, rosną zdolności Sojuszu do przeciwsta-
wienia się różnym formom wojny hybrydowej, agresji cybernetycznej oraz
zagrożeniom wynikającym z rozwoju broni rakietowych. Wszystkie te środki mają
charakter obronny i są kontynuacją decyzji i procesu zapoczątkowanego na szczy-
cie NATO w Newport dwa lata wcześniej. Jest to także rezultat co najmniej dziesię-
ciolecia ofensywy polskiej dyplomacji w Kwaterze Głównej NATO.
Szczyt podjął także ważną decyzję o dwutorowości stosunków z Rosją: powstrzy-
mywania i równoległego dialogu z Rosją, poczynając od wypracowywania mecha-
nizmów unikania incydentów zbrojnych na lądzie, morzu i w powietrzu. Mimo
agresywnej postawy Rosji, nie naruszono postanowień o współpracy NATO
z Rosją z lat 1997 (Madryt) i 2002 (Rzym). Przekazano Rosji ponownie sygnał,
gdzie znajduje się czerwona, nieprzekraczalna linia jej nacisku na flankę wschod-
nią. Potwierdzono poparcie dla Ukrainy w sprawie Krymu, Donbasu i Ługańska
oraz rozszerzono współpracę z Kijowem w dziedzinie wojskowej.
Szczyt był ważnym potwierdzeniem jedności Zachodu, w jego adaptacji do stawia-
nia czoła współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom. Wobec tzw. Brexitu, NATO wy-
rasta na główny instrument jedności całego Zachodu. W tym sensie wzrasta jego
geopolityczne znaczenie.”

Sesja Rady Północnoatlantyckiej
Fot. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KANCELARIA PREZYDENTA RP
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Od zakończenia zim-
nej wojny przeszli-
śmy długą drogę,
zapewniając pokój

i stabilność w ramach naszej
transatlantyckiej wspólnoty. Od-
nieśliśmy sukces, ponieważ głę-
boko wierzymy, że każdy naród
ma prawo cieszyć się korzy-
ściami płynącymi z demokracji, wolności
i wzrostu gospodarczego, w oparciu o pra-
wo międzynarodowe i wzajemny szacunek.
Dziś te wartości są po raz kolejny osłabia-
ne przez zagrożenia i wyzwania. Niektórych
z nich Europa nie doświadczała od dzie-
sięcioleci.

Jesteśmy świadkami polityki agresji i no-
torycznego braku poszanowania dla pra-
wa międzynarodowego, wewnętrznej su-
werenności i integralności terytorialnej.
Mamy do czynienia z niestabilnością, a tak-
że nowymi falami zagrożeń, takimi jak ter-
roryzm i wojna hybrydowa. Te wyzwania
wpływają na obywateli wszystkich państw
członkowskich. Dziś nasze społeczeństwa
oczekują, że będziemy wypełniać nasze zo-

bowiązania. Dlatego właśnie szczyt musi
przynieść stabilność w czasach niepewno-
ści, zamanifestować naszą jedność w cza-
sach podziału, a także zapewnić bezpie-
czeństwo w czasach zagrożeń. Po to, aby
sprostać tym oczekiwaniom, Sojusz musi
raz jeszcze skupić się na swoim zasadni-
czym zadaniu, czyli na kolektywnej obro-
nie. 

Musimy pozostać zjednoczeni i de-
monstrować solidarność, jednocześnie do-
stosowując się do długofalowych zmian
w sferze bezpieczeństwa. Odnieśliśmy suk-
ces. Udało się wykonać pierwszy krok w tym
kierunku dwa lata temu w Walii. Przyjęto
wówczas Plan Działań na rzecz Gotowo-
ści, by zwiększyć nasz potencjał reagowa-

nia. Dziś musimy znaleźć właściwą odpo-
wiedź na obecną sytuację. Odpowiedź ta
musi być oparta na przekonaniu, że za-
pewnienie bezpieczeństwa sojusznikom to
nie jednorazowy akt, lecz ciągły proces.

Dziś musimy uczynić kolejny krok,
ustanawiając wielonarodową, wzmocnio-
ną, wysuniętą obecność w celu umocnienia
obrony i zdolności odstraszania na wschod-
niej flance NATO. Sojusz musi być w sta-
nie w pełni potwierdzić zasadę niepodziel-
ności swojego bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o południowy wymiar So-
juszu, to potrzebujemy spójnej strategii, któ-
ra pozwoli nam skutecznie stawiać czoło ko-
lejnym zagrożeniom. Stabilność regionu eu-
roatlantyckiego jest zależna od bezpie-
czeństwa również poza jego granicami. Do-
trzymując swoich zobowiązań na rzecz
obronności, musimy jednocześnie pogłębiać
współpracę z wszystkimi naszymi partne-
rami, zarówno w naszym wschodnim, jak
i południowym sąsiedztwie, poprzez wspie-
ranie ich zdolności obronnych. NATO po-
winno utrzymać politykę otwartych drzwi
i cieszę się, że premier Czarnogóry jest tu
dziś z nami.

Jednak musimy pamiętać, że zagroże-
niem dla naszego wspólnego bezpieczeń-
stwa nie jest konkretne państwo czy naród,
ale polityka agresji i braku poszanowania
dla ludzkiej godności.

Nie otaczają nas wrogowie. Otaczają
nas wyzwania. Musimy podejmować je nie
tylko poprzez obronę i odstraszanie, lecz
również poprzez dialog. Dlatego też po-
zostajemy gotowi do dialogu z każdym, kto
podziela naszą postawę. Zarazem zdecy-
dowanie opowiadamy się po stronie na-
szych wartości w przekonaniu, że dialog nie
może narażać na szwank ani pokoju, ani za-
sad prawa międzynarodowego.

Dzisiaj jako przywódcy demokratycz-
nych państw ponosimy szczególną odpo-
wiedzialność wobec naszych obywateli.
Odpowiedzialność, aby upewnić się, że lu-
dzie będą mogli czuć się bezpiecznie, cie-
szyć dobrobytem, żyć w pokoju. Jestem głę-
boko przekonany, że wysiłki podjęte przez
nas w najbliższych dwóch dniach zaowo-
cują decyzjami niezbędnymi do realizacji
tego zobowiązania.

www.prezydent.pl

Nie otaczają nas wrogowie
Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas Szczytu NATO 
w dniach 8–9 lipca br. w Warszawie

Fot. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KANCELARIA PREZYDENTA RP (2)

Prezydent USA Barack Obama i prezydent RP Andrzej Duda



Od 7 do 17 czerwca 2016 r. na te-
renie Polski odbywały się największe
ćwiczenia Sił Zbrojnych RP. Dla-
czego były one ważne i czego dzięki
nim nauczyli się żołnierze Sojuszu? 

– Anakonda-16 była dla nas eg-
zaminem dojrzałości. Po reformie sys-
temu dowodzenia było to nasze – Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych – najważniejsze przed-
sięwzięcie szkoleniowe. Potwierdziło zdol-
ność do planowania, organizacji i prze-
prowadzenia połączonej operacji obronnej.
Udało się bez większych przeszkód zabez-
pieczyć przerzut ok. 20000 wojsk sojusz-
niczych i partnerskich wraz ze sprzętem na
terytorium Polski, co uważam za wielki suk-
ces i jedno z najistotniejszych zadań. 

Czy dziś żołnierze z każdego natow-
skiego kraju mogą jak równy z równym
działać na polu walki i w sytuacji zagro-
żenia, czy może nadal rysują się między
mini różnice w wyszkoleniu i w mental-
ności?

– Od kilkudziesięciu miesięcy prowa-
dzimy zintensyfikowane szkolenie z różnymi
państwami z NATO lub partnerskimi.
Podczas wspomnianej Anakondy było to

ponad 20 różnych państw, które dysponu-
ją różnym uzbrojeniem, wyposażeniem,
procedurami i językiem. Niemniej jednak
wspólne pojmowanie bezpieczeństwa jest
tym elementem, który nas łączy i pozwala
skutecznie współdziałać. Jesteśmy zdeter-
minowani i zrobimy wszystko, by ta współ-
praca oraz wzajemne zrozumienie były jesz-
cze lepsze. W przyszłości będę dążył do
tego, żeby wszystkie ćwiczenia były orga-
nizowane w układzie międzynarodowym.
Co więcej, już poczyniliśmy starania, by
ujednolicić pewne procedury w zakresie pro-
wadzonych ćwiczeń. Anakonda-16 była
świetnym poligonem doświadczalnym.

Ćwiczenia ćwiczeniami, a rzeczywi-
stość rzeczywistością. Na ile tego typu
– z góry przecież zaplanowane – sytuacje

mogą mieć odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości, której przecież przewidzieć nie
można, zwłaszcza w tak niespokojnych cza-
sach, jakie mamy od kilku lat? Jakimi me-
chanizmami kierują się państwo, organi-
zując szkolenia dla żołnierzy?

– Organizując szkolenie lub podobne
duże ćwiczenia, zawsze kierujemy się za-
sadą, by ćwiczący musieli się zmierzyć z wie-
loma różnymi problemami taktycznymi
i operacyjnymi. Są zaskakiwani np. dywersją
na stanowisko dowodzenia, odcięciem
pododdziałów od logistyki, atakiem ha-
kerskim na serwery itp. Staramy się, by kie-

runki oddziaływania zawsze
odpowiadały najnowszym
i przewidywanym zagroże-
niom. Dlatego też punktem
ciężkości podczas tegorocznej
edycji największego polskiego
ćwiczenia były zagrożenia hy-
brydowe. Modernizacja ar-
mii jest zresztą jednym z naj-
ważniejszych elementów jej
profesjonalizacji. Tyko odpo-
wiednio wyszkolona i bardzo
dobrze uzbrojona armia liczy
się na współczesnym polu
walki. Sporo w tym zakresie
zostało zrobione, ale cały czas

identyfikujemy obszary, które muszą być pil-
nie lub w niedalekiej przyszłości uzupeł-
nione.

W jednym z wystąpień powiedział
pan, że przygotuje Siły Zbrojne nie do dzia-
łań, które już były, ale do takich, które być
mogą. Czyli jakich? Czy są one wynikiem
zmieniającej się rzeczywistości i sytuacji
geopolitycznej?

– Nie sztuką jest opierać się na anali-
zach wojen czy bitew, które już były. Iden-
tyfikujemy teraźniejsze zagrożenia, które pły-
ną ze Wschodu i Południa oraz staramy się
przewidywać możliwe przyszłe scenariusze.
W tym kierunku będę przygotowywał pod-
ległe mi wojska.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Anakonda-16 
egzaminem dojrzałości
O największym po 1989 r. przedsięwzięciu szkoleniowym w polskim 
wojsku rozmawiamy z generałem broni Wojska Polskiego, Dowódcą 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych drem Mirosławem Różańskim

Bojowe strzelania rakietowe i artyleryjskie przeciwlotników
podczas ćwiczenia Anakonda-16 na poligonie Ustka

Fot. GENERALNE DOWÓDZTWO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

Fot. MJR MICHAŁ ROMAŃCZUK
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Czesław Rychlewski

Już w styczniu 2015 r. minister spraw
zagranicznych poprzedniego rządu
Grzegorz Schetyna zadeklarował
w Waszyngtonie udział polskich

wojsk specjalnych w działaniach wspiera-
jących NATO na Bliskim Wschodzie.

Kilka dni przed szczytem NATO w War-
szawie prezydent Andrzej Duda podpisał
postanowienie o użyciu 2 polskich kon-
tyngentów wojskowych w operacji Ingerent
Resolve w okresie od 20 czerwca do 31
grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda po-
wiedział, że Polska – oczekując od sojusz-
ników wsparcia na flance wschodniej
NATO – gotowa jest wesprzeć pozostałe
państwa Sojuszu w zwalczaniu zagrożeń na
flance południowej. Zgodnie z tym w Ku-
wejcie działa 150 żołnierzy i pracowników
wojska (dla porównania w Iraku – 60).
Główne polskie siły to 4 samoloty F-16, wy-
posażone w zasobniki rozpoznawcze DB
110, realizujące zadania lotnicze w zakre-
sie rozpoznania na potrzeby wsparcia ope-
racji. Kontyngenty wsparły działania glo-
balnej koalicji do walki z tzw. Państwem
Islamskim (ISIS).

Żołnierzy, odlatujących do Kuwejtu,
uroczyście żegnał minister obrony naro-
dowej Antoni Macierewicz. – Decyzja pre-
zydenta ma raczej charakter symboliczny.
Zaznacza naszą obecność w bliskowschod-
nim kotle, którego wygaszenie zajmie za-
pewne kilka lat. Istnieje konieczność, żeby
to robić wspólnymi siłami NATO. Chcę, że-
byście będąc tam, w Kuwejcie, wspierali na-
szych sojuszników, żebyście pamiętali – wy-
pełniacie nie tylko misję, którą wam zleco-
no. Wypełniacie misję nieporównanie istot-
niejszą, o większym, historycznym zna-
czeniu dla Polski! Jesteście częścią tej
wielkiej zmiany, która sprawia, że po 70 la-
tach w Polsce będą trwale stacjonowały woj-
ska naszych sojuszników, że będziemy
mogli naprawdę czuć się bezpieczni. 

Szef MON ocenił, że misja ta ma
szczególne znaczenie, gdyż jest pierwszym
tego typu sprawdzianem polskich F-16. Ma
za zadanie chronić i wspierać ludność, któ-
ra jest mordowana i niszczona, codziennie
narażana na niebywałe okrucieństwo ter-

rorystów bezwzględnie zwalczających swo-
ich własnych rodaków.

Tomasz Szatkowski, wiceminister obro-
ny narodowej przedstawił w Sejmie infor-
mację w sprawie szczegółów zaangażo-
wania Wojska Polskiego w misje, które mają
być prowadzone na terenach zajętych
przez tzw. Państwo Islamskie. Wniosek
o taką informację złożył klub Platformy
Obywatelskiej. Wiceminister podkreślił, że
w koalicji walczącej na tym terenie bierze
udział 66 państw. Pomocy wojskowej udzie-
lają m.in. takie kraje jak Czechy, Węgry, Es-
tonia czy Słowenia. – W różnych formach
uczestniczą praktycznie wszyscy nasi so-
jusznicy – dodał. – My jako państwo je-
steśmy obiektem pewnych pośrednich efek-
tów kryzysu, z którym mamy do czynienia
na Bliskim Wschodzie. W tym kontekście
wyrażenie solidarności sojuszniczej wyda-
je się być oczywiste.

Nie obyło się jednak bez zastrzeżeń
zgłaszanych w Sejmie przez opozycję.
Miały one jednak tylko charakter ceremo-
nialny. – Klub PO zawnioskował o infor-
mację w przekonaniu, że rząd kompletnie
zaniedbał poinformowanie Polaków, że
zamierza użyć polskich wojsk poza grani-
cami – oświadczył wicepremier i szef MON
w poprzednim rządzie Tomasz Siemo-
niak.

Dodał, że użycie wojsk poza granica-
mi jest sprawą bardzo poważną, która za-
sługuje na to, by opinia publiczna była sze-
roko poinformowana. Zarzucił też rządo-
wi, że zaniedbał dialog z opozycją, podczas
gdy w przypadku poprzednich kontyn-
gentów był szeroki konsens w tym zakresie.

Siemoniak podkreślił jednak, że jego
ugrupowanie jest za walką z terroryzmem
i silną obecnością Polski w działaniach so-
juszniczych i partnerskich. �

Gdy sojusznik wzywa
Decyzje w sprawie udziału polskiego wojska w misjach na Bliskim Wschodzie
podejmowane były przez nasze władze prawie jednomyślnie. Tak było w przy-
padku Iraku czy Afganistanu, ale i ostatnio – Kuwejtu.  

Szef MON ocenił, że misja ta ma szczególne znaczenie,
gdyż jest pierwszym tego typu sprawdzianem polskich
F-16. Ma za zadanie chronić i wspierać ludność, która
jest mordowana i niszczona, codziennie wydana na
niebywałe okrucieństwo terrorystów bezwzględnie
zwalczających swoich własnych rodaków.

Fot. MJR ROBERT SIEMASZKO/CO MON





Tomasz Rekowski

Zgodnie z raportem firmy do-
radczej Deloitte, wydatki 50
państw-liderów w dziedzinie
obronności będą wynosić

około 1,6 bln dolarów do 2020 roku.
Ich łączny budżet na cele wojskowe
przekracza 95 proc. wszystkich glo-
balnych wydatków na obronność. Aż
92 proc. budżetów na obronę jest
w dyspozycji państw, które od 2011
roku zmodernizowały swoje strategie
obronne.

Ogólny spadek
– Pomiędzy 2016 a 2020 rokiem

12 krajów z grupy liderów zredukuje
swoje wydatki o 44 mld, w tym USA aż
o 38 mld. Z kolei 16 krajów zwiększy
budżet o ponad miliard dolarów rocz-
nie, wzbogacając globalny budżet
obronny o 91 mld. Aż 80 proc. tej sumy
będą stanowić zwiększone wydatki na
wojsko w Chinach, Indiach, Korei Po-
łudniowej i Australii – wyjaśnia Piotr
Świętochowski, dyrektor w dziale au-
dytu, ekspert ds. przemysłu obronne-
go, Deloitte. 

Zaledwie 7 spośród 50 państw
o największych wydatkach na obron-
ność zwiększyło swe zaangażowanie
w tej dziedzinie od roku 2011. Można
odnotować ogólny spadek poziomu za-
angażowania militarnego związany ze
zwolnieniem gospodarki. Na razie nie
dotyczy to Polski, która zwiększy swój
budżet obronny o 2 mld dolarów.
W tym samym czasie kraje bałtyckie
podniosą swe budżety o 40 proc.

„DefensePosture Index”
W tym roku eksperci Deloitte po raz

pierwszy przedstawili wskaźnik „De-
fensePosture Index”, pokazujący ska-
lę zaangażowania poszczególnych
państw w dziedzinę obronności. Na
jego poziom składa się 7 czynników:
udział sektora obronnego w PKB,
w rynku pracy, w rządowych wydatkach
brutto, łączna liczba głowic jądro-
wych, konflikty zewnętrzne, liczba zgo-
nów na polu walki oraz eksport broni.
Decyzje danego państwa podejmo-
wane w tych 7 obszarach odzwiercie-
dlają jego łączne zaangażowanie
w dziedzinę obronności. 

Jak się okazuje, wskaźnik ten obli-
czony dla całej grupy 50 państw spadł
ze 100 punktów wyjściowych w 2011 r.
do 98 punktów obecnie. Najwyższe DPI
mają Rosja, Izrael i USA (180), a naj-
niższe Dania, Indonezja i RPA (66).
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(Nie)zależnie 
od gospodarki

Według kolejnej edycji raportu „Global Defense
Outlook 2016. Shifting Postures and Emerging Fault
Lines”, Polska znalazła się w grupie państw, które
do 2020 roku będą odnotowywać wyraźny wzrost
gospodarczy, a jednocześnie znacząco zwiększą
swoje budżety obronne.
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6 spośród 10 z najwyższymi wynikami
państw jest jednocześnie potęgami nukle-
arnymi. Ranking „DefensePosture Index”
wskazuje, że jedynie 9 z 50 państw zwięk-
szyło swe zaangażowanie w obronność w
ciągu ostatnich 5 lat. Zaledwie 1 z nich
(Francja) leży w Europie, a pozostałych 8
w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na
Bliskim Wschodzie.

Nowe linie podziału
Raport dzieli 50 państw wydających

najwięcej środków na wojsko na 5 grup pod
względem prognozowanego wzrostu
wskaźników ekonomicznych w latach
2016–2020 i wzrostu wydatków na obron-
ność (Higher-Growth Spenders, Econo-
mizers, Higher-Growth Balancers, Lo-
wer-Growth Balancers, Outliners). – Pol-
ska jako jedyny spośród analizowanych kra-
jów w Europie została zakwalifikowana do
grupy Higher-GrowthSpenders, czyli
państw, które w tych latach będą planowały
wzrost budżetów obronnych na najbardziej
dynamicznym poziomie 3–7 proc. rocznie.
Oprócz Polski, w grupie, która liczy 14
państw, znalazły się również Australia, Chi-
ny, Indie, Izrael, Pakistan czy Maroko. Gru-
pa ta odpowiada za 27 proc. globalnego
budżetu obronnego – mówi Piotr Święto-
chowski. 

Zdaniem ekspertów Deloitte mimo
słabnącego zaangażowania w wydatki na
obronność w skali globalnej, czynniki eko-
nomiczne przyczyniają się do powstawania
coraz silniejszych napięć pomiędzy mo-
carstwami. W ich wyniku na całym świecie
pojawiły się nowe linie podziału, które są dla
państw sygnałem, by rozsądniej i bardziej
strategicznie podchodzić do inwestycji
w obronność, żeby móc stawić czoła poja-
wiającym się zagrożeniom i ich skutkom dla
całego świata. Oto nowe linie podziału:

– Rosja/NATO – połączenie bezpo-
średniego sąsiedztwa, wzrost zagrożenia ze
strony sił zbrojnych w pobliżu granic Ro-
sji i państw należących do NATO oraz brak
mechanizmów w zakresie kontroli zbrojeń
i możliwości w zakresie zarządzania kry-
zysowego zwiększyło ryzyko powstania
przypadkowego konfliktu.

– Chiny/kraje Azji i Pacyfiku – ten po-
głębiający się podział ma swe korzenie we
wzroście znaczenia handlu morskiego dla
gospodarek regionu Azji i Pacyfiku oraz bra-
ku międzynarodowych uregulowań praw-
nych, traktatów i instytucji wyposażonych
w narzędzia do godzenia ze sobą sprzecz-
nych interesów gospodarczych państw.

– Organizacje terrorystyczne/państwa
– pogłębiający się konflikt pomiędzy grupami
terrorystycznymi a rządami państw, przeciw

którym grupy te występują, brak lokalnych
bądź międzynarodowych instytucji zajmu-
jących się problemami działalności terrory-
stycznej oraz dostęp do nowoczesnych na-
rzędzi i nowych technologii wskazują, że wy-
zwania związane z terroryzmem nieprędko
ustaną. Aż 92 proc. z 65 tys. ataków terro-
rystycznych pomiędzy 2005 a 2014 rokiem
występowało w rejonie Bliskiego Wschodu,
południowej Azji oraz Afryki. W tym samym
czasie na świecie w atakach terrorystycznych
zginęło ponad 143 tys. ludzi.

– Dojrzałe/wschodzące mocarstwa
nuklearne – pojawiła się nowa globalna li-
nia podziału pokazująca, że rozprzestrze-
nianie się, nieumyślne użycie czy nawet kra-
dzież broni jądrowej lub materiałów roz-
szczepialnych jest coraz bardziej prawdo-
podobne, ponieważ nie zmodyfikowano
ogólnych międzynarodowych przepisów re-
gulujących użycie tej niebezpiecznej broni.

– Gospodarki oparte na informa-
cji/gospodarki wschodzące – istnieje gru-
pa państw, która jest bardziej uzależniona
od usług i infrastruktury funkcjonujących
na bazie sieci internet. Tzw. grupa państw
„Cyber 10”, której przewodzą Korea Po-
łudniowa, Holandia, Szwajcaria, Dania
i Finlandia, jest 6 razy bardziej narażona na
cyberataki niż 10 państw najmniej nimi za-
grożonych z końca rankingu Top 50. �
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Jakie przetargi na zakup sprzętu woj-
skowego i uzbrojenia odbywają się w chwi-
li obecnej i jakie mają one znaczenie w mo-
dernizacji amii? Jak wyglądają plany za-
kupu sprzętu w 2016 r.? Ile pieniędzy In-
spektorat Uzbrojenia planuje na nie prze-
znaczyć i na co konkretnie?

– Obecnie realizujemy zadania na
rzecz pozyskania sprzętu i uzbrojenia woj-
skowego na łączną kwotę prawie 7,5 mld zł.
Prowadzimy ok. 130 postępowań o udzie-
lenie zamówienia, z czego ok. 70 zostało
wszczętych w 2016 r. Są to m.in. postępo-
wania na dostawę mobilnych modułów sta-
nowiska dowodzenia szczebla od-
dział/pododdział, aparatowni łączności
troposferycznej, zbiornikowca paliwowego
Supply czy wirtualnego systemu taktycz-
nego pola walki. Kontynuujemy również po-
stępowania z lat ubiegłych, dotyczące m.in.
dostawy dywizjonowego modułu ognio-
wego wieloprowadnicowych wyrzutni ra-
kietowych Homar, pojazdów dalekiego
rozpoznania pk. Żmija, węzłów teleinfor-
matycznych w wersji kontenerowej i węzłów
teleinformatycznych w wersji przenośnej,
a także okrętów patrolowych z funkcją zwal-
czania min Czapla oraz okrętów obrony wy-
brzeża Miecznik.

Ponadto realizujemy ponad 300 umów,
na które składają się zarówno umowy z lat
ubiegłych, np. zakup zintegrowanego sys-
temu szkolenia zaawansowanego Advan-
ced Jet Trainer, dostawa czołgów Leopard
2 A5/2A4 wraz ze sprzętem towarzyszącym,
czy praca rozwojowa o kryptonimie Kor-
moran II, jak i nowo zawarte umowy, któ-
rych w pierwszym półroczu bieżącego
roku podpisaliśmy 55. Wśród nich warto
wspomnieć o tych na dostawę: ośmiu
kompanijnych modułów ogniowych Rak,
radiostacji AN/PRC-150C, AN/PRC-152

i AN/PRC-117, systemu szkolno-trenin-
gowego do broni strzeleckiej Śnieżnik oraz
5,56-milimetrowych karabinów szturmo-
wych wz. 96 Beryl i 5,56-milimetrowych ka-
rabinków wz. 96 Mini-Beryl. W tym roku
planujemy podpisać jeszcze kolejne umo-
wy, w tym m.in. na pozyskanie następnych
sztuk dywizjonowych modułów ognio-
wych Regina i przeciwlotniczych zestawów
Pilica.

Praktycznie wszystkie realizowane
przez nas zadania zostały zapisane w 10-let-
nim Planie Modernizacji Technicznej
Sił Zbrojnych RP i zawierają się w 14 pro-
gramach operacyjnych, które stanowią
priorytetowe kierunki rozwoju polskiej ar-
mii.

Do końca 2020 r. mają być zmoderni-
zowane wszystkie Leopardy, które znajdują
się w posiadaniu polskich Sił Zbrojnych.
Na czym będzie polegał ich „lifting” i co
dzięki niemu zyskają stare-nowe maszyny?

– Ponieważ specyfikacja techniczna
tej modernizacji nie jest jawna, mogę jedynie
wymienić jej podstawowe założenia. Do
końca 2020 r. zamierzamy zmodernizo-
wać 128 czołgów w wersji Leopard 2A4,
a w 2021 r. zakończyć modernizację pozo-
stałych 14 egzemplarzy tej samej wersji, któ-
ra będzie obejmować: poprawę poziomu
ochrony załogi czołgu, w tym balistycznej,
zwiększenie możliwości ogniowych czołgu,
poprawę warunków eksploatacji, a także
modernizację symulatorów, trenażerów
czołgu Leopard 2A4 do wersji 2PL oraz bu-
dowę potencjału polskiego przemysłu
obronnego w zakresie obsługiwania i na-
prawy czołgów Leopard 2.

Jak ocenia pan funkcjonowanie sys-
temu kupowania nowego sprzętu i uzbro-
jenia? Czy tworzące go procedury są wy-
starczająco dostosowane do wojskowych

wymogów, czy może należałoby je zmienić?
Co stanowi największe przeszkody praw-
no-organizacyjne?

– W zasadzie taki oddzielny „wojsko-
wy” system nie istnieje. Działamy głównie
na podstawie przepisów Ustawy prawo za-
mówień publicznych, w której mamy roz-
dział 4a, dotyczący zamówień w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa. Jednak jest on
tak skonstruowany, że w większości przy-
padków odnosi się do części ogólnej usta-
wy, tj. do kwalifikacji, ogłoszeń, opisu
przedmiotu zamówienia czy szacowania
jego wartości. W związku z tym nie ma dziś
specyfiki zamówień obronnych, ponieważ
wszystkie przepisy wtłoczono w 2013 r. do
wyżej wymienionej ustawy w wyniku im-
plementacji Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/81/WE. Efekt jest
taki, że dziś stosujemy przepisy klasyczne,
a kupujemy uzbrojenie. W wielu krajach ist-
nieją odrębne ustawy o pozyskiwaniu
uzbrojenia, które wprost implementują
dyrektywę 81. W naszym przypadku wy-
starczyłoby rozdział 4a wyjąć z dzisiaj
obowiązującej Ustawy prawo zamówień pu-
blicznych i na jego podstawie utworzyć
nowy akt prawny. Taka jedna ustawa zała-
twiłaby sprawę części dyrektywy obronnej
i mogłaby mieć również rozdział dotyczą-
cy sposobu kupowania sprzętu, o którym
mowa w artykule 346 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej, i tym samym za-
stąpiłaby wszystkie dotychczasowe decyzje
resortowe w tym względzie. 

Brakuje nam również ustawy o po-
tencjale obronnym. Mamy tu lukę praw-
ną. Mogłaby być ona częściowo związa-
na z wyżej wymienioną ustawą o pozy-
skiwaniu uzbrojenia albo być odrębnym
aktem prawnym. Dzisiejsza tzw. ustawa of-
fsetowa (Ustawa z dnia 26 czerwca 2014

Brakuje ustawy
o potencjale obronnym
Dzisiejsza tzw. ustawa offsetowa powinna rozwią-
zywać kwestie budowy potencjału przemysłowego
przy udzielaniu zamówień wyłączonych ze stoso-
wania Ustawy prawo zamówień publicznych, lecz
tego nie robi – mówi gen. bryg. dr Adam Duda,
szef Inspektoratu Uzbrojenia.



roku o niektórych umowach zawieranych
w związku z realizacją zamówień o pod-
stawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
państwa – przyp. red.) powinna rozwią-
zywać kwestie budowy potencjału prze-
mysłowego przy udzielaniu zamówień
wyłączonych ze stosowania Ustawy pra-
wo zamówień publicznych, lecz tego nie
robi. Zgodnie z dyrektywą nie wolno sto-
sować do niej offsetu, ponieważ zaburza
to warunki konkurencji na rynku we-
wnętrznym. Chyba że działamy na pod-
stawie art. 346 ust. 1b Traktatu o funk-
cjonowaniu UE, zgodnie z którym każde
państwo ma prawo podejmować takie
środki, które uzna za celowe do ochrony
podstawowych interesów bezpieczeństwa
swojego państwa. Brak takiej ustawy bę-
dzie najlepiej widoczny na przykładzie.
Opiszę sytuację, z jaką nieraz mamy do
czynienia.

Udzielamy zamówienia rodzimej firmie,
choć wiemy, że znaczna część sprzętu
wojskowego, który jest jego przedmiotem,
będzie pochodzić z zagranicy, bo w kraju
nie ma zdolności do jego produkcji w ca-
łości. Umowę podpisujemy z firmą polską,
więc – zgodnie z obecną ustawą offsetową
– jeśli dostawca jest krajowy, nie ma offse-
tu. Tak naprawdę jest to swego rodzaju
„proteza”, w umowie dostawy wpisujemy
bowiem polskiej firmie takie wymagania, ja-
kie jako MON stawiamy w zakresie trans-
feru technologii. Określamy, jaki potencjał
firma ma zbudować – może to być np. zdol-

ność do samodzielnej integracji czy do pro-
dukcji częściowej. Wykonawca tę naszą
umowę musi następnie przełożyć na umo-
wę biznesową z zagranicznym poddo-
stawcą. W takiej sytuacji zostaje jednak za-
warta tylko umowa cywilno-prawna i po-
wstaje pierwszy problem prawno-podat-
kowy. Okazuje się bowiem, że oprócz sfi-
nansowania przedmiotu zamówienia, któ-
ry po wyprodukowaniu trafi do jednostki
wojskowej i zostanie tam ujęty w ewiden-
cji, MON sfinansował firmie również bu-
dowę pewnego potencjału, np. kupiono za
te „nasze” pieniądze jakieś maszyny lub
oprzyrządowanie. Pytanie, czyja to jest
własność w sensie prawno-podatkowym?
Dla firmy jest to środek „obc”, pochodzą-
cy z pieniędzy MON-u, w związku z tym to
my jako ministerstwo musimy to u siebie za-
ewidencjonować. I kolejna bardzo ważna
kwestia – czy to nie jest ukryta pomoc pu-

bliczna? Bo przecież na tym samym ma-
jątku firma produkuje również wyroby na
rzecz innych podmiotów. 

Podobnych pytań i wątpliwości jest wie-
le. Zaradzić im mogłaby właśnie ustawa
o potencjale obronnym, która wyraźnie
wskazywałaby, że jeśli robisz coś na rzecz
obronności kraju, czyli ma to związek
z ochroną podstawowego interesu bezpie-
czeństwa państwa, to beneficja otrzymy-
wane od MON-u, są bezpłatnie użyczane
przez Skarb Państwa do czasu, kiedy bę-
dziesz je wykorzystywał. W myśl tej usta-
wy to firma musiałaby zająć się księgowa-
niem tych wyrobów zgodnie z przepisami
o rachunkowości oraz wpisywać je do
swojego bilansu jako swój środek trwały,
a nie jako „obcy”. Ustawa dałaby jej do tego
podstawę, której dzisiaj nie ma.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Pytań i wątpliwości jest wiele. Zaradzić im mogłaby
ustawa o potencjale obronnym, która wyraźnie
wskazywałaby, że jeśli robisz coś na rzecz obronności
kraju, czyli ma to związek z ochroną podstawowego in-
teresu bezpieczeństwa państwa, to beneficja otrzymy-
wane od MON-u, są bezpłatnie użyczane przez Skarb
Państwa do czasu, kiedy będziesz je wykorzystywał.
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Brak zamówień ze strony Mini-
sterstwa Obrony Narodowej
w przypadku projektu zakończo-
nego sukcesem, zmiany wymagań

w trakcie trwania programu rozwojowego
oraz opóźnienia resortu w ogłaszaniu i fi-
nalizowaniu przetargów to w ocenie uczest-
ników spotkania „R&D w obronności – jak
kształtować współpracę przemysłu oraz
NCBiR”, zorganizowanego 13 lipca br.
przez Związek Przedsiębiorców i Praco-
dawców Przemysłu Obronnego główne
czynniki hamujące prace B+R w branży
zbrojeniowej. 

– Prywatny i państwowy przemysł
zbrojeniowy powinny mieć równe szanse
przy staraniu się o środki z NCBiR – mó-
wi Marcin Nowacki ze Związku Przedsię-
biorców i Pracodawców Przemysłu Obron-
nego. – Podczas spotkania omówiliśmy kil-
ka propozycji, które naszym zdaniem mogą
usprawnić współpracę NCBiR z przemy-
słem. Obecnie poszczególne elementy sys-
temu B+R, na który składają się możliwości
przemysłu, wysiłek wkładany w prace ba-
dawcze oraz w sprzedaż opracowanych
produktów w Polsce i za granicą, nie dzia-
łają harmonijnie. 

– To trafna diagnoza. System jest roz-
przęgnięty. Aby dobrze działał, należy zbli-
żyć jego elementy – przyznaje Maciej Cho-
rowski, dyrektor Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju. – Szansę na to daje do-
skonała współpraca Centrum z resortem
nauki oraz założenia zawarte w planie
premiera Morawieckiego. 

– Stawianie barier przed prywatnym
przemysłem jest szkodliwe dla interesów
Polski. Jesteśmy otwarci na spotkania z biz-
nesem – mówi Jarosław Gowin, wicepre-
mier oraz minister nauki i szkolnictwa
wyższego.

W ocenie ZPP PO prace B+R muszą
trafiać w zdolności przemysłu oraz być na-
stawione na efekt, zaś pomyślne zakoń-

czenie pracy rozwojowej powinno być
równoznaczne z promesą zamówienia od
Sił Zbrojnych RP. Należy również koordy-
nować prace B+R z zamówieniami obron-
nymi, a także ułatwiać sprzedaż wytwo-
rzonych produktów, także poza granicami
Polski. Decyzję o ogłaszaniu konkursu na
konkretny projekt badawczo-rozwojowy
powinien poprzedzać dialog techniczny
i rozpoznanie rynku. Inspektorat Uzbroje-
nia dopiero po rozeznaniu, co i za jaką ceną
może nabyć na rynku krajowym i zagra-
nicznym, powinien zgłaszać potrzebę roz-
poczęcia prac B+R przez krajowy przemysł
i wsparcie go środkami z NCBiR. 

W tym celu konieczne jest mapowanie
kompetencji i innowacji przemysłu. Bardzo
istotne jest bieżące monitorowanie funk-
cjonowania systemu nadzoru realizacji
programów na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa we współpracy z MON oraz
system tzw. kamieni milowych, weryfiku-
jących postęp prac – uważa Filip Seredyński,

ekspert ZPP PO oraz portalu Defence24.pl.
– Należy również ustanowić rekompensa-
tę finansową dla przedsiębiorcy zbroje-
niowego w przypadku ustania możliwości
finansowania w trakcie prac badawczych. 

Według ZPP PO właścicielem wyna-
lazku, wzoru użytkowego lub wzoru prze-
mysłowego powstałego w wyniku prac
rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa, finansowanych przez
Centrum powinien być twórca, zaś MON
powinien mieć prawo pierwokupu. NCBiR
i Inspektorat Implementacji Innowacyjnych
Technologii Obronnych (I3TO) MON
wspólnie powinny również monitorować
prace rozwojowe w zakresie obronności,
finansowane przez państwa sojusznicze,
oraz wspierać finansowo polskie firmy za-
interesowane udziałem w międzynarodo-
wych projektach. ZPP PO postuluje rów-
nież konsultacje projektowanych konkursów
NCBiR z organizacjami przedsiębiorców
przemysłu zbrojeniowego. �

Trzeba zharmonizować B+R 
w przemyśle zbrojeniowym
Efektywna współpraca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami z branży obronnej stanowi szansę na opraco-
wanie, rozwój i wdrożenie rozwiązań nie tylko realnie zwiększających bezpie-
czeństwo narodowe oraz potencjał polskich sił zbrojnych, ale także
napędzających rodzimą gospodarkę.

Fot. R. SURDACKI / DEFENCE24.PL



WSK „PZL-KALISZ” S.A. jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego powstałym w 1952 roku. Produkuje tłokowe silniki lotnicze ASz-62 IR do samolo-
tów An-2 i M-18 „Dromader” Y5B. Posiadają one szereg międzynarodowych certyfikatów. Silnik ten po modernizacji posiada elektroniczny wtrysk  paliwa,
zwiększony resurs i moc, przystosowany jest do zasilania paliwem samochodowym (E95). Przeprowadzamy również naprawy i remonty tych silników. Nasza
oferta handlowa zawiera również produkcję kół i przekładni zębatych do przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych, pompy olejowe, kor-
pusy pomp oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania. Świadczymy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-che-
micznej 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 sil-
nikiem PZL 100 zasilanym olejem napędowym.

WSK „PZL-KALISZ” S.A. dostarcza swoje wyroby dla przemysłu lotniczego (silniki, podzespoły, części, usługi remontowe i kooperacyjne) oraz motoryza-
cyjnego (części do silników wysokoprężnych mających zastosowanie w pojazdach trakcyjnych, samochodach). Spółka występuje również na rynku jako
kooperant w zakresie części maszyn roboczych (głównie koła zębate). 
Naturalny rozwój firmy to certyfikacja, dlatego aby sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesny przemysł lotniczy, firma posiada:
• Certyfikat ISO 9001-2008 
• Certyfikat AS 9100
• Certyfikat  PART 145. 
• Certyfikat  PART 21G 
• Certyfikat AQAP-2110   
• 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 wy-
twarzanych wyrobach. Chcemy, by każdy klient wiedział, że jakość, niezawodność i bezpieczne
użytkowanie wyrobów jest naszym atutem.

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 6100 fax. +48 62 504 67 77, email: marketing@wsk.kalisz.pl

www.wsk.kalisz.pl





Dzięki doświadczeniu w pro-
dukcji odlewów z różnych ga-
tunków żeliw Grupa Zawiercie
jest w stanie wyprodukować

odlewy o masie od 0,01 kg do 25 ton,
a możliwości produkcyjne Grupy to 43.000
ton rocznie, co plasuje ją na szczycie ryn-
ku odlewniczego. 

Odlewnia Żeliwa Zawiercie
Odlewnia Żeliwa Zawiercie to marka

sama w sobie. Znany od 130 lat znak EE
kojarzony jest z najwyższą jakością. Historia
Odlewni sięga 1886 roku, kiedy to Ernest
Erbe założył niewielką kuźnię, w której pro-
dukowano narzędzia rolnicze. Z czasem
przekształcono ją w odlewnię. W 1892
roku uruchomiono produkcję białego
żeliwa ciągliwego. Od 1901 roku zaczęto
produkować łączniki z tego tworzywa.
W 2009 roku ofertę poszerzono o produk-
cję elementów amunicji oraz uzbrojenia dla
wojska.

– Produkujemy części do samobież-
nych haubic Krab oraz poszczególne czę-
ści do karabinów maszynowych. Jesteśmy
w trakcie prób związanych z produkcją
pocisków kalibru 60. Możliwe, że niedługo
zaczniemy wytwarzać kadłuby do nich
– mówi  Jarosław Gronowski, Prezes Za-
rządu Odlewni Żeliwa Zawiercie. 

Dodatkowo zakład szczyci się  nowo-
czesną Odlewnią Precyzyjną, w której wy-
twarzane są odlewy metodą traconego
wosku. 

FUM CHOFUM Chocianów
FUM CHOFUM Chocianów to naj-

starsza odlewnia założona w 1853 roku. Jak
na tamte czasy było to duży zakład pro-
dukcyjny, w skład którego wchodziły huta
oraz fabryka cylindrów papierniczych.
W czasie wojny została ukierunkowana na
produkcję zbrojeniową, m.in. silników sa-
molotowych. Odlewnia armatury kanali-
zacyjnej produkowała odlewy korpusów po-
cisków moździerzowych i granatów obron-
nych. CHOFUM w Chocianowie produ-
kowało między innymi silniki do niemiec-
kich Messerschmittów – mówi Jarosław
Gronowski,  Prezes Zarządu Odlewni Że-
liwa w Zawierciu.

Andoria-Mot Andrychów 
Andoria-Mot Andrychów kontynuuje

tradycję Wytwórni Silników Wysokopręż-
nych „Andoria” S.A., która sięga 1945
roku. Przed wojną w jej miejscu działały far-
biarnia oraz pralnia chemiczna. W czasie
wojny niemiecka firma Aero-Stahl  rozpo-
częła produkcję części i podzespołów do
niemieckich samolotów. Niewiele osób
wie, że właśnie w tym miejscu wyprodu-
kowano pompy przeznaczone do wtryski-
wania paliwa lekkiego, których używano
w niemieckich Messerschmittach. Przez wie-
le lat produkowano tutaj również silniki do
Honkerów –  najpopular-
niejszych samochodów tere-
nowych, wykorzystywanych
przez polską armię.

Rozwój produkcji
Każdy zakład w Grupie był i jest po-

wiązany z przemysłem militarnym. Grupa
Zawiercie współpracuje z Fabryką Broni
w Radomiu, Zakładami Mechanicznymi
w Tarnowie oraz od niedawna z Hutą
w Stalowej Woli. W 2015 roku Grupa roz-
szerzyła koncesję o możliwość wytwarza-
nia amunicji. W ten sposób zwiększyła swo-
ją ofertę w zakresie przemysłu militarnego.
– Mamy teraz szersze możliwości pro-
dukcyjne. Dlatego zapraszamy do współ-
pracy wszystkie zainteresowane firmy
– mówi Jarosław Gronowski, Prezes Za-
rządu Odlewni Żeliwa Zawiercie. 

www.andoria-mot.com.pl
www.eeodlewnia.pl

www.chofum.pl
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Odlewnie z myślą o wojsku
Grupa Zawiercie, w skład której wchodzą: Odlewnia Żeliwa Zawiercie, 
Andoria-Mot Andrychów i FUM CHOFUM Chocianów, powstała w 2015 roku
i jest dziś największą grupą odlewniczą w Polsce. 
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Grupa Zawiercie to siła
trzech mocnych odlewni
z wieloletnimi tradycjami
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Wiedza, kompetencje
oraz doświadczenie
konstruktorów KRAU-
SE od lat przekładają

się na różnorodną i dopasowaną do
potrzeb klientów ofertę produktów
standardowych, które stanowią bazę
do tworzenia konstrukcji specjal-
nych. Bogate portfolio zrealizowa-
nych projektów oraz własna pro-
dukcja pozwalają opracować roz-
wiązania, które spełnią oczekiwania
różnorodnej klienteli. Odbiorcami
usług firmy są od lat m.in. przed-
siębiorstwa z branży logistycznej
czy automotive, a szczególne miejsce
– ze względu na szybki rozwój – zajmuje
przemysł zbrojeniowy, dla którego kon-
struktorzy KRAUSE przygotowują kon-
strukcje do budowy oraz konserwacji po-
jazdów i maszyn wojskowych.

Jakość i kompleksowość
Firma KRAUSE przygotowana jest

na realizację każdego zadania w zakresie
prac na wysokości. Zespół projektowy,
powoływany na potrzeby każdego projek-
tu, w pełni odpowiada za prawidłowy
przebieg współpracy z klientem oraz służy
mu fachowym doradztwem na każdym eta-
pie prac. Proces rozpoczyna analiza wy-
magań oraz uwarunkowań otoczenia, aby
zaproponowane rozwiązanie w jak naj-
większym stopniu odpowiadało na kon-
kretne potrzeby danego przedsiębiorcy.

Drugi etap podporządkowany jest opra-
cowaniu koncepcji oraz dopracowaniu
szczegółów technicznych samej konstruk-
cji. Wszystkie przyjęte ustalenia potwierdza
szczegółowa oferta. Ostatni etap przezna-
czony jest na produkcję poszczególnych ele-
mentów konstrukcji, ich dostawę oraz
ewentualny montaż. Po złożeniu wszystkich
komponentów na miejscu użytkowania
odbywa się odbiór konstrukcji. Firma
KRAUSE oferuje swoim klientom również
serwis posprzedażowy.

Bezpieczeństwo i innowacje
Wszystkie konstrukcje specjalne sy-

gnowane marką KRAUSE produkowane są
w oparciu o obowiązujące normy i przepi-
sy bezpieczeństwa pracy, ale wyznaczają
także standardy w dziedzinie funkcjonal-

ności i łatwości obsługi, a przez to
ochrony pracowników. Konstruk-
torzy przywiązują szczególną wagę
do wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań, które znacznie podnoszą
wartość projektów. Podstawową
gwarancją jakości są atesty mate-
riałowe oraz certyfikaty TÜV uzy-
skiwane dla wszystkich elementów
KRAUSE. Filozofia firmy zakłada
systematyczne inwestycje w badania
i rozwój.

W dobie ciągle zmieniającego się śro-
dowiska pracy warto stawiać na spraw-
dzonych partnerów, czerpiąc z ich wiedzy
i doświadczenia. Firma KRAUSE, z ponad
stuletnim doświadczeniem i długą listą
realizowanych projektów, gwarantuje swo-
im partnerom profesjonalne podejście do
problemu oraz terminową realizację każ-
dego projektu.

www.krause-systems.pl

Rozwiązania o przeznaczeniu
specjalnym: aluminiowe 
konstrukcje KRAUSE
Ciągły postęp technologiczny determinuje rozwój
gospodarki oraz sprzyja powstawaniu zupełnie no-
wych gałęzi przemysłu. Utworzone wskutek tych zmian stanowiska pracy,
często wymagają od pracodawcy indywidualnego podejścia oraz zastosowania
niestandardowych rozwiązań. Ich dostarczaniem od ponad stu lat zajmuje się
firma KRAUSE – producent rusztowań, drabin i aluminiowych konstrukcji
specjalnych, umożliwiających bezpieczny i wygodny dostęp do miejsc pracy
znajdujących się na wysokościach.

POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
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Co stanowi o atrakcyjności państwa
oferty? Jakimi kategoriami produktów
przyciągają państwo klientów?

– Firma Ciecholewski zajmuje się pro-
dukcją oraz montażem systemów instala-
cji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Produkujemy szeroką gamę asortymentu
wentylacyjnego, klient otrzymuje od nas go-
towy produkt wraz z możliwością instala-
cji na budowie. Naszym atutem jest kom-
pleksowe wykonanie instalacji, która speł-
nia oczekiwania użytkownika. Każde za-
pytanie ofertowe jest dokładnie analizowane
pod kątem możliwości wykonania. W ści-
słej współpracy z klientem szukamy naj-
bardziej optymalnego rozwiązania. Jeste-
śmy otwarci na nowe technologie i inno-
wacyjne rozwiązania techniczne. 

Nowością w firmie Ciecholewski Wen-
tylacje są systemy tłumiące wentylacji
mechanicznej nowej generacji. Jak wygląda
ich zastosowanie? Czy cieszą się dużym za-
interesowaniem?

– Konstrukcja przewodów tłumiących
powstała w wyniku prac badawczych, re-

alizowanych w przedsiębiorstwie we współ-
pracy z naukowcami oraz na bazie własnych
doświadczeń. Przewody te stosuje się za-
miast zwykłych przewodów wentylacyj-
nych. Ich zaletą jest lepsza zdolność tłu-
mienia hałasu i oszczędność energii. Nowy
produkt cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród klientów, wymagających najnowo-
cześniejszych, niezawodnych produktów. 

Kolejnym nowym produktem, wpro-
wadzonym do produkcji w ubiegłym roku

są klimakonwektory. Są to urządzenia do
wentylacji mechanicznej pomieszczeń za-
łogi i pasażerów na statkach, głównie wy-
cieczkowych. Zadaniem klimakonwekto-
rów jest utrzymanie żądanej temperatury
w pomieszczeniu oraz dostarczanie świe-
żego powietrza. Ten produkt cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród klientów
stoczniowych.

Firma nieustannie się rozwija. Plano-
wana jest dalsza rozbudowa zakładu. Ja-

Oddech
Co pewien czas realizujemy zamówienia na instalacje wentylacyjne, monto-
wane na wojskowych jednostkach pływających floty zagranicznej. Mamy już
spore doświadczenie w takich projektach. Jesteśmy świadomi wymagań prze-
mysłu zbrojeniowego, wiele naszych produktów je spełnia – przyznaje prezes
firmy Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., Zbigniew Ciecholewski.

Firma Ciecholewski zajmuje się produkcją oraz mon-
tażem systemów instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji. Produkujemy szeroką gamę asorty-
mentu wentylacyjnego, klient otrzymuje od nas gotowy
produkt wraz z możliwością instalacji na budowie.
Naszym atutem jest kompleksowe wykonanie insta-
lacji, która spełnia oczekiwania użytkownika.
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kie inne wyzwania stoją przed państwa fir-
mą w najbliższym czasie?

– Firma istnieje na rynku od 1977 ro-
ku, zdobywaliśmy doświadczenie w la-
tach osiemdziesiątych. Dynamiczny rozwój
firmy rozpoczął się na początku lat dzie-
więćdziesiątych i trwa do dziś. W ciągu pra-
wie czterdziestu lat nabyliśmy doświad-
czenia, współpracując z klientami, przy róż-
nych wymagających projektach. Inwestu-
jemy w nowe obiekty, park maszynowy
i oprogramowanie. Niedawno została wy-
budowana i wyposażona nowa hala pro-
dukcyjna, w której powstają centrale wen-
tylacyjne – „maszyny do pogody”. Wpro-
wadzamy nowy system zarządzania przed-
siębiorstwem ERP. Pracownikom zapew-
niamy możliwość rozwoju i kształcenia się.
Dobry pracownik to podstawa każdej fir-
my.

Czy w swojej bazie produkcyjnej po-
siadają państwo specjalną ofertę dla prze-
mysłu wojskowego?

– Co pewien czas realizujemy zamó-
wienia na instalacje wentylacyjne, monto-
wane na wojskowych jednostkach pływa-
jących floty zagranicznej. Mamy już spo-
re doświadczenie w takich projektach. Je-
steśmy świadomi wymagań przemysłu
zbrojeniowego, wiele naszych produktów je
spełnia.

Bardzo ważnym elementem w proce-
sie wprowadzania produktu na rynek jest
współpraca z Jednostkami Oceny Tech-
nicznej, które pomagają w walidacji naszych
produktów, co przekłada się na zaufanie
klienta do naszej jakości.

W tym roku pozyskaliśmy kolejne cer-
tyfikaty: ISO 3834-2  oraz DIN 2303. Aby
uzyskać certyfikat DIN 2303, nasza firma
musiała w pierwszej kolejności uzyskać cer-
tyfikat kwalifikacyjny ISO 3834, co jest ko-
nieczne i stanowi połowę sukcesu na dro-
dze do certyfikatu DIN 2303. 

Otrzymanie certyfikatu zgodnie z DIN
2303 jest poświadczeniem niezależnej
jednostki certyfikującej, iż producent jest
w stanie wytworzyć wyrób odpowiadają-
cy konkretnej klasie elementu konstruk-
cyjnego. W przyszłości, jeśli będzie taka po-
trzeba, jesteśmy gotowi przeprowadzić
proces certyfikacji zgodnej z wymaga-
niami NATO.

Czym różni się dbałość o zapewnienie
jakości spawania w produktach wentyla-
cji i klimatyzacji od innych produktów
przemysłowych?

– Dbanie o jakość w spawaniu w prze-
myśle wentylacyjnym nie różni się niczym
od innych branż przemysłu. Firmy, które
mają wdrożoną normę ISO 3834 „Wyma-
gania jakości dotyczące spawania mate-
riałów metalowych” mają obowiązek za-
pewnić, iż wytworzony produkt spełnia wy-

magania jakościowe według kryteriów, któ-
re postawione były podczas certyfikacji za-
kładu. Poziom jakości musi zostać utrzy-
many niezależnie od rodzaju wykonywa-
nych produktów. Nasza firma certyfikowana
jest według normy ISO 3834-2 opisującej
wymagania jakości w procesie spawania.
Oznacza to, że procesy związane z wy-
twarzaniem (spawaniem, cięciem) są mo-
nitorowane i nadzorowane na każdym
etapie produkcji. Oznacza to również, że po-
siadamy odpowiednie uprawnienia spa-
waczy i personelu nadzoru, a także odpo-
wiednią technologię spawania. Dzięki
wdrożeniu normy jesteśmy w stanie prze-
śledzić drogę, jaką przebył wyrób, zaczy-
nając od arkusza blachy, z jakiej został wy-
cięty, poprzez osobę, która odpowiedzial-
na była za jego przygotowanie do spawa-

nia, sam proces spawania, badania, jakie zo-
stały przeprowadzone, aż do momentu wy-
syłki gotowego wyrobu. 

Co, pana zdaniem, oprócz zagadnień
produkcyjnych, jest najważniejsze dla
wzmocnienia firmy?

– Uważam, że niezwykle istotne dla roz-
woju przedsiębiorstwa, jak i jego bieżących
działań, jest dobre środowisko pracy. Uda-
ło się nam stworzyć ponad 400-osobowy,
świetny zespół, który stanowią doświadczeni
fachowcy. Jestem zdania, że aby współpraca
była owocna, musi być oparta na wzajem-
nym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. Dla-
tego nad naszymi wzajemnymi relacjami
staramy się pracować codziennie. To dla nas
bardzo ważne.

Rozmawiała Katarzyna Lipska
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Bardzo ważnym elementem w procesie wprowadzania
produktu na rynek jest współpraca z Jednostkami
Oceny Technicznej, które pomagają w walidacji
naszych produktów, co przekłada się na zaufanie
Klienta do naszej jakości – podkreśla Zbigniew 
Ciecholewski, Prezes Zarządu Spółki.
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Michał Tabaka

Od dziesięcioleci politycy (z ma-
łymi, ale jednak wyjątkami)
uważają, że nie ma lepszego de-
terminanta światowego czy re-

gionalnego pokoju niż systematyczne zbro-
jenie się i łożenie na ustawiczne moderni-
zowanie własnej armii. Nie będziemy teraz
w tym szukać logiki. Tak się od lat dzieje,
a kroki wstecz po zimnej wojnie były po pro-
stu udawane.

Ponad 2 proc.
By dobrze przeanalizować, jak i czy

w ogóle podobne klocki ktokolwiek układa
w Polsce, trzeba w pierwszej kolejności wyjść
poza uparcie tkany od lat spór polityczny.
Wszak bezpieczeństwo kraju nie ma barw
partyjnych.

Kilka lat temu wypracowano konsen-
sus w sprawie finansowania polskiego

wojska. W efekcie w 2016 roku po raz pierw-
szy zastosowano regułę, wedle której na po-
trzeby obronne kraju wydamy co najmniej
2 proc. PKB roku zeszłego (we wrześniu
2014 roku w Newport ustalono, że sojusz-
nicy NATO osiągną ten poziom w ciągu
10 lat). Do tej pory, od 2002 roku, poziom
tych wydatków ustalony był na poziomie
1,95 proc. PKB.

Jak zapowiada obecne szefostwo MON,
oprócz wydatków na odpowiednim pozio-
mie równolegle ma przyspieszyć moderni-
zacja technologiczna polskiego wojska.
W rankingu Global Fire Power 2016, któ-
ry ocenia możliwości 126 krajowych armii
świata, Polska zajmuje wysokie 18. miejsce.
Na tle samego Starego Kontynentu (przy
tworzeniu europejskiego rankingu nie bra-
no pod uwagę Rosji, zaliczając ją do Azji)
statystyki sytuują nas jeszcze wyżej. Polska
jest bowiem 5. siłą, ustępując tylko Francji,
Wielkiej Brytanii, Włochom i Niemcom.

Nauka–armia
Oczywiście nie oznacza to, że już nic nie

zostało do poprawy. Właśnie teraz tech-
nologiczna modernizacja znacząco przy-
spiesza, zwłaszcza że jest ku temu poten-
cjał. Nauka w kraju nad Wisłą z różnym
skutkiem brata się z armią już od lat. Teraz
droga ma być szeroko otwarta. Przykładem
może był chociażby lornetka termowizyjna
NPL-1T „AGAT” – najnowsze „dziecko”
Przemysłowego Centrum Optyki SA, wcho-
dzącego w skład Polskiej Grupy Zbroje-
niowej. Inspektorat Uzbrojenia MON jest
bliski podpisania stosownego kontraktu.

Jak czytamy w branżowym portalu de-
fence24.pl, „AGAT” służy do prowadze-
nia obserwacji dzienno-nocnej bez wzglę-
du na poziom panującego oświetlenia,
w tym przy niekorzystnych warunkach at-
mosferycznych (mgła, zadymienie) i kli-
matycznych. Jak wskazują przedstawi-
ciele PCO SA, zastosowane w niej roz-

Bezpieczeństwo
mierzone technologią
Konsekwencją poprzedniego stulecia jest wiara, że siła liczona jest potęgą
pieniądza i wojska. Postęp technologiczny jest tak duży, że bardzo łatwo 
zostać w tyle. W Polsce armia robi wszystko, co możliwe, żeby raczej być 
z przodu. Jak jej idzie?

Dron zwiadowczy FlyEye Fot. FLYTRONIC
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wiązania miały na celu ograniczenie masy,
zmniejszenie zapotrzebowania na energię
oraz uzyskanie obrazu termowizyjnego,
pozwalającego na skuteczne prowadzenie
obserwacji”.

Być może efektem aliansu polskiej na-
uki i armii będzie projekt innowacyjnej ra-
kiety, która z jednej strony wzbogaciłaby ro-
dzimy arsenał, a z drugiej – mogłaby być
uznanym produktem eksportowym. Prace
badawczo-rozwojowe w tym zakresie pro-
wadzą spółki tworzące Grupę Amunicyjno-
-Rakietową (MESKO SA, Zakłady Meta-
lowe Dezamet SA, Zakłady Chemiczne Ni-
tro-Chem SA oraz Bydgoskie Zakłady
Elektromechaniczne Belma SA). Jak in-
formuje Polska Grupa Zbrojeniowa, obec-
nie w MESKO SA trwają prace nad syste-
mami rakietowymi „Grom”, „Pirat”, „Ho-
mar”, „Wisła” i „Narew”.

Kolejny przykład to gliwickie drony.
Dwie firmy: Novelty i Flytronic (wchodzące
w skład WB Electronics) projektują i budują
bezzałogowce, które zdobywają na rynkach
międzynarodowych bardzo dobre oceny.
Novelty zajmuje się wytwarzaniem dronów
na potrzeby cywilne, natomiast Flytronic na
potrzeby wojskowe, w tym drony zwia-
dowcze Fly Eye oraz Warmate.

Do szerokiego wykorzystania (obecnie
wspomaga Śląsko-Małopolski Oddział
Straży Granicznej) jest także Taktyczny Ro-
bot Miotany 2.0., opracowany i stworzo-
ny w Przemysłowym Instytucie Automatyki
i Pomiarów PIAP. Robot składa się z ru-
rowego korpusu, w którym znajdują się: ka-
mera, mikrofon oraz oświetlacze światła bia-
łego i/lub podczerwieni. Poruszanie jest
możliwe dzięki dwóm sprężystym, gumo-
wym kołom po bokach robota. „Urządze-
nie jest konstrukcyjnie przystosowane do
upadków z dużej wysokości, dlatego TRM
może był wrzucony do obiektu (lub na miej-
sce akcji w otwartym terenie) ze znacznej
odległości i następnie w sposób teleporto-
wany prowadzić tam zdalną inspekcję.
Taktycznego Robota Miotanego 2.0. moż-
na wyposażyć w akcesoria, tj. ładunki ośle-
piające, ogłuszające lub wybuchowe. Umoż-
liwia to wykorzystanie TRM 2.0. np. do
wprowadzania dezorganizacji i popłochu
w grupie napastników” – czytamy w de-
fence24.pl.

Globalna kooperacja
Istotne jest, by wraz z efektywnym

rozwojem współpracy na linii nauka–armia
podejmować skuteczne działania na polu
wspomagania się technologiami innych
krajów. W ten sposób można krok po kro-
ku dochodzić do najlepszych rozwiązań.
Prawdopodobnie takie myślenie stoi za wy-
mianą systemu identyfikacji radiolokacyj-
nej „swój–obcy” na samolotach MiG-29

– zgodnie ze standardem Mark XIIA (do
tej pory wykorzystywany Mark XII).

Pod koniec lipca Polska Grupa Zbro-
jeniowa podpisała z amerykańską firmą
Raytheon list intencyjny o współpracy w za-
kresie realizacji programów Planu Mo-
dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. – Na-
sze relacje zaczęły się od programu „Wisła”,
ale to dopiero początek – zapowiedział Da-
niel Crowley, szef Raytheon. Te działania
uzupełniają – wskazując, iż istotnie mamy
do czynienia z szeroką strategią – donie-
sienia dotyczące programu śmigłowców.
Porozumienie o współpracy, na mocy któ-
rego spółki należące do PGZ będą mogły
szeroko uczestniczyć w programie śmi-
głowców S-70i BLACK HAWK, zostało
podpisane ze spółką Sikorsky, należącą do
Lockheed Martin. – To pierwszy, ale bar-
dzo istotny krok. Polska Grupa Zbrojeniowa
włącza się tym porozumieniem w ścieżkę
globalnej kooperacji z Lockheed Martin
i Sikorsky – PZL Mielec. Takie partnerstwa
mogą się przełożyć nie tylko na zbudowa-
nie potencjału i wzrost innowacyjności
spółek z grupy PGZ, lecz także na zwięk-
szenie zatrudnienia i pozyskanie przez na-
szych pracowników nowych użytecznych

kompetencji – powiedział Arkadiusz Siw-
ko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbroje-
niowej SA.

W lipcu br. doszło też do innego po-
rozumienia – z Elbit Systems. Spółka
prowadzi działalność m.in. w dziedzinie
przemysłu lotniczego, lądowych i morskich
systemów dowodzenia, kontroli i łączno-
ści, elektronicznego wsparcia wywiadu, ob-
serwacji i rozpoznania. Potencjalna współ-
praca z PGZ może obejmować projekty
w takich obszarach jak bezzałogowe sys-
temy latające, systemy samoobrony, wal-
ki elektronicznej, systemy uzbrojenia sa-
molotów, program Kryl, bezzałogowy
pojazd nawodny, technologia radarowa
i kosmiczna.

Mocniejsze, silniejsze wojsko
Podnosząc poziom własnej obronno-

ści, trzeba być otwartym na własny i obcy
biznes. Odpowiedni bilans jest kluczem do
sukcesu, obok ustawicznego prezentowa-

nia na arenie międzynarodowej własnych
produkcji. To nie tylko element budowania
marki, ale również pozycji.

Taki flagowy produkt dla Polski może
stanowić produkowany w Siemianowicach
Śląskich Kołowy Transporter Opancerzo-
ny Rosomak – wariant na licencji wozu Pa-
tria AMV. Nie jest wykluczone, że właśnie
w Polsce produkowane będą jego elemen-
ty, które trafią do Australii, gdzie wydaje się,
że ostateczny wybór wozu dla tamtejszej ar-
mii jest już na ostatniej prostej. W finale
w ciągu rocznych testów z Patrią konkuro-
wał będzie niemiecki Rheinmetall Boxer.

Nasi naukowcy, przedsiębiorcy, woj-
skowi, a nawet politycy przynajmniej w tym
zakresie nie śpią. Przykładów jest znacznie
więcej. Inwestowanie w wojsko i służby gra-
niczne wydaje się dziś nie tyle wyborem, co
koniecznością. A jeżeli tak, to trzeba dzia-
łać, wykluczone jest siedzenie z założony-
mi rękami. Obecne szefostwo MON z de-
terminacją idzie tą drogą. Gdzieniegdzie sły-
chał zarzuty o zaniechania, błędy w pro-
cedurze etc. To efekt politycznej nakładki,
której nie sposób ściągnął, ale w pierwszej
kolejności liczy się efekt, czyli po prostu
mocniejsze, silniejsze wojsko. �

Kilka lat temu wypracowano konsensus w sprawie fi-
nansowania polskiego wojska. W efekcie w 2016 roku
po raz pierwszy zastosowano regułę, wedle której na
potrzeby obronne kraju wydamy co najmniej 2 proc.
PKB roku zeszłego.

Fakty 35

Perad – radiostacja osobista

Fot. WB GROUP



36 Fakty

POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Jest specjalistycznym ośrodkiem tech-
nologicznym i badawczym wyposa-
żonym w urządzenia, aparaturę oraz
pomieszczenia umożliwiające orga-

nizację i prowadzenie prac projektowych
przez zespoły badawcze w obszarze wy-
sokozaawansowanych materiałów i tech-
nologii materiałowych dla techniki lotniczej
i energetyki. Ukierunkowane są na wytwa-
rzanie elementów części gorącej silników lot-
niczych w procesie krystalizacji kierunko-
wej – odlewy monokrystaliczne lub z ziar-
nami o ukierunkowanej orientacji i w pro-
cesach obróbki skrawaniem z trudno-
obrabialnych nadstopów niklu i stopów ty-
tanu, także na wytwarzanie warstw żaro-
odpornych i powłokowych barier cieplnych
pracujących w warunkach korozji wysoko-
temperaturowej w środowisku gazów utle-
niających, oraz w procesach przeróbki
plastycznej nadstopów niklu i stopów tytanu
– materiałów szczególnie trudno od-
kształcalnych. Opracowywane są więc
technologie determinujące trwałość i nie-
zawodność konstrukcji lotniczych. 

Zakres specjalności Laboratorium wy-
nika więc z bezpośrednich potrzeb przed-
siębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotni-
czego „Dolina Lotnicza”, współpracujących
przede wszystkim ze światowymi wytwór-
cami silników lotniczych. W Laborato-
rium prowadzone są również prace ba-
dawczo-usługowe i eksperckie, m.in. kursy
szkoleniowe i seminaria naukowe prze-
znaczone dla przemysłu, jak również ba-
dania i pomiary atestacyjne zlecane przez
przemysł. Laboratorium posiada bowiem
akredytację The National Aerospace and
Defense Contractors Accreditation Program
(NADCAP) wydaną w marcu 2009 roku
przez Performance Review Institute, War-
rendale (PA, USA), potwierdzającą umiesz-
czenie go na liście kwalifikowanych do-
stawców (Qualified Manufacturer’s List
– QML) oraz Polskiego Centrum Akredy-
tacyjnego (PCA). 

Stąd w Laboratorium prowadzone są
badania rozwojowe i stosowane związane

z opracowaniem nowych technologii ma-
teriałowych:

– odlewania precyzyjnego elementów
części gorącej silników lotniczych z nad-
stopów niklu o strukturze monokrystalicz-
nej (SC) lub z ziarnami o ukierunkowanej
orientacji (DS), również odlewów z ziar-
nami równoosiowymi (EQ) o prognozo-
wanych ich rozmiarach w całej objętości od-
lewów o złożonym kształcie, a także tech-
nologii modeli i form ceramicznych dla ich
projektowania i wytworzenia; 

– nowych rodzajów warstw żarood-
pornych i warunków procesu ich wytwa-
rzania m.in. na elementach turbin silników
lotniczych, również na podłożu innych
materiałów metalicznych i ceramicznych do
pracy w warunkach korozji wysokotempe-
raturowej i zmęczenia cieplnego w za-
kresie wartości temperatury od -60 do
+1250°C. Stosowane są procesy z użyciem
metody natryskiwania plazmowego w wa-
runkach ciśnienia atmosferycznego za po-
mocą palnika konwencjonalnego (APS)
i palnika naddźwiękowego (HVOF) oraz
z podawaniem materiału warstwy w postaci
zawiesiny (SPS-APS) i natryskiwania pla-
zmowego w warunkach obniżonego ci-
śnienia (PS-PVD, LPPS); także chemicz-
nego osadzania z fazy gazowej (CVD) i che-
micznego osadzania wspomaganego pla-
zmą wyładowania jarzeniowego (PA-CVD),
także fizycznego osadzania z fazy gazo-
wej z odparowaniem materiałów cera-
micznych za pomocą wiązki elektronów
EB-PVD. Również określeniem wpływu

morfologii mikrostruktury warstwy wierzch-
niej na właściwości użytkowe łopatek i seg-
mentów komory spalania – odporność na
korozję wysokotemperaturową, odporność
na zmęczenie cieplne oraz utlenianie cy-
kliczne – ocena ich trwałości i niezawod-
ności;

– obróbki cieplnej nadstopów na osno-
wie niklu w warunkach wysokiej próżni oraz
opracowaniem procesów obróbki cieplno-
chemicznej, w tym nawęglania pulsacyjnego
w warunkach obniżonego ciśnienia i har-
towania gazowego z zastosowaniem pieca
próżniowego;

– ochronnych warstw tlenkowych na
odlewach ze stopów magnezu metodą mi-
kroplazmową, także technologii anodo-
wania twardego stopów aluminium (typ III
zgodnie z wymaganiami normy MIL-A-
8625F), o grubości > 51 μm.

W laboratorium prowadzone są rów-
nież:

– badania właściwości fizycznych (cie-
pła właściwego, współczynnika cieplnej
rozszerzalności liniowej, przewodnictwa
cieplnego, dyfuzyjności i in.) materiałów me-
talicznych i ceramicznych, także charakte-
ryzacja składu chemicznego i fazowego oraz
właściwości mechanicznych metali i nad-
stopów niklu i kobaltu oraz stali wyso-
kostopowej, stopów aluminium i tytanu,
opracowania charakterystyk materiałów
stosowanych w zakładach produkcyjnych,
zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi
dla wyrobów lotniczych i energetyki, uzna-
wanych przez światowe wytwórnie silników
lotniczych (akredytacja NADCAP i PCA);

– dobór geometrii narzędzi i warunków
procesu obróbki skrawaniem z dużą pręd-
kością (HSM) z uwzględnieniem kryteriów
tworzenia się warstwy wierzchniej – białej
warstwy oraz określenie jej wpływu na
właściwości użytkowe wyrobów z mate-
riałów trudnoobrabialnych – stopy tytanu,
w tym na osnowie faz międzymetalicznych
Ti3Al i TiAl, także nadstopów niklu i ko-
baltu.

www.prz.edu.pl/katmater

Naukowe centrum „Doliny Lotniczej”
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Poli-
techniki Rzeszowskiej znajduje się w centrum regionu działania firm lotni-
czych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego „Dolina Lotnicza” (m.in. Pratt & Whitney Rzeszów, Motoren und
Turbinen-Union MTU Aero Engines, Borg Warner, Goodrich, SAFRAN). 
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Z czego wzięła się potrzeba stworze-
nia Związku Przedsiębiorców i Praco-
dawców Przemysłu Obronnego? 

– Sytuacja geopolityczna, w jakiej zna-
lazła się Polska wymusza wzrost wydatków
na obronność. W naszej ocenie pieniądze
te powinny być wydane przede wszystkim
w kraju. Tymczasem rząd nie wybiera firm
produkujących w Polsce, a gotowe rozwią-
zania z zagranicy. Polskim firmom przypi-
suje się często rolę zaledwie poddostawcy.
Takie działania godzą w eksport i moce pro-
dukcyjne polskich firm, zarówno tych z pol-
skim, jak i zagranicznym kapitałem. Prze-
targowe decyzje polskiego rządu i wynika-
jące z nich ograniczanie zamówień pocho-
dzących z rynku krajowego negatywnie
wpływają zarówno na dalszy rozwój ro-
dzimego przemysłu zbrojeniowego i zdol-
ności obronnych Polski, jak i na eksport.
Brak zamówień na rynku krajowym po-
woduje problemy z eksportem polskich pro-
duktów i daje publiczne veto zaufania do
spółek, które od lat napędzają gospodarkę.

Co z tego wynika dla naszego kraju?
– Polska musi zachować możliwość

w miarę samodzielnego produkowania i ser-
wisowania sprzętu. Dotyczy to tak firm pań-
stwowych, jak i prywatnych. Nie można do-
puścić do ograniczania lub nawet zamy-
kania produkcji, wstrzymując się z zakupami
dla Sił Zbrojnych. Szczególnie w tych
przypadkach, gdy na terenie Polski są pro-

dukowane broń i środki walki, spełniające
najwyższe światowe standardy, odpowia-
dające potrzebom Wojska Polskiego. 

Państwowy przemysł obronny, mimo
wielu restrukturyzacji, nie jest w stanie sa-
modzielnie budować potencjału obron-
nego naszego kraju. A polski przemysł pry-
watny często bywa odsuwany na drugi plan,
mimo możliwości technologicznych i pro-
dukcyjnych do zaspokojenia potrzeb Woj-
ska Polskiego. 

Dlatego powstał Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców Przemysłu Obron-
nego, który jest rzecznikiem małych, śred-
nich oraz dużych firm sektora zbrojenio-
wego w kontaktach z decydentami. Naszym
celem jest promocja polskiego przemysłu
niezależnie od formy własności, wsparcie
i wzmacnianie konkurencyjności polskich
firm zaangażowanych w produkcję obron-
ną i podwójnego przeznaczenia oraz dzia-

łanie na rzecz poprawy warunków ich
funkcjonowania na rynku krajowym i za-
granicznym. Pragniemy, by nasze pań-
stwo opierało się na polskim przemyśle, by
jego potencjał był doceniany i wykorzysty-
wany. Obecnie słyszymy wiele deklaracji na
ten temat, ale faktycznie niewiele się w tym
kierunku dzieje. 

Czy są już w tej sprawie ustanowione
jakieś postulaty? Jakie są główne trudno-
ści, które jako rzecznicy firm z sektora
zbrojeniowego zamierzają państwo przed-
łożyć władzom?

– Zasadniczym problemem są proce-
dury i podejście wojska do zakupów. Prze-
targi nieograniczone, w których głównym
kryterium jest cena, nie sprawdzają się, gdy
chodzi o pozyskiwanie sprzętu i wyposa-
żenia dobrej jakości. Przedsiębiorcy skarżą
się, że wieloletnich dostawców nie traktu-
je się po partnersku, zaś przed nowymi, ofe-

Chcemy polskich 
rozwiązań 

w polskim wojsku
Rozmowa 

z Marcinem Nowackim,
przedstawicielem 

powołanego w czerwcu
Związku Przedsiębior-

ców i Pracodawców
Przemysłu Obronnego 

ZPP PO pragnie integrować całą branżę, jednak jest
podmiotem adresowanym przede wszystkim do firm
prywatnych, którym na trudnym rynku zamówień zbro-
jeniowych często brakuje pomocy, ochrony i siły prze-
bicia w konkurencji z większymi graczami krajowymi 
i zagranicznymi.
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rującymi często innowacyjne produkty,
stawia się zbyt wysokie progi wejścia do
przetargów. Firmy nie mają pewności, czy
zawarty kontrakt zostanie przedłużony, co
nie zachęca do rozwoju i udoskonalania
produktu. Faworyzowane są również przed-
siębiorstwa państwowe.

Ponadto w samym wojsku ciągle
pokutuje przekonanie, że zagraniczne,
a w szczególności amerykańskie, oznacza
lepsze. Stawia to na przegranej pozycji na-
wet te polskie firmy, których produkty
przewyższają jakością zagraniczne odpo-
wiedniki. Tymczasem polski przemysł po-
winien być traktowany jako ten, który
w pierwszej kolejności może dostarczyć roz-
wiązania dla wojska. Poszukiwania za gra-
nicą należy podejmować dopiero wtedy, gdy
rodzimy rynek nie jest w stanie zaoferować
danego produktu. 

Aby zaradzić tym problemom, Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców Przemy-
słu Obronnego pragnie promować dialog
pomiędzy Siłami Zbrojnymi a przemysłem
obronnym w procesie formułowania po-
trzeb zakupowych Wojska Polskiego. W na-
szej ocenie należy, w miarę możliwości, ku-
pować sprzęt polskich firm, zarówno pań-
stwowych, jak i prywatnych: z polskim i za-
granicznym kapitałem, lub mocno anga-
żować je w offset. 

Czy w tej słusznej idei promocji pol-
skich firm znajdują się konkretne roz-
wiązania?

– Przede wszystkim trzeba dążyć do
ujednolicenia, uproszczenia i przyśpiesze-
nia procedur zakupowych związanych z po-
zyskiwaniem uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego. Konieczna jest również nowelizacja
ustawy offsetowej w kierunku większego za-
bezpieczenia interesów offsetobiorców,
wprowadzenie preferencyjnej polityki po-
datkowej dla firm z sektora obronnego oraz
wsparcie działalności eksportowej polskie-
go przemysłu obronnego poprzez zwięk-
szanie poziomu gwarancji kredytowych,
wprowadzenie systemu analogicznego do
amerykańskiego Foreign Military Sales
i szersze korzystanie z instrumentów dy-
plomacji ekonomicznej. Jesteśmy przeko-
nani, że połączenie praktyki, wiedzy i do-
świadczenia Związku Przedsiębiorców i Pra-
codawców, który od lat wspiera branżę
MSP, oraz opiniotwórczego portalu De-
fence24.pl przyczyni się do poprawy wa-
runków funkcjonowania polskich pod-
miotów zaangażowanych w produkcję
obronną i podwójnego przeznaczenia.

Czy w tej chwili jakieś firmy już zgło-
siły chęć przystąpienia do związku?

– Pośród członków mamy kilkanaście
firm prywatnych z sektora zbrojeniowego.

Nie jesteśmy jednak upoważnieni do ogła-
szania danych naszych członków.

Czym różni się sytuacja pracodawców
z branży zbrojeniowej w dużych firmach
od małych przedsiębiorstw? 

– Dziś firmy prywatne startując do prze-
targów spotykają się z licznymi przeszko-
dami jak zbyt wysoki wkład własny czy wy-
móg wykazania się dostawami dla wojska
w ostatnich kilku latach. To dyskwalifiku-
je wiele małych i nowych przedsiębiorstw,
które mogłyby zaoferować wysokiej jako-
ści produkt w konkurencyjnej cenie.   

ZPP PO pragnie integrować całą bran-
żę, jednak jest podmiotem adresowanym
przede wszystkim do firm prywatnych,
którym na trudnym rynku zamówień zbro-
jeniowych często brakuje pomocy, ochro-
ny i siły przebicia w konkurencji z większymi
graczami krajowymi i zagranicznymi. Zga-
dzamy się, że szkieletem przemysłu zbro-
jeniowego muszą być duże firmy pań-
stwowe i prywatne. Jednak równie istotne
są mniejsze podmioty, będące często in-
kubatorami innowacyjności oraz efektyw-
ności ekonomicznej, o których często się za-
pomina. W naszej ocenie tylko działając ra-
zem, można stworzyć zaczyn silnego, pol-
skiego przemysłu obronnego.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

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 ba-
wełny, 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 (ka-
mizelki, ładownice, plecaki, torby, namioty), umundurowania, spadochronów oraz szelek zabezpiecza-
jących.

Wykonujemy wyroby o specjalnym przeznaczeniu jako trudnopalne, wodoodporne, z pokryciem siliko-
nem, 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 sys-
tem 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
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Centrum Szkoleń i Rozwoju Kom-
petencji zostało ulokowane
w siedzibie Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej S.A. przy ul. Malczew-

skiego w Radomiu. Jego podstawowym ce-
lem jest rozwój wiedzy merytorycznej oraz
kompetencji interpersonalnych pracowni-
ków PGZ S.A. Podmiotem koordynującym
działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju
Kompetencji jest PGZ System, spółka za-
leżna Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej
S.A. przewiduje, że na obecnym etapie Cen-
trum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji bę-
dzie realizowało szkolenia i projekty do-
tyczące rozwoju kompetencji w pięciu
dziedzinach: szkolenia biznesowe, szkole-
nia dotyczące obszaru IT, szkolenia za-
wodowe, szkolenia dotyczące zarządzania
zasobami ludzkimi oraz rozwoju kompe-
tencji pracowników, szkolenia z zakresu sys-
temów zarządzania oraz norm jakościo-
wych ISO. 

Uruchomienie Centrum Szkoleń i Roz-
woju Kompetencji w siedzibie Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu two-
rzy istotną wartość dodaną dla Grupy. Po-
zwoli to na obniżenie kosztów szkoleń
w skali całej Grupy, a także będzie sprzy-
jać wyrównywaniu szans w rozwoju za-

wodowym pracowników zatrudnionych
w różnych regionach kraju. Projekty reali-
zowane w Centrum Szkoleń i Rozwoju
Kompetencji w Radomiu będą dostoso-
wane do specyfiki pracy poszczególnych
spółek wchodzących w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej S.A. Gotowy jest już plan
szkoleń, które w 2016 r. będą realizowane
w Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji
w Radomiu. W bieżącym roku 300 pra-
cowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej
S.A. oraz spółek zależnych zostanie prze-
szkolonych w zakresie zarządzania pro-
jektami według metody PRINCE 2. Po-
nadto 250 pracowników przejdzie szkole-
nie z prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Również w 2016 r. Centrum Szkoleń
i Rozwoju Kompetencji w Radomiu zre-
alizuje szkolenie dla 30 pracowników na te-
mat przepisów prawa podatkowego. 200
pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej
S.A. oraz spółek zależnych przejdzie w Cen-
trum szkolenie dotyczące kompetencji ko-
munikacyjnych w organizacji. 

31 maja 2016 r. w Centrum Szkoleń
i Rozwoju Kompetencji rozpoczęło się
pierwsze szkolenie pt. „Kompleksowe warsz-
taty podatku od towarów i usług”.

Żeby zapewnić najwyższą jakość szko-
leń, PGZ System, spółka zależna Polskiej

Grupy Zbrojeniowej S.A., odpowiadająca
za pracę Centrum Szkoleń i Rozwoju
Kompetencji, nawiązała współpracę z in-
stytucjami, które będą merytorycznie wspie-
rać realizowane projekty, np. z Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, In-
stytutem Studiów Podatkowych Modze-
lewski i Wspólnicy Sp. z o.o., a także z Uni-
wersytetem Technologiczno-Humani-
stycznym w Radomiu. 

– Inauguracja działalności Centrum
Szkoleń i Rozwoju Kompetencji dla pra-
cowników PGZ oraz spółek zależnych po-
twierdza, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest
trwale związana z Radomiem. Polska Gru-
pa Zbrojeniowa będzie rozwijać działalność
w tym mieście, mającym tak wspaniałą tra-
dycję związaną z przemysłem zbrojenio-
wym. Sięgając do tej tradycji, PGZ chce ko-
rzystać ze społecznego, technicznego i in-
telektualnego kapitału Radomia i bazując
na nim, rozwijać Polską Grupę Zbroje-
niową. Uruchomienie Centrum Szkoleń
i Rozwoju Kompetencji w Radomiu, z któ-
rego korzystać będą pracownicy PGZ z ca-
łej Polski, to krok w tę właśnie stronę. Ko-
lejnym zaś będzie utworzenie w Radomiu
Centrum Innowacyjności – powiedział
prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej S.A. Arkadiusz Siwko. �

Można się szkolić w Radomiu
31 maja 2016 r. w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu 
rozpoczęło działalność Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, które 
będzie organizować szkolenia dla pracowników zatrudnionych w PGZ S.A.
oraz spółkach wchodzących w skład Grupy. 
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Projekt TIRAMISU (Toolbox Im-
plementation for the Removal of
Antipersonnel Mines, Submuni-
tions and Unexploded Ordnance)

stawiał sobie za cel opracowanie podstaw
do stworzenia zestawu narzędzi obejmu-
jących główne działania z zakresu global-
nego rozminowania humanitarnego – po-
cząwszy od przeglądu dużych obszarów,
poprzez niebezpieczeństwo związanie z usu-
waniem materiałów wybuchowych, na
edukacji dotyczącej zagrożenia ze strony
min kończąc. 

Zestaw, wytworzony we współpracy
z użytkownikami docelowymi i przetesto-
wany w państwach dotkniętych zagroże-
niem ze strony min, oferuje narzędzia po-
grupowane w moduły tematyczne, uła-
twiające bardziej efektywne wykonanie za-
dań związanych z rozminowaniem. 

Ideą przyświecającą TIRAMISU było
skupienie wysiłków na tych technologiach
i metodach, które są najbardziej zaawan-
sowane technologicznie (w tym tzw. tech-
nologie przełomowe zdefiniowane przez
ATC NATO i STO NATO, jak sieci bez-
przewodowe i sensory), ale jednocześnie
niepomijanie obiecujących, innowacyjnych
i mniej zaawansowanych rozwiązań, czy
rozwiązań prostych i dostępnych z punk-
tu widzenia ekonomiczności. 

Zadaniem Wojskowego Instytutu Tech-
niki Inżynieryjnej było opracowanie pięciu
narzędzi polepszających ogólną wydaj-
ność i opłacalność rozminowania dużych
obszarów, ułatwiających prace osób od-
powiedzialnych za rozminowanie, a także
zwiększających ich bezpieczeństwo. WITI
osiągnął tym samym pożądany zarówno
przez politykę NATO, jak i UE aspekt
współpracy cywilno-wojskowej. 

Pierwszym narzędziem jest innowacyjny
proces usuwania heksogenu (RDX) na
drodze rozkładu niewybuchowego do pro-
duktów neutralnych dla środowiska i nie-
toksycznych. Drugim i trzecim jest kom-
plementarny zestaw dwóch prototypo-
wych neutralizatorów: wybuchowego i ter-
micznego – oba narzędzia służą do usu-
wania min in-situ. Pierwsza z metod wy-
korzystuje zapalarki, materiały wybuchowe,

przewody saperskie, lonty oraz oprzyrzą-
dowanie do mocowania ww. wyposażenia
na obiektach niebezpiecznych, które będą
niszczone. Natomiast druga metoda pole-
ga na wykorzystaniu specjalnie skompo-
nowanych wysokotemperaturowych ma-
teriałów palnych (wąskopłomieniowych)
przystosowanych do przepalania mate-
riałów obudów min i IED oraz spalania za-
wartych w nich materiałów wybuchowych,
bez wywołania ich detonacji. Prototypowy
pojemnik do przewozu i czasowego prze-
chowywania materiałów wybuchowych
i przedmiotów niebezpiecznych na lekkiej
przyczepie to narzędzie czwarte, a piątym
jest trał naciskowy do oczyszczania terenu
z min o działaniu naciskowym oraz z za-

palnikiem odciągowym. Zarówno trał, jak
i przyczepę przystosowano do pracy z cią-
gnikiem, co jest ważne z punktu widzenia
możliwości prowadzenia rozminowania
przez kraje trzeciego świata.

System rozminowania stanowi zatem
zespół narzędzi oraz procedur służących do
neutralizacji zagrożeń związanych z nie-
wybuchami, niewypałami oraz minami.
Twórcami wynalazku są dr hab. inż. Adam
Januszko – prof. WITI, dr inż. Marcin
Szczepaniak, mgr inż. Janusz Śliwiński, mgr
inż. Kazimierz Szyszka.

W trakcie realizacji projektu zgłoszono
sześć wynalazków: ładunek wybuchowy, trał
przeciwminowy naciskowy, pojemnik prze-
ciwwybuchowy, urządzenie do rozkładu ła-
dunków heksogenu, neutralizator wybu-
chowy, zestaw do niszczenia materiałów nie-
bezpiecznych.

Za wynalazek pt. „Zestaw narzędzi do
rozminowania humanitarnego” jury Mię-
dzynarodowego Salonu Wynalazków w
Genewie przyznało Wojskowemu Instytu-
towi  Techniki Inżynieryjnej srebrny medal.
Z kolei podczas 27. Międzynarodowej
Wystawy Wynalazków, Innowacyjności i
Technologii 2016 w Kuala Lumpur projekt
uhonorowano złotym medalem ITEX. 

dr hab. inż. Adam Januszko, prof. nadzw. WITI
mgr Patrycja Wojcieszyńska

Humanitarne rozminowanie
W odpowiedzi na problemy związane z zagrożeniem ze strony min przeciw-
piechotnych i innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych utwo-
rzono konsorcjum złożone z 25 partnerów z 11 państw, które pracowało nad
projektem o akronimie TIRAMISU.

Neutralizator termiczny

Neutralizator wybuchowy
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Jednak decydujące znaczenie dla po-
ziomu innowacyjności przemysłu
morskiego ma wykształcenie niemal
9000 inżynierów, magistrów, dokto-

rów i profesorów, którzy zbudowali, budują
i będą budować wszystkie polskie okręty
i ich wyposażenie.

Prace nad systemami robotów pod-
wodnych przeznaczonych do obrony prze-
ciwminowej Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa prowadzi już od ponad
40 lat. Efektem tych prac są systemy
OPM o kryptonimach Ukwiał, Głuptak, Al-
batros i Morświn. System OPM Ukwiał
stosowany jest na niszczycielach min Ma-
rynarki Wojennej RP od roku 1999. Na po-
czątku roku 2016 zakończono pełen cykl
prac badawczych i rozwojowych doty-
czących systemu Głuptak, który znalazł się
w gronie nominowanych do tytułu Euro
Symbol 2016 w kategorii Innowacje. Koń-
cowe prace prowadzone są w przypadku
systemu Morświn, który został nagro-
dzony na wystawie Balt-Military Expo
2016.

Głuptak
System OPM Głuptak przeznaczony

jest do identyfikacji i niszczenia min mor-
skich na akwenach o głębokości od 5 do 200
m. Pojazd płynie do celu sterowany przez
operatora na podstawie obrazu danych sys-
temu nawigacyjnego, sonarowych obrazów
dna i obrazów telewizyjnych z zamonto-
wanych na nim kamer. Identyfikacja celu do-
konywana jest wizualnie na podstawie
jego cech geometrycznych. 

Pojazd Głuptak napędzany jest silni-
kami elektrycznymi, zasilanymi z we-
wnętrznej baterii akumulatorów litowo-
-jonowych. Układ czterech pędników po-
ziomych i dodatkowy pędnik umieszczony
w tunelu pionowym zapewniają wysoką ma-
newrowość. Maksymalna prędkość pojaz-
du względem wody wynosi 3 m/s. Zapew-
nia prędkość 1 m/s względem dna w prą-
dzie o prędkości 2 m/s. W takich warunkach
misja przeciwko celowi odległemu o 400 m

od okrętu niszczyciela min wykonywana jest
w czasie 10 minut.

Albatros
Autonomiczny pojazd głębinowy (APG)

Albatros przeznaczony jest do działań
związanych z rozpoznaniem i kartografią
środowiska morskiego na akwenach o głę-
bokości od 5 do 200 m. Celem misji roz-
poznawczej z wykorzystaniem APG jest wy-
konanie pomiarów podstawowych para-
metrów środowiska morskiego oraz zo-
brazowanie przestrzeni wodnej środkami hy-
droakustycznymi i wizyjnymi. Możliwe jest
także użycie innych urządzeń pomiarowych. 

APG Albatros jest konstrukcyjnie zbli-
żony do torpedy poruszającej się z niewielką
prędkością po zaplanowanej trajektorii lub
do sterowania zdalnego za pomocą włók-
na optycznego. Chwilowa pozycja pojaz-
du, ustalana z wysoką dokładnością za po-
mocą hydroakustycznego systemu nawi-
gacyjnego, pozwala na ścisłą korelację
przestrzenną i czasową pozyskanych da-
nych i obrazów.

Pojazd APG Albatros dostępny jest
w dwóch wersjach złożonych z modułów,

które mogą być dobierane i modyfikowane
w zależności od rodzaju wykonywanych za-
dań. W modułach pomiarowych można
montować różne przyrządy pomiarowe.
Rozmiary obu przedziałów mogą być zmniej-
szane lub zwiększane w celu dostosowania
do gabarytów montowanych urządzeń.

Morświn
System głębinowy Morświn przezna-

czony jest do wykonywania wszystkich ty-
pów prac obserwacyjnych i mapowania dna
za pomocą urządzeń sonarowych oraz
lekkich prac manipulacyjnych związanych
z rozpoznaniem, dokumentacją i niszcze-
niem obiektów niebezpiecznych na mor-
skich akwenach o głębokości od 5 do 200 m.
Otwarta konstrukcja pojazdu głębinowego
uzupełniona o dodatkowe moduły robocze
pozwala na łatwe prowadzenie przeglądów
i obsługi oraz dostosowanie systemu do wy-
konywania specjalistycznych prac. System
Morświn jest rozwinięciem koncepcji sys-
temu Ukwiał, wykraczającym poza zakres
modernizacji.

www.oio.pg.edu.pl

Gdzie po wynalazki 
dla przemysłu morskiego?
Innowacyjna działalność twórców Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej na rzecz Sił Zbrojnych RP, a zwłaszcza Marynarki Wo-
jennej rozpoczęła się w okresie międzywojennym. Od tego czasu wykonano
kilkadziesiąt prac badawczych i wdrożeniowych. 

Morświn
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Polskie Lobby Przemysłowe, Stowa-
rzyszenie Euro-Atlantyckie i środowisko
miesięcznika „Raport WTO” to inicjato-
rzy powstania Urzędu ds. Uzbrojenia. Co
przemawia za tą ideą?

– Rzeczywiście, środowisko miesięcz-
nika „Raport WTO” i Stowarzyszenie
Euro-Atlantyckie, obok Polskiego Lobby
Przemysłowego, od pewnego czasu lansu-
je tę ideę. Jako to ostatnie niedawno opra-
cowaliśmy szczegółową koncepcję urzędu,
który nazwaliśmy Urzędem ds. Uzbrojenia,
Nauki i Technologii Obronnych, i przeka-
zaliśmy ją najwyższym decydentom w na-
szym państwie, w tym ministrowi obrony
narodowej. Wiele jest czynników, które
przemawiają za tym pomysłem, wymienię
tylko najważniejsze. 

Uważamy, że powołanie takiego urzę-
du może w dłuższym okresie czasu przy-
czynić się do umocnienia potencjału mili-
tarnego Polski, ponieważ jego działalność
zoptymalizuje, ujednolici i udoskonali pro-
cedury wyboru i zakupu uzbrojenia oraz
sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP,
a także będzie wpływała na inicjowanie
i nadzorowanie prac badawczo-rozwojo-
wych, które mają na celu zaprojektowanie
nowych systemów uzbrojenia. To wszyst-
ko wynika z zadań urzędu, które zawarli-
śmy w swojej koncepcji. Z założenia jego
pracownicy będą bowiem nadzorować
także remonty i modernizację uzbrojenia
i sprzętu, które znajdują się na wyposaże-
niu armii, w pełnym cyklu: od zaprojekto-
wania do utylizacji. 

W najbliższym czasie polski rząd ma
wydać bardzo duże kwoty na zakup nowego
uzbrojenia i modernizację już posiadane-
go – mówi się o kwocie ponad 100 mld zł.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby te pie-
niądze zostały spożytkowane jak najle-
piej. Stanie się tak, kiedy decyzje w tej spra-
wie będą podejmowane przez jedną ko-
mórkę organizacyjną, bo w tej chwili są one
rozproszone między poszczególne mini-
sterstwa, oraz kiedy zlikwidujemy dublo-
wanie się niektórych decyzji, np. zlecanie
przez kilka podmiotów tych samych prac
badawczo-rozwojowych różnym uczel-
niom i instytutom. 

Nie możemy zapominać też o czynni-
ku czasu. Otóż w obecnej sytuacji geopo-
litycznej, po tym, co stało się na Ukrainie,
a także uwzględniając to, co się dzieje na Bli-
skim Wschodzie w związku z Państwem Is-
lamskim, zaistniała potrzeba szybszej re-
alizacji prac badawczo-rozwojowych i za-
kupów uzbrojenia. Z natury rzeczy woj-
skowe programy rozwojowe i decyzje do-
tyczące wyboru i zakupu nowego uzbroje-
nia są bardzo skomplikowane w zakresie
proceduralnym. Uważamy, że dzięki Urzę-
dowi ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii
Obronnych można by te procedury ujed-
nolicić i znacznie przyspieszyć decyzje.
W tej chwili każdy ośrodek, wpływający na
proces podejmowania decyzji, kieruje się
swoimi procedurami, siłą rzeczy jeden od-

powiedzialny za wszystko podmiot kiero-
wać się będzie ujednoliconą procedurą, więc
wszystko będzie realizowane szybciej. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć
o aspekcie międzynarodowym działalności
UUNiTO. Niektóre rodzaje uzbrojenia,
np. okręty podwodne czy istotne elemen-
ty systemu obrony powietrznej, np. rakie-
ty średniego i krótkiego zasięgu, Polska bę-
dzie musiała pozyskać za granicą, bo nie jest
w stanie sama ich produkować. Kilka lat
temu udało nam się pozyskać samoloty
F-16, w przypadku których wynikające z of-
fsetu korzyści nie były zadowalające. Mu-
simy zrobić wszystko, aby podobna sytu-
acja się nie powtórzyła, dlatego też – zgod-
nie z naszą koncepcją – UUNiTO powinien
się także zajmować kwestiami offsetu. Wy-

Za wcześnie na oceny
O sensowności powołania Urzędu ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii 
Obronnych oraz scalenia w jeden urząd kompetencji w zakresie obronności,
a także o planie modernizacji armii opowiada prof. Paweł Soroka, koordyna-
tor Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Niektóre rodzaje uzbrojenia, np. okręty podwodne czy
istotne elementy systemu obrony powietrznej, np. 
rakiety średniego i krótkiego zasięgu, Polska będzie
musiała pozyskać za granicą, bo nie jest w stanie
sama ich produkować.
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mienione przeze mnie systemy uzbrojenia
są bardzo drogie, musimy więc zrobić
wszystko, aby lwia część wydanych pie-
niędzy została w Polsce, czy to w formie
transferu technologii, czy offsetu lub po-
lonizacji niektórych ich części i kompo-
nentów, tak jak to stało się z Kołowym
Transporterem Opancerzonym „Roso-
mak”. 

Jedną z kompetencji urzędu miałby
być wspomniany już zakup uzbrojenia
i sprzętu. Tego typu przedsięwzięcia są dłu-
gofalowe, a problem w tym, że kiedy w Pol-
sce po wyborach do władzy dochodzi
nowe ugrupowanie, niemalże jednym ru-
chem przekreśla wszystko, czego dokonali
lub próbowali dokonać poprzednicy. Czy
w związku z tym urząd rzeczywiście był-
by w stanie spełniać swoje zadania, skoro
i tak zależałby od widzimisię polityków?

– Poruszyła pani bardzo istotny pro-
blem, bo rzeczywiście choćby obecna wła-
dza dokonuje przeglądu dotychczasowych
programów modernizacyjnych, dlatego
też nie podjęto jeszcze nowych decyzji, je-
śli chodzi o najważniejsze programy mo-
dernizacyjne. Uważam, że oczywiście na-
leży weryfikować programy poprzedni-
ków, ale głównie pod kątem zmienionej sy-
tuacji geopolitycznej i możliwości ekono-
micznych kraju. Jeśli uległy one przeobra-
żeniu, na pewno trzeba zmienić priorytety.
Natomiast generalnie należy dążyć do cią-
głości, bo realizacja podjętych w tej dzie-
dzinie decyzji jest długofalowa i wymaga
strategicznego podejścia. Pytanie, czy pro-
ponowany urząd temu właśnie będzie
sprzyjał? Tak, ale pod warunkiem, że nie bę-
dzie upartyjniony, a ludzie w nim zatrud-
nieni będą fachowcami z najwyższej półki.
Nadzór nad nim będzie oczywiście należał
do ministra, ale postulujemy, aby tworzy-
li go specjaliści i eksperci w swoich dzie-
dzinach, w tym będący w dzisiejszych roz-
proszonych strukturach, ale scaleni w jeden
urząd. Sugerujemy także utworzenie przy
urzędzie biura eksperckiego, które w swo-
ich kompetencjach miałoby bieżącą anali-
zę sytuacji geopolitycznej i występujących
zagrożeń oraz wyzwań – to one wpływałyby
na ostateczne decyzje w sprawie zakupu
sprzętu i podjęcia konkretnych prac ba-
dawczo-rozwojowych. 

Koncepcję utworzenia Urzędu ds.
Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obron-
nych przesłaliście państwo na początku lip-
ca do najważniejszych osób w państwie. Na
oficjalne stanowisko jest jeszcze pewnie za
wcześnie, ale może macie państwo jakieś
przecieki co do ich opinii?

– Jestem po rozmowie z przewodni-
czącym Sejmowej Komisji Obrony Naro-
dowej posłem Michałem Jachem, który po-
parł naszą koncepcję po zapoznaniu się

z nią i obiecał zwołać jesienią posiedzenie
komisji, poświęcone potrzebie i uwarun-
kowaniom związanym z powołaniem ta-
kiego urzędu. Miałem też okazję rozmawiać
z ministrem obrony narodowej Antonim
Macierewiczem, który potwierdził otrzy-
manie prezentacji naszej koncepcji urzędu.
Będziemy oczywiście zabiegać o spotkanie
z nim, żeby go do tej koncepcji przekonać,
o co prosiłem również posła Jacha. Trud-
no mi w tej chwili powiedzieć, jak zareagują
inne organy władzy, łącznie z wojskowymi.
Z doświadczenia wiem, że na nasze po-
stulaty odpowiadają różnie – czasem bar-
dziej konkretnie, czasem mniej, pozostaje
mieć nadzieję, że tym razem będzie to ten
pierwszy sposób. 

Warto wspomnieć, że naszą koncepcję
poparły niektóre organizacje pozarządowe,
m.in. Związek Zawodowy Pracowników
„Przemysł Specjalny” i Związek Zawodo-
wy Sektora Obronnego i uważam, że nie
można tego zlekceważyć. Widać więc, że
szukamy społecznego poparcia dla tego
projektu.

Przyjęty przez rząd Platformy Oby-
watelskiej plan modernizacji armii od
kilku miesięcy ulega zmianom, a w zasa-
dzie powstaje od nowa. Na niedawnym po-
siedzeniu sejmowej komisji obrony se-
kretarz stanu w MON Bartosz Kownacki
zapowiedział, że w opracowywanej właśnie
koncepcji modernizacyjnej główny na-
cisk będzie położony na obronę powietrzną,
marynarkę wojenną, cyberbezpieczeń-
stwo, wojska pancerne i zmechanizowane
oraz obronę terytorialną. Jak pan ocenia
ten kierunek rozwoju Sił Zbrojnych RP?

– Zgadzam się z tymi priorytetami. Za-
cznę od obrony terytorialnej, której nie było
w poprzednim programie, ale przebieg
ostatnich konfliktów, w tym tego ukraiń-
skiego, pokazuje, że takie państwo jak Pol-
ska, oprócz wojsk operacyjnych, powinno
mieć też współdziałające z nimi odpo-
wiednie siły obrony terytorialnej. To tak na-
prawdę powrót do przeszłości, bo takowe
formacje były, ale praktycznie zostały zli-
kwidowane podczas profesjonalizacji na-
szej armii, rozpoczętej przez ministra Bog-
dana Klicha. 

Jeśli chodzi o obronę powietrzną, to
oczywiście należy zgodzić się z inwesto-
waniem w nią, bo wszystkie duże konflik-
ty od drugiej połowy XX w. zaczynały się
właśnie od uderzenia z powietrza. W ten
sposób przeciwnik dążył do zniszczenia
newralgicznych ośrodków kierowania pań-
stwem i infrastrukturalnych oraz obiektów
wojskowych – zarówno stacjonarnych, jak
i mobilnych. Dlatego właśnie obrona po-
wietrzna jest taka ważna, tym bardziej, że
w tej chwili rozszerzyła się ona o obronę
przeciwrakietową i potrzebę zestrzeliwania

dronów, więc nie ulega wątpliwości, że po-
winna być ona wysoko w hierarchii. Poza
tym nasza obrona powietrzna, zwłaszcza
jeśli chodzi o wyposażenie w rakiety prze-
ciwlotnicze średniego zasięgu, jest w bar-
dzo złym stanie – wystarczy powiedzieć, że
nie tak dawno istniały cztery brygady ra-
kietowej obrony powietrznej, teraz – po wy-
cofaniu starych zestawów poradzieckich
– została tylko jedna z nich!

Racjonalnie oceniając, sytuacja sił
powietrznych nie jest zła.

– Rzeczywiście tak jest, bo są one
w ostatnich latach znacznym beneficjentem
środków przeznaczonych na modernizację
armii. Pozyskano samoloty F-16, kilkana-
ście samolotów transportowych CASA
i kilka Herkulesów, choć bardzo stare, bo
30-letnie, zmodernizowane zostały my-
śliwce Mig-29 – wszystko to pokazuje, że
z naszym lotnictwem nie jest źle, co jednak
nie znaczy, że nie ma problemów. Kończy
się użytkowanie samolotów wsparcia pola
walki Su-22, pytanie, co powinno pojawić
się w ich miejsce. Na tę chwilę sprawnych
samolotów bojowych mamy ok. 80–90, przy
naszym położeniu geograficznym powin-
no ich być dużo więcej, i tę sytuację nale-
ży zmienić. 

Czkawką zaczynają się nam też odbi-
jać programy „Narew” i „Wisła”, wciąż bę-
dące w powijakach, choć tak bardzo po-
trzebne.

– W realizacji tych programów fak-
tycznie są opóźnienia, bo brak jest osta-
tecznych decyzji. Poprzedni rząd wstępnie
wybrał system produkowany przez amery-
kańską firmę Raytheon Company, ale do tej
pory nie podpisano w tej sprawie żadnej
umowy. Obecny rząd również jeszcze nie
rozwiązał tego problemu, choć wiem, że to-
czą się w tej sprawie zaawansowane roz-
mowy. Być może hamulcem jest fakt, że
procedury zakupu tego systemu są bardzo
skomplikowane, a poza tym ponownie
analizowane są inne oferty, wyeliminowa-
ne przez poprzedni rząd. Wszystko trzeba
umiejętnie przeprowadzić, bo jest to bardzo
drogi sprzęt – najdroższy ze wszystkiego,
co ma w planach zakupowych polska armia.
Z drugiej strony, może on przynieść bardzo
dużą korzyść polskiemu przemysłowi, bo
systemy tego typu to najnowsze technolo-
gie, jeśli więc udałoby się je kupić, negocjując
do tego umowę w taki sposób, że będzie-
my mieli zapewniony i offset, i transfer tech-
nologii, byłoby to z korzyścią nie tylko dla
przemysłu obronnego, lecz – zważywszy na
podwójne zastosowanie niektórych tech-
nologii – także dla całej gospodarki.

A co z Marynarką Wojenną?
– Tak się składa, że dużo na ten temat

wiem, bo jestem współinicjatorem po-
wstania i członkiem Rady Budowy Okrę- �

Fakty 45



46 Fakty

tów. Moim zdaniem, jak najbardziej należy
w nią inwestować, bo – po pierwsze – jest to
najbardziej zaniedbany rodzaj sił zbrojnych,
a – po drugie – to właśnie na niego wydawano
najmniej środków w ramach dotychczasowej
modernizacji. Wystarczy powiedzieć, że w za-
sadzie żaden nowy okręt nie został nabyty po
1989 r., poza tym, że wprowadziliśmy do służ-
by kilka kutrów rakietowych, które dostaliśmy
w spadku po NRD, a ponadto  Marynarka
Wojenna RP pozyskała nie odebrany przez
ZSRR okręt wsparcia logistycznego Kontr-
admirał Xawery Czernicki, ostatnio przebu-
dowany do roli okrętu dowodzenia siłami
obrony przeciwminowej. Nowych okrętów nie
ma, natomiast cały czas schodzą z uzbroje-
nia jednostki, które wprowadzono tak
w okresie PRL-u, notabene większość z nich
powstała w polskich stoczniach. 

Są jednak tacy, którzy zastanawiają się,
po co Polsce silna marynarka wojenna. Swe-
go czasu na spotkaniu w Stowarzyszeniu
Euro-Atlantyckim prezydent Bronisław Ko-
morowski stwierdził, iż wystarczą nam jedy-
nie jednostki do obrony samego wybrzeża, zaś
pytanie: „Po co nam Marynarka Wojenna?”
zadał były minister finansów Jacek Rostow-
ski. Otóż dziś Polska ma znacznie dłuższe wy-
brzeże niż w 1939 r., poza tym musimy współ-
działać z zespołami okrętów NATO i brać
udział w międzynarodowych misjach. Do tego
doszła jeszcze kwestia bezpieczeństwa ener-
getycznego – gazowce, które będą dopływa-
ły do Gazoportu w Świnoujściu, powinny
mieć eskortę okrętów wojennych, niektóre
statki handlowe również. Jak więc widać, Ma-
rynarka Wojenna dzisiaj to nie tylko ochro-
na wybrzeża, lecz także wiele innych zadań. 

Kończąc temat, zasygnalizuję tylko, że
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy-
gotowuje we współpracy z Akademią Ma-
rynarki Wojennej i Radą Budowy Okrętów
doktrynę bezpieczeństwa morskiego, w któ-
rej w końcu będą m.in. zdefiniowane zada-
nia Marynarki Wojennej RP i określone jej
miejsce w systemie obronnym państwa.
Uważam, że za tym powinny pójść decyzje
dotyczące modernizacji tej części polskiej ar-
mii, aby przeznaczone na nią pieniądze
– a jeden okręt wojenny kosztuje setki mi-
lionów złotych – były wydane w racjonalny
i optymalny sposób. 

Podsumujmy jeszcze krótko plan in-
westowania w cyberbezpieczeństwo i wojska
pancerne i zmechanizowane.

– Jeśli chodzi o to pierwsze, to nie ule-
ga wątpliwości, że rośnie rola cybernetycznych
zagrożeń. Systemy obrony państwa czy jego
krytyczna infrastruktura funkcjonują w opar-
ciu o sieci komputerowe i Internet – cybera-
takiem można je szybko zakłócić albo uniesz-
kodliwić. Znaczenie tej dziedziny będzie ro-
sło i powinna ona być w ścisłej czołówce prio-
rytetów. 

Bardziej złożony jest natomiast pro-
blem wojsk pancernych, bo wcześniej były one
niedoceniane – stawiano tylko na kołowe
transportery opancerzone, czyli Rosomaki,
natomiast zaniedbano modernizację sił pan-
cernych. Podjęto kontrowersyjną decyzję
pozyskania Leopardów, czyli starych czołgów,
które nabyliśmy od Niemców i których oni
chcieli się po prostu pozbyć. One oczywiście
na najbliższe lata wzmocniły siły pancerne,
ale nie jest to sprzęt przyszłościowy, nie
mówiąc już o tym, że nie wynegocjowano od-
powiedniego udziału polskiego przemysłu
w serwisie i remontach tych pojazdów. Przed
laty pojawił się co prawda pomysł budowy ra-
zem ze Szwedami czołgu nowej generacji
– było to za czasów Polskiego Holdingu
Obronnego, ale ostatecznej decyzji w tej spra-
wie nie podjęto. Stoję na stanowisku, że Pol-
ska powinna mieć silne i nowoczesne wojska
pancerne i zmechanizowane, bo naszym
potencjalnym przeciwnikiem może być Ro-
sja, w sprawach militarnych współpracująca
z Białorusią, a państwa te mają bardzo sil-
nie rozbudowaną tę część armii.

Stoicie państwo na stanowisku, że „naj-
ważniejszym zadaniem w przemyśle w Pol-
sce jest przejście od przemysłu opierające-
go swą konkurencyjność na niskim pozio-
mie płac pracowników do przemysłu opie-
rającego konkurencyjność na nowoczesno-
ści i innowacyjności swoich wyrobów”. Czy
postulat ten ma realne szanse na wprowa-
dzenie go w życie, biorąc pod uwagę niskie
kwoty, jakie przeznacza się u nas na inno-
wacje, szczególnie te w sektorze obron-
nym?

– Jeśli, po pierwsze, te nakłady nie zo-
staną podniesione, to ten trudny, ale bardzo
potrzebny postulat, będzie trudno zrealizo-
wać. Po drugie, należy dobrze wydawać te pie-
niądze, które obecnie są dostępne. Już wspo-
minałem, że niektóre programy i prace ba-
dawczo-rozwojowe się dublują, kilka insty-
tucji zleca te same badania różnym pod-
miotom – to trzeba uporządkować i skon-
centrować te pieniądze w jednym miejscu,
temu właśnie ma służyć proponowany przez
nas Urząd ds. Uzbrojenia, Nauki i Techno-
logii Obronnych. 

Tylko skąd brać na to pieniądze?
– To jest właśnie odwieczny problem.

Mówi się o tym, że nakłady na obronność
mają być podniesione nawet do 3 proc.
PKB. Jeśli by do tego rzeczywiście doszło, to
w ramach tej podwyżki znacznie wzrosnąć
powinny również wydatki na prace badaw-
czo-rozwojowe. 

Kiedy rozmawialiśmy dwa lata temu, po-
woływano właśnie do istnienia Polską Gru-
pę Zbrojeniową, co oceniał pan bardzo po-
zytywnie. Jak z perspektywy czasu udała się
ta konsolidacja przemysłu zbrojeniowego?
A może się nie udała? 

�
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– Jest jeszcze za wcześnie na pełną oce-
nę tego kroku, ale wydaje mi się, że był to
krok w dobrym kierunku, o czym świadczy
również fakt, że władze, które wyłoniły się
po ostatnich wyborach, utrzymały Polską
Grupę Zbrojeniową – to pozytywny sygnał.
Nie docierają do mnie wyrazy niezadowo-
lenia ze strony związków zawodowych, któ-
re początkowo bały się tej konsolidacji, a kil-
ka z nich było jej nawet przeciwnych. 

Nowe kierownictwo PGZ ma bardzo
ambitne plany, o czym świadczą jego wy-
powiedzi, ale wydaje mi się, że przede
wszystkim musi zrobić jeden istotny krok
– opracować długofalową strategię dzia-
łania, czego nie zrobił poprzedni zarząd.
Wiem, że prace nad nią trwają. To istot-
ne z punktu widzenia właściwego wyda-
wania publicznych pieniędzy, bo przecież
to PGZ będzie realizował większość pro-
gramów. 

No właśnie, niedawno minister obro-
ny narodowej zapowiedział, że miliony, ja-
kie będą wydawane na realizację progra-
mów zbrojeniowych, trafią głównie do pod-
miotów kontrolowanych przez Skarb Pań-

stwa, bo to one będą realizowały rządowe
zamówienia. Czy to gwóźdź do trumny dla
prywatnych firm?

– Warto pamiętać, że polski sektor
obronny to nie tylko firmy państwowe, lecz
także coraz więcej firm prywatnych – i pol-
skich, i zagranicznych, bo kilka liczących się
rodzimych podmiotów w branży lotniczej
zostało wykupionych przez firmy zagra-
niczne, przede wszystkim amerykańskie.
Poza WB Electronics, które jest liczącym się
w branży prywatnym podmiotem o dużym
dorobku, prywatne firmy sektora obronnego
to głównie małe przedsiębiorstwa, ale waż-
ne, ponieważ mają charakter innowacyjny,
zatrudniają młodych zdolnych inżynierów
i – nie licząc już finalnej produkcji dronów
– w większości są kooperantami i dostaw-
cami dla dużych przedsiębiorstw. Wszyst-
ko to powoduje, że – pomimo swojej wiel-
kości– stanowią ważne ogniwo przemysłu
obronnego i moim zdaniem powinny być
włączone w realizację programów wojsko-
wych finansowanych przez państwo.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Fot. PLUT. PATRYK CIELIŃSKI
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Zdaniem uczestników forum, Pol-
sce potrzebna jest całościowa
ogólnonarodowa strategia doty-
cząca cyberbezpieczeństwa, a tak-

że współpraca między administracją pu-
bliczną, światem nauki i biznesem. Cyber-
bezpieczeństwo to wyzwanie kompleksowe,
wymagające spojrzenia z różnych stron
i środowisk – podkreśla Joanna Świąt-
kowska, dyrektor programowa CYBERSEC
PL.

Uczestnicy I Polskiego Forum Cyber-
bezpieczeństwa byli zgodni co do tego,
że budowa spójnej strategii walki i prze-
ciwdziałania cyberatakom to jedno z naj-
ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy
w sferze cywilizacyjnej. Taki program po-
winien uruchomić większą ilość grantów ba-
dawczo-rozwojowych na działania wspie-
rające budowanie narodowych zdolności
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ważne też,

by poszły za tym konkretne rozwiązania do-
tyczące na przykład kształcenia odpo-
wiednich kadr w tej dziedzinie. Szacuje się,
że w tej chwili w Polsce brakuje 40 tysięcy
cyberspecjalistów, w UE – 350 tys. osób.
– To jest ostatni moment, kiedy można za-
dbać o zbudowanie narodowych zdolno-
ści oraz wysunąć Polskę na pozycję lidera
w sektorze cyberbezpieczeństwa w regionie
– stwierdziła Izabela Albrycht, szefowa In-
stytutu Kościuszki, głównego organizato-
ra forum.

Obecna na konferencji Anna Streżyń-
ska, minister cyfryzacji zapowiedziała,
że taka strategia powstanie i to jeszcze w tym
roku. – Cyberbezpieczeństwo to jeden
z priorytetów działań moich i całego rzą-
du. Chcemy, by we wszystkich obszarach
administracji zostały utworzone ośrodki cy-
berbezpieczeństwa, a w Ministerstwie Cy-
fryzacji powstanie organ koordynujący te

działania – podkreślała minister Streżyńska.
Także prokuratura zamierza aktywnie dbać
o wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa
w naszym kraju, dlatego jak zapowiedział
w trakcie CYBERSEC.PL Bogdan Święcz-
kowski, prokurator krajowy, już niedługo zo-
staną powołane specjalne zespoły proku-
ratorów odpowiedzialnych za to zagad-
nienie. – Prokuratura musi mieć skuteczne
narzędzia do ścigania przestępstw także
w cyberprzestrzeni – mówił w trakcie kon-
ferencji prokurator Święczkowski.

Uczestnicy forum zwrócili też uwagę
na nowe wyzwanie związane ze sferą bez-
pieczeństwa cybernetycznego, kwestię ubez-
pieczeń od cyberataków. Takie ubezpie-
czenia są już coraz bardziej popularne
w krajach starej UE czy w USA. W Polsce
to wciąż temat mało znany. Zdaniem eks-
pertów, polscy ubezpieczyciele powinni
jak najszybciej rozważyć choćby pomysł
stworzenia gwarantowanego przez rząd
funduszu reasekuracji zajmującego się cy-
berubezpieczeniami infrastruktury kry-
tycznej.

Podczas I Polskiego Forum Cyber-
bezpieczeństwa, debaty odbywały się w ra-
mach czterech ścieżek tematycznych: Pań-
stwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. Celem
konferencji jest identyfikacja kluczowych
problemów bezpieczeństwa w wymiarze te-
leinformatycznym i wypracowanie reko-
mendacji dla Polski, służących wzmacnia-
niu krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa, pozwalających na prowadzenie sku-
tecznych i suwerennych działań w cyber-
przestrzeni.

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa
– CYBERSEC PL jest corocznym wyda-
rzeniem dotyczącym polityk publicznych,
poświęconym strategicznym aspektom na-
rodowego cyberbezpieczeństwa Polski. Kon-
ferencja jest polską odsłoną Europejskiego
Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC,
którego II edycja zaplanowana jest w terminie
26–27 września 2016 r.

PN

Stwórzmy strategię
cyberbezpieczeństwa
Zapowiedź stworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz powołanie specjalnych komórek zajmujących się tym zagadnieniem
w prokuraturze – to najważniejsze przesłania konferencji CYBERSEC.PL, 
która odbyła się w kwietniu br. 

Komandor Wiesław Goździewicz, prof. Ryszard Szypra, Mateusz Krupczyński

Źródło: INSTYTUT KOŚCIUSZKI, fot. PIOTR DROŹDZIK
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Wielofunkcyjny pojazd do za-
dań specjalnych (FUNTER)
jest wynikiem wspólnej pra-
cy polskich inżynierów, spe-

cjalistów ze świata sportu oraz ekspertów
z uczelni technicznych. Podstawowym ce-
lem konstruktorów było zbudowanie no-
wej, innowacyjnej i modułowej platformy
podwoziowej umożliwiającej budowę ca-
łej rodziny pojazdów przez zestawianie od-
powiednich modułów (pojazdy 2-miej-
scowe – jak na zdjęciu, pojazdy 5-miej-
scowe, pojazdy 7-miejscowe, pojazdy 9-
miejscowe oraz pickupy z pojedynczą lub

podwójną kabiną) pojazdu przystosowa-
nego do jazdy w ekstremalnych warunkach.
Tereny górzyste, piaszczyste, bagienne,
nieutwardzone czy warunki zimowe (głę-
boki śnieg, zaspy, roztopy, rynny lodowe)
nie stanowią dla FUNTERA żadnej prze-
szkody. 

Zaproponowane rozwiązania po-
zwalają na użytkowanie pojazdu przez
służby cywilne i mundurowe. W zależ-
ności od oczekiwań i założeń opracowana
platforma podwoziowa może mieć za-
stosowanie: militarne (dla wojska, służb
specjalnych, antyterrorystów, Straży Gra-

nicznej, Policji), dla służb ratowniczych
(m.in. Straż Pożarna, GOPR/TOPR, ra-
townictwo medyczne w trudnym terenie,
usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
usuwanie skutków klęsk ekologicznych),
dla użytkowników komercyjnych (m.in.
budownictwo górskie, energetyka, ga-
zownictwo, leśnictwo, przemysł wydo-
bywczy) oraz cywilno-rekreacyjne (m.in.
penetrowanie czy zwiedzanie terenów
trudno dostępnych na całym świecie) czy
nawet sportowe (m.in. rajdy przepra-
wowe/trial i rajdy szybkościowe typu
Dakar). �

W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji 
w Warszawie powstał pojazd, który dzięki 
nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym
łączy w sobie siłę pojazdów ciężarowo-tereno-
wych i zwrotność samochodów sportowych. 

Innowacyjna konstrukcja 
polskich inżynierów
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Wdebacie „Obrona teryto-
rialna Polski – szanse, pro-
blemy i zagrożenia”, która
odbyła się 17 maja br. w sie-

dzibie Stowarzyszenia Euro-Atlantyc-
kiego przy Placu Żelaznej Bramy w War-
szawie swój punkt widzenia przedstawi-
li: Mariusz Kordowski – ekspert Naro-

dowego Centrum Studiów Strategicznych
i współautor Raportu NCSS na temat OT,
gen. Leon Komornicki – gen. dyw. w sta-
nie spoczynku, b. zastępca Szefa Sztabu
Generalnego oraz Andrzej Karkoszka –
b. sekretarz stanu w MON. Panel mo-
derował Janusz Onyszkiewicz, b. minister
MON. 

Głównymi zagadnieniami, jakie poru-
szono podczas dyskusji były: zadania
strażniczo-ochronne czy utrzymywanie
porządku publicznego i funkcje ściśle bo-
jowe Obrony Terytorialnej, liczebność sił OT
i jej rozmieszczenie i uzbrojenie, OT jako
szansa dla przemysłu zbrojeniowego, za-
pewnienie apolityczności OT,  nietworze-

Obrona Terytorialna
Wokół pomysłu utworzenia Obrony Terytorialnej Kraju pojawiło się wiele
wątpliwości. Nad zasadnością, kosztami, apolitycznością oraz umieszczeniem
w strukturze wojskowej zastanawia się Janusz Onyszkiewicz, dwukrotny 
minister obrony narodowej.

– potrzebna, ale jaka?



nie zaplecza dla grup o charakterze para-
militarnym, negatywny wpływ kosztów
utrzymania OT na modernizację naszych
wojsk operacyjnych, zapewnienie kadry
podoficerskiej i oficerskiej dla OT, umiesz-
czenie OT w systemie dowodzenia na czas
pokoju i wojny. 

Podczas spotkania zwrócono uwagę na
to, że idea tworzenia obrony terytorialnej ma
długą historię. W ostatnim okresie jej na-
miastką miały być Narodowe Siły Rezer-
wowe, które jednak, jak się okazało, nie speł-
niły oczekiwań i jeszcze w czasie kadencji po-
przedniego rządu rozpoczęto prace kon-
cepcyjne nad utworzeniem na nowo wojsk
obrony terytorialnej, a obecny rząd nadał
tym pracom wielkie przyspieszenie.

Zadania i cechy OT
W debacie zdecydowanie dominował

pogląd o potrzebie utworzenia jednostek
OT. Winny one przede wszystkim zapew-
niać stosowne wsparcie w sytuacji klęsk ży-
wiołowych czy katastrof przemysłowych,
a także pełnić funkcje ochronne wobec ele-
mentów krytycznej i strategicznie ważnej in-

frastruktury, narażonej na możliwe ataki,
bądź o charakterze terrorystycznym, bądź
też ze strony jednostek specjalnych możli-
wego agresora. 

W żadnym jednak wypadku nie po-
winny one być używane w celach ochrony
porządku publicznego, a więc wobec de-
monstracji czy nawet wewnętrznych za-
mieszek. Zasada ścisłej apolityczności OT
winna być niesłychanie skrupulatnie prze-
strzegana szczególnie ze względu na to, że
może zaistnieć groźba zdominowania po-
szczególnych przyszłych jednostek OT
przez osoby o radykalnych politycznych po-
glądach, które mogłyby pragnąć użycia ta-
kich jednostek w charakterze bojówek.

Z czysto operacyjnego punktu widze-
nia jednostki OT tworzone na terenach Pol-
ski centralnej i wschodniej winny mieć
rozszerzone zadania i większe w związku
z tym możliwości działania. Winny one być
zdolne do podjęcia na wypadek agresji szyb-
kich działań, dających więcej czasu na
przedyslokowanie i stosowne rozwinięcie
jednostkom wojsk operacyjnych, w tym so-
juszniczych. 

Tak więc byłoby dobrze, aby jednostki
te miały charakter „lekkiej piechoty” wy-
posażonej w duże ilości środków przeciw-
pancernych, a także przenośnych zestawów
przeciwlotniczych i odpowiednio do tych za-
dań ćwiczone. W związku z tym, jednost-
ki te winny być zdolne do działania w ra-
mach akcji prowadzonych w wymiarze
sojuszniczym, a więc pod dowództwem sto-
sownych struktur NATO.

W dyskusji pojawiło się jednak także
szereg poważnych obaw wobec planów
MON tworzenia OT, które można było zna-
leźć w informacjach prasowych, a także
w materiałach przedstawionych przez
MON na debacie w Komisji Obrony Sej-
mu. Obok wzmiankowanego wyżej pro-
blemu apolityczności tej formacji wymienić
tu można zastrzeżenia, wynikające m.in.
z zapisów przedstawionej w Sejmie „In-
formacji na temat stanu przygotowań oraz
koncepcji organizacji i funkcjonowania
obrony terytorialnej”.

I tak, jest rzeczą całkowicie niejasną, co
w praktyce, a więc także w możliwych
działaniach ma oznaczać wyznaczenie woj-
skom OT (WOT) jako jednego z celów „uzy-
skanie przez WOT zdolności operacyjnych
do samodzielnego prowadzenia działań
(….) anty-dezinformacyjnych w obronie
bezpieczeństwa cywilnego oraz kulturo-
wego i duchowego dziedzictwa narodu
polskiego”. Ponadto przywołana „Infor-
macja” jako kolejny cel dla OT podaje
„wzmocnienie patriotycznych i chrześci-
jańskich fundamentów naszego systemu
obronnego oraz sil zbrojnych – tak, aby pa-
triotyzm oraz wiara polskich żołnierzy były

najlepszym gwarantem naszego bezpie-
czeństwa....”, co nie wydaje się zgodne z za-
sadą światopoglądowej neutralności wojska.

Czy się uda?
Kolejnym problemem może okazać

się kwestia kosztów tak ambitnego planu
utworzenia 17 brygad OT. Chodzi nie tyl-
ko o koszty osobowe, ale o koszty ich od-
powiedniego wyposażenia, a także syste-
matycznych i rzetelnych szkoleń. W ocenie
wielu dyskutantów przedstawiane oceny
tych kosztów są zdecydowanie zbyt niskie,
a znalezienie odpowiednich środków może
odbić się na programach modernizacji
wojsk operacyjnych, chyba że zostanie
odpowiednio powiększony budżet na
obronność.

Plany utworzenia w ciągu roku w peł-
ni gotowych dwu brygad OT wydają się zbyt
ambitne ze względu nie tylko na czas po-
trzebny na rekrutację oraz zorganizowanie
i wyposażenie tych jednostek, ale także ze
względu na wymagany czas niezbędnego
szkolenia potrzebny na to, by te jednostki
miały pełną, a nie fasadową, zdolność
operacyjną.

Przyjmując nawet, że nasycenie kadrą
podoficerską i oficerską jednostek OT bę-
dzie niższe niż to ma miejsce w wojskach
operacyjnych, pojawi się ogromny problem,
skąd wziąć potrzebną dla formowanych jed-
nostek OT liczbę wykwalifikowanej kadry.
Cześć być może uda się pozyskać spośród
rezerwistów, ale nie obejdzie się bez prze-
sunięcia znacznej liczby, szczególnie ofi-
cerów z wojsk operacyjnych, co może
skutkować ich osłabieniem. 

W tej sytuacji dość zagadkowo brzmi
zawarty w cytowanej już „Informacji” za-
pis, że „Wojska Obrony Terytorialnej po-
winny stworzyć mocny impuls do głębokich
zmian kadrowych w systemie obronnym
państwa oraz siłach zbrojnych prowadzą-
cych do osiągnięcia kilkudziesięciu tysięcy
wyszkolonych żołnierzy o dużym potencjale
patriotyzmu i poświęcenia, którzy w ciągu
kilku lat mogą dokonać znaczącej prze-
miany pokoleniowej i kulturowej na wszyst-
kich szczeblach kierowania oraz dowo-
dzenia Siłami Zbrojnymi RP”.

I na koniec, w dyskusji pojawiła się wąt-
pliwość, czy jest zasadne tworzenie z wojsk
OT odrębnego rodzaju sił zbrojnych
z wszystkimi organizacyjnymi i kadrowymi
konsekwencjami. Według tego poglądu
właściwym i nie powodującym zbędnego
rozrostu sztabów i dowództw rozwiązaniem
byłoby ulokowanie OT w strukturach wojsk
lądowych.

Opr. na podstawie „Obrona terytorial-
na Polski – szanse, problemy i zagrożenia”

Janusza Onyszkiewicza

POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
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Podczas lipcowego posiedzenia sej-
mowej Komisji Obrony Narodowej mini-
ster Bartosz Kownacki zapowiedział, że
jednym z priorytetów tworzonego planu
modernizacji Sił Zbrojnych RP ma być Ma-
rynarka Wojenna. Jak ocenia pan te poli-
tyczne deklaracje?

– Poważne wątpliwości co do trafnego
wyboru kierunków modernizacyjnych przy-
jętych dla Marynarki Wojennej, zawar-
tych w Koncepcji Rozwoju Marynarki Wo-
jennej do roku 2030 oraz w Programie Ope-

racyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu
2013–2022/30 (szczególnie w zdolności Ra-
żenie Sił Przeciwnika, ale nie tylko), poja-
wiły się wraz z ich opublikowaniem. Po-
nieważ przedtem nie przeprowadzono wią-
żącej dyskusji, jaka była i jest nam potrzebna
w nowych uwarunkowaniach geopolitycz-
nych (NATO, UE, ONZ), spory w tych kwe-
stiach ujawniły się na dobre dopiero po
wspomnianej publikacji – także na forum
Rady Budowy Okrętów, której przewodni-
czę.

Nowa Doktryna Morska 
do sporządzenia „na wczoraj”

O modernizacji Marynarki Wojennej rozmawiamy
z kmdr. por. rez. Maciejem Janiakiem – przewod-
niczącym Rady Budowy Okrętów, b. dowódcą
ORP Hydrograf

Niszczyciel min ORP Flaming
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Co stanowi główną słabość obu wspo-
mnianych dokumentów? 

– Ich powstania nie poprzedziło opra-
cowanie państwowej Strategii Bezpie-
czeństwa Morskiego RP ani nowej Dok-
tryny Morskiej MW RP (na wzór amery-
kańskiej Naval Operations Concept), czy-
li założeń operacyjnych, myśli przewodniej
wytyczającej w odmienionej rzeczywistości
nowy generalny kurs. Autorzy obu doku-
mentów w rozmowach i korespondencji
przyznają, że z powodu braku strategii,
przygotowując Koncepcję, a następnie
Program Operacyjny, błądzili po omacku.
W ich dzisiejszej ocenie Program Opera-
cyjny nie jest programem potrzeb MW RP,
ale wypadkową ówczesnej lobbystycznej siły
MW i woli decydentów. Woli decydentów,
której przychylności dla floty nie udało się
pozyskać, ponieważ nie potrafiono wyzwolić
się ze starego kontynentalnego oglądu ra-
cji bytu Marynarki na korzyść nowego
i ubranego w Doktrynę Morską, zbliżone-
go w zapatrywaniach do zasad, jakimi
kierują się państwa morskie – nasi aktual-
ni sojusznicy. Brak takiego dokumentu

spowodował zresztą, że w MW dało się za-
uważyć kolejne ograniczenie – artykuło-
wania rzeczywistych potrzeb moderniza-
cyjnych, ale i budżetowych czy etatowych.
Akceptowania okrętów, które z różnych
względów okazały się możliwymi do po-
zyskania, kosztem okrętów zgodnych z po-
trzebami i aktualnymi standardami na-
towskimi. Dopuszczania do kilkunastolet-
nich, kompromitujących okresów ich bu-
dowania i odbierania jako niedozbrojone,
niedoposażone, a przez to mało przydat-
ne, pozbawione „logiki” taktyczno-tech-
nicznej. Plany modernizacyjne i ich upo-
rczywa realizacja powstały na zasadzie
prostego zastępowania starych jednostek
nowymi – w ramach poszczególnych klas
okrętów, głównie sięgających czasów PRL,
chociaż większość z nich w proponowanych
formach współcześnie „wyszła z mody”.

W jakim kierunku powinna zmie-
rzać zmiana tej części Sił Zbrojnych RP?

– Aktualnie ukształtowały się dwa
poglądy dotyczące dalszego postępowa-

nia w kwestiach powiązanych z moderni-
zacją MW. Zgodnie z pierwszym, jeżeli już
zostały uruchomione pewne procedury
przygotowawcze w ramach „Programu
operacyjnego – zwalczanie zagrożeń na
morzu 2013-2022/30”, to powinny one to-
czyć się dalej, nawet jeżeli ich wynik koń-
cowy będzie dla MW mało satysfakcjo-
nujący – pozyskamy okręty mało przy-
datne, przede wszystkim w programach
Miecznik i Czapla, które mają być siłami
głównymi floty. Stanowisko to uzasadniane
jest obawą, że jeżeli procedury zostaną
wstrzymane lub zakłócone, to Marynar-
ka może nie doczekać się żadnych nowych
okrętów. Według drugiego, najpierw po-
winna powstać koncepcja użycia MW, a na
jej podstawie powinny zostać określone
kierunki modernizacji floty. Jej zwolenni-
cy nie chcą demolować programu opera-
cyjnego, ale poprzez wprowadzenie nie-
zbędnych korekt dostosować go do rze-
czywistych wymagań, potrzeb i ambicji na-
szego kraju. Wspomniani autorzy pro-
gramu nie ukrywają zresztą dzisiaj, że prze-
prowadzane przez nich analizy operacyj-

ne wskazywały na potrzebę posiadania
przez MW trzech fregat wielozadaniowych,
ale z różnych względów zgodzono się na
trzy korwety Miecznik i trzy OPV Czapla.
W strukturach RBO działa grupa postu-
lująca przerwanie niechlubnej sekwencji
korwet Kaszub i Gawron, a teraz Miecz-
nik i Czapla, i powrotu do realizacji tych
pierwotnych wniosków. Dlaczego porów-
nanie zdolności korwety z fregatą prowa-
dzi do jednoznacznej konstatacji – nawet
sześć tych pierwszych nie zastąpi jednej
sztuki tej drugiej. Wszystkie bieżące i pro-
gnozowane uwarunkowania polityczne,
operacyjne i budżetowe, także ambicje,
duma i majestat Rzeczypospolitej, uza-
sadniają potrzebę dysponowania przez jej
flotę okrętami średnimi – fregatami wie-
lozadaniowymi, podstawową klasą okrę-
tów we flotach prawie wszystkich, dyspo-
nujących dostępem do morza państw
NATO. 

Czy pana zdaniem łatwo będzie na-
prawić wieloletnie zaniedbania, jakie do-

tyczą Marynarki Wojennej? Ile może
kosztować jej doprowadzenie do właści-
wego stanu?

– To nie jest przedsięwzięcie niemożli-
we do przeprowadzenia, ale jednocześnie
dotyczy rzeczywistości w tak dużym stop-
niu sukcesywnie konstruowanej w oparciu
o paradoksalne założenia, tworzące swego
rodzaju błędne koło, granicę oddzielającą
ją od racjonalnego świata, trudno na to py-
tanie jednoznacznie odpowiedzieć. Mojej
działalności w RBO towarzyszy ciągłe wa-
hanie nastrojów: jednego dnia przeżywam
wydarzenie, które napawa mnie optymi-
zmem, ale wkrótce potem ma miejsce spo-
tkanie, które wpędza mnie w skrajny pesy-
mizm. Powtarzam, jest to przedsięwzięcie
możliwe do sprawnego przeprowadzenia,
ale w naszej rzeczywistości nie będzie łatwe
w realizacji. 

Procesami technicznej strony moder-
nizacji marynarki zawiadują panujący
wszechobecny bezwład organizacyjny
i niemoc podejmowania decyzji, połączo-
ne do tego z uzasadnionymi wątpliwościami
co do obranego kierunku. Skutecznie wy-
hamowują one bieg prowadzonych prac.
W tej sytuacji ciekawą wydaje się być ini-
cjatywa Polskiego Lobby Przemysłowego
powołania jednostki koordynacyjnej pod ro-
boczą nazwą Urzędu ds. Uzbrojenia, Na-
uki i Technologii Obronnych, ogłoszona na
początku lipca bieżącego roku. Jej celem jest
zreorganizowanie obecnych struktur za-
rządzających procesami modernizacyjny-
mi naszych Sił Zbrojnych.

Od dłuższego czasu twierdzę, że głów-
nym problemem MW nie jest brak okrętów,
ale właściwe wykorzystanie tych, które
mamy, oraz pilne sporządzenie Doktryny
Morskiej, określającej zasady użycia floty
na różnych płaszczyznach i w obszarach
bezpieczeństwa morskiego państwa. Wio-
dącą rolę w tym przedsięwzięciu powinna
odegrać Akademia Marynarki Wojennej.
Dysponuje ona stosownym potencjałem in-
telektualnym, ale przy obecnych relacjach
organizacyjnych pomiędzy nią a MW nie
do końca skupionym na zaspokajaniu tego
rodzaju potrzeb floty.

Odnośnie kosztów, w Polsce proble-
mem jest nie tyle brak pieniędzy, ile za-
pewnienie warunków ich racjonalnego wy-
datkowania. Fatalnym przykładem jest
sposób finansowania budowy korwety
Gawron. W uproszczeniu Marynarka Wo-
jenna, czyli podatnicy, wydała na ten cel kro-
cie, a okrętu nie ma. Nawet nie chce mi się
mówić, co można by pozyskać za tę sumę,
nie wspominając o utraconym wizerunku
polskiego przemysłu okrętowego. Takiej sy-
tuacji nie można już nigdy powielić.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Od dłuższego czasu twierdzę, że głównym problemem
MW nie jest brak okrętów, ale właściwe wykorzystanie
tych, które mamy, oraz pilne sporządzenie Doktryny
Morskiej, określającej zasady użycia floty na różnych
płaszczyznach i w obszarach bezpieczeństwa
morskiego państwa.
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Głównym celem realizowanych
projektów jest zbudowanie he-
terogenicznych ABPP z napę-
dem falowym dla wybranych

scenariuszy rozpoznania podwodnego,
opracowanych dla potrzeb działań sił spe-
cjalnych. 

Jednym z pojazdów zbudowanych
w ten sposób jest biomimetyczny pojazd
podwodny, skonstruowany przez konsor-
cjum: AMW, PK, PIAP i Forkos, w ramach
projektu krajowego pt. „Autonomiczne
pojazdy podwodne z cichym napędem fa-
lowym do rozpoznania podwodnego”.
Model bazuje na mniejszym pojeździe
CyberRyba wersja 5, zbudowanym przez
PK we współpracy z AMW.

ABPP jak ryby
W ostatnich latach obserwuje się dy-

namiczny rozwój robotyki podwodnej.
Jednym z kierunków jej rozwoju są auto-
nomiczne biomimetyczne pojazdy pod-
wodne (ABPP), które naśladują zarówno
w budowie, jak i sposobie ruchu żywe or-
ganizmy podwodne, np. ryby. 

Tego typu pojazdy posiadają niezwykle
ważne właściwości z punktu widzenia woj-
skowego: ich napęd jest bardziej efektyw-
ny energetycznie i cichszy niż klasyczny na-
pęd oparty na pędnikach śrubowych (ba-
zując na wstępnych badaniach przepro-
wadzonych w Akademii Marynarki Wo-
jennej) i są bardzo trudno odróżnialne od
rzeczywistych mieszkańców środowiska
podwodnego (większa skrytość i poten-
cjalnie większy zasięg działania).

Na ogniwie paliwowym typu PEM
Inne rozwiązanie warte odnotowania

stanowi demonstrator technologii awa-
ryjnego zasilania okrętu podwodnego, czy-
li system zasilania elektrycznego oparty
o ogniwo paliwowe PEM, przystosowany do
pracy w warunkach bez dostępu powietrza.
Opracowane know-how pozwala na po-
prawną reakcję  na zmiany prądu obciąże-
nia oraz stabilizuje napięcie zasilające od-

biorniki energii elektrycznej, odwzorowują-
ce pracę urządzeń elektrycznych podczas sta-
nu awaryjnego okrętu podwodnego. 

Zrealizowany podsystem zasilania wo-
dorem z recyrkulacją gazu w pętli za-
mkniętej umożliwia także szybką reakcję sto-
su ogniwa paliwowego PEM na zmianę ob-
ciążenia elektrycznego.

Nowy prąd
Hybrydowe źródło zasilania elek-

trycznego urządzeń wspomagających ak-
cje ratownicze i ewakuację to system umoż-
liwiający zasilanie elektryczne wyposażenia
przenoszonego przez żołnierzy, jak i urzą-
dzeń wspierających akcje (np. radiostacje
czy oświetlenie). Odpowiada więc funk-
cjonalnie zespołowi prądotwórczemu, ale
w wielu aspektach przewyższa go właści-
wościami techniczno-taktycznymi. Fi-
zycznie potwierdzona została zasadność
i możliwość współpracy różnych chemicz-
nych źródeł prądu. Potwierdzono duży po-
tencjał technologii ogniw paliwowych, ale

także i ograniczenia eksploatacyjne tej
technologii na obecnym etapie rozwoju me-
tod magazynowania wodoru. Możliwość
działania zbudowanego demonstratora
w przyjętych zgodnie z wymaganiami mi-
litarnymi warunkach klimatycznych po-
twierdzona została badaniami w certyfi-
kowanym laboratorium. 

Moduł mobilny jest wynikiem realiza-
cji nowatorskiego podejścia do problemu
zapewnienia magazynu energii elektrycznej
z możliwością jej przetwarzania na potrzeby
różnych odbiorników oraz uzupełniania
z odnawialnych źródeł energii. Według
wiedzy wykonawców projektu nie istnieje
obecnie jego odpowiednik w siłach NATO. 

Zrealizowane systemy monitoringu
oraz zarządzania energią umożliwiają re-
alizację scenariuszy opracowanych w wy-
niku analizy potrzeb zespołu żołnierzy,
a także elastyczne przetwarzanie energii do
potrzeb, które wynikną z praktycznego
wykorzystania opisywanego sprzętowego
demonstratora. �

Nowinki wojskowe pod wodą
Akademia Marynarki Wojennej (lider) wraz z Politechniką Krakowską, 
Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Przedsiębiorstwem 
Badawczo-Produkcyjnym FORKOS Sp. z o.o. oraz ośrodkiem badawczo-roz-
wojowym Bundeswehry WTD-71 (projekt w Europejskiej Agencji Obrony) 
aktualnie prowadzą prace nad biomimetycznymi pojazdami podwodnymi. 

Autonomiczny biomimetyczny pojazd podwodny ABPP



Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 

81-103 Gdynia, ul Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest uczelnią o ustalonej pozycji w systemie polskiego szkolnictwa wyższego.
Działalność naukowa i dydaktyczna jest skoncentrowana na szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa mor-
skiego, w tym:

• automatyzacji dowodzenia systemów okrętowych i kierowania środkami walki;
• automatyzacji i integracji nawigacyjnej;
• nawigacyjno-hydrograficznym wsparciu działań morskich;
• technologii prac podwodnych;
• inżynierii materiałowej i odporności udarowej konstrukcji okrętowych;
• morskich systemach bezpieczeństwa i ich taktycznym wykorzystaniu;
• uzbrojeniu morskim ze szczególnym wykorzystaniem broni podwodnej; 
• eksploatacji okrętu, uzbrojenia i systemów pokładowych;
• operacyjno-taktycznym użyciu sił i środków ratownictwa morskiego.

Prowadzone w Akademii Marynarki Wojennej badania naukowe to zarówno projekty techniki użytkowej (np. moduł do wie-
lowymiarowej fizycznej obserwacji i rozpoznania podwodnego czy optyczno-termalny zestaw do rozpoznania i identyfi-
kacji nawodnych obiektów pływających i niskolatających obiektów powietrznych), jak i kilkanaście unikatowych
symulatorów czy trenażerów (symulator multimedialny system identyfikacji obiektów powietrznych, morskich i naziem-
nych, symulator okrętu podwodnego – Centrala Kierowania Okrętem, trenażer morskiego zestawu artyleryjsko-rakieto-
wego, symulator taktyczny rakiet NSM CDS, trenażer bojowego przygotowania lekkiej torpedy ZOP, trenażer morskiej
miny dennej pomiarowej czy symulator broni podwodnej).
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Rynek potrzebuje dzisiaj nowych
sposobów zabezpieczenia żyw-
ności na długie okresy. Takie wa-
lory mają produkty uzyskiwane

dzięki liofilizacji (odgazowaniu, inaczej
sublimacji) wody. Ich atutem jest łatwość
transportowania i długi termin przydatności
do spożycia, nawet do 24 miesięcy i więcej,
przy niewymagających warunkach prze-
chowywania, co dla prepersów, żołnierzy
czy innych grup przygotowujących się do
wypraw ekstremalnych ma szczególnie
istotne znaczenie.

Od dań instant
Dzięki liofilizacji pozostają zachowa-

ne smak, aromat i ponad 90 proc. natu-
ralnych wartości. Za jej pomocą można
przetworzyć w zasadzie każdy rodzaj żyw-
ności: warzywa, owoce, mięso, grzyby
oraz zioła. Technologia ta jest również sto-
sowana w medycynie, np. przy produkcji
szczepionek. – Osobiście znam tę techno-
logię od 1976 r. i już wtedy miałem zamysł
produkcji tego rodzaju żywności, ale wów-
czas społeczeństwo nie było na to przygo-
towane – mówi prezes Eleny, Franciszek
Siegień. 

– Pierwsze partie naszych produktów,
czyli dania instant, były produkowane na
potrzeby przemysłu spożywczego. Tech-
nologowie żywności w dużych koncer-
nach uczyli się od nas, czym są liofilizaty.

Z czasem wyszliśmy z ofertą do innych śro-
dowisk, m.in. do wojska, pasjonatów spor-
tów ekstremalnych. Początkowo racje żyw-
nościowe były niezwykle drogie. Postęp
technologiczny pozwolił obniżyć cenę
i wyjść z ofertą do zwykłych ludzi. Jako je-
dyna firma w Polsce mamy nadzór wete-
rynaryjny nad przetwórstwem wyrobów
mięsnych i mleczarskich oraz pełne do-
świadczenie w produkcji żywności liofili-
zowanej, dodatków do żywności produk-
tów tradycyjnych i bio – przyznaje Siegień.

Trendy na rynku
Wiele osób organizując swój wolny

czas, inwestuje w sport, grupa ta jest zain-
teresowana zdrowymi produktami i firma
Elena wychodzi im naprzeciw, tworząc
zdrowe dodatki do jogurtów, płatków, kok-
tajli oraz suplementy diety na bazie pro-
duktów naturalnych (proszki z owoców lio-
filizowanych i warzyw). Przykładem jest po-
dróżnik Bartek Czarciński – członek Sto-
warzyszenia „Polacy dookoła świata”. Go-
rąco zachęcamy do wejścia na stronę:
polacydookolaswiata.pl, gdzie można za-
poznać się z przykładami korzystania z na-
szej oferty w jego działalności.

Kolejną ciekawą grupą są prepersi,
którzy przygotowują się na wystąpienie sy-
tuacji ekstremalnych takich jak wojna czy
kataklizm. Ruch ten dotarł już do Polski. Są
oni gotowi do szybkiej ucieczki z domu, gro-

madzą zapasy żywności. Osoby te propa-
gują ekologiczne rozwiązania dla gospo-
darstwa domowego i nie tylko, są aktywni
fizycznie, inspirują do zgłębiania wiedzy
z różnych dziedzin nauki itd. Jak twierdzą,
każdy właściwy krok zwiększa szanse na
przetrwanie. Czerpią dużo z natury, tak jak
i my.

Eksport i kraj
Około 50 proc. naszej produkcji jest kie-

rowane na eksport, a druga połowa trafia
na rynek krajowy. Głównym filarem są wa-
rzywa i owoce. Kilka procent w ofercie fir-
my stanowią suplementy, a dokładnie lio-
filizowany kolagen. To ważny segment,
zwłaszcza że społeczeństwo jest dziś ska-
zane na jednokierunkowe odżywianie,
w którym brakuje budulca. Stąd pojawiają
się bóle kości i stawów obserwowane w co-
raz młodszym wieku. Białko kolagenowe,
które proponujemy, może temu zaradzić,
a kolejny produkt dostępny dla konsumen-
ta, czyli chipsy naturalne, uzupełniają die-
tę o jedną z pięciu porcji owoców i warzyw.

Mocno inwestujemy w jakość i różne-
go rodzaju certyfikaty. Równie poważnie fir-
ma podchodzi do badań. Współpracujemy
z wieloma instytutami, laboratoriami
i uczelniami, które specjalizują się w różnych
dziedzinach żywieniowych. 

www.elena.pl 

Jedzenie dla ludzi 
niebojących się wyzwań
Nasza żywność może ważyć 100 gramów zamiast kilograma, a przy tym nie
traci na wartości, niezależnie od temperatury. 





58 Fakty

POLSKI PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Odoborze metody pomiarowej
decyduje między innymi za-
kres częstotliwości pomiaro-
wych, charakter pola akustycz-

nego, dziedzina pomiarów tzn. dźwięk lub
drgania, rozmiar obiektu mierzonego, wy-
magana rozdzielczość pomiarowa i inne.

Poniżej przedstawiamy zestaw pod-
stawowych metod pomiarowych ofero-
wanych przez naszą firmę.

1. Holografia akustyczna 
Holografia akustyczna oparta o pomiary

ciśnienia akustycznego zestawem mikrofo-
nów zainstalowanych w matrycy jest meto-
dą pomiarową rozwijaną przez naszą firmę
od ponad 20 lat. Umożliwia sporządzenie
barwnej mapy konturowej obrazującej roz-
mieszczenie źródeł dźwięku. Ponieważ każ-
dy kanał pomiarowy związany z indywidu-
alnym mikrofonem jest kalibrowany, pomiar
dostarcza wiarygodnych wartości amplitud
poziomu dźwięku. Mapa jest tylko zobra-
zowaniem graficznym wyników.

W zależności od środowiska pomia-
rowego i wymagań można zastosować
jedną z metod holografii tj. STSF (Spatial
Transformation of Sound Fields), Non-sta-
tionary STSF, SONAH (Statistically Opti-
mized Near-field Acoustic Holography),
ESM  (Equivalent Source Method, WBH
(Wideband Holography).

2. Beamforming
Beamforming jest metodą pozwalają-

cą na wykonanie mapy źródeł dźwięku przy
użyciu matrycy mikrofonowej. Beamfor-
ming rozróżnia kierunek, z którego po-
chodzi dźwięk, przy pomocy opóźnień
czasowych, które powstają, gdy dźwięk do-
ciera do różnych mikrofonów w matrycy.
Metoda jest bardzo szybka i pozwala na ob-
liczenie pełnej mapy na bazie jednego po-
miaru. Jest używana głównie, gdy odległość
od mierzonego źródła wynosi od jednej do
kilkukrotności długości fali, a interesuje nas
zakres od średnich do wyższych częstotli-
wości. 

Metoda jest używana do pomiarów we-
wnątrz pomieszczeń, w środowisku ze-
wnętrznym (beamforming źródeł rucho-
mych), w pomiarach podwodnych oraz
w tunelach aerodynamicznych.

3. Source Path Contribution
Metoda Source Path Contribution typ

7798 (SPC) umożliwia zrozumienie, jak
dźwięk i drgania są przenoszone przez

strukturę oraz powietrze. Przy pomocy
analizy w dziedzinie czasu (PULSE Insi-
ght time-domain) oraz technologii od-
twarzania można odsłuchiwać składniki
dźwięku oraz tworzyć wirtualne prototypy.  

Metoda wymaga pomiaru siły sygna-
łów wymuszających oraz odpowiedzi obiek-
tu badanego. Stosowane wymuszenia
w dziedzinie drgań to młotek lub wzbud-
nik modalny, a w dziedzinie dźwięku – źró-
dło typ 4295 z adapterem typ 4299.

4. Sound Intensity Mapping – spo-
rządzanie map źródeł dźwięku w opar-
ciu o pomiar natężenia dźwięku 

Sound Intensity Mapping jest wszech-
stronnym narzędziem do pomiaru ampli-
tudy i kierunku przepływu energii w polu
akustycznym. Technika pomiarowa jest
stosowana w wielu dziedzinach do okre-
ślenia mocy akustycznej, pochłaniania
dźwięku czy przenoszenia dźwięku. 

Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o.
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 12

tel. 22 85 89 392, fax. 22 85 88 221 
e-mail: bruel@bruel.com.pl

www.bruel.com.pl, www.bksv.com

Dźwięki do pomiaru
Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań ma kluczowe znaczenie dla projektowa-
nia wyrobów, diagnostyki czy też modyfikowania istniejących obiektów lub
urządzeń.

Analizator akustyczny typ 2270 z sondą natężenia dźwięku

System Reflex Acoustic Camera typ
9712-W-FEN z matrycą 30 mikrofonów.
Rekomendowana cena brutto komplet-
nego systemu to 300 tysięcy złotych.





Ośrodek Technologii Morskich, od powstania w 2006
roku, zrealizował kilkadziesiąt prac naukowo-ba-
dawczych i projektów na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa, zakończonych wdrożeniem i wpro-
wadzeniem na uzbrojenie, z których wiele zostało
wyróżnionych i nagrodzonych.

OTM współpracuje z wieloma zagranicznymi i mię-
dzynarodowymi organizacjami i instytutami na-
ukowo-badawczymi

Doświadczeni i utytułowani specjaliści OTM aktywnie
i kreatywnie uczestniczą w pracach międzynarodo-
wych grup badawczych oraz konsorcjów naukowo-
przemysłowych.

Urządzenia i systemy zaprojektowane i wykonane
przez OTM realizują takie zadania, jak:
� Pomiary sygnatur pól fizycznych obiektów 

rzeczywistych oraz parametry środowiska 
wodnego.

� Monitorowanie sytuacji nawodnej 
i podwodnej, w sposób zapewniający skrytość 
działania.

� Bezpieczeństwo baz morskich, portów, torów 
wodnych, wydzielonych akwenów, 
podwodnych instalacji oraz innych 
konstrukcji hydrotechnicznych.

� Inne zastosowania indywidualizowane 
do potrzeb użytkownika.

OŚRODEK TECHNOLOGII MORSKICH
AKADEMII  MARYNARKI  WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

ul. inż. Jana Śmidowicza 69 tel. 26 126 25 07; 26 126 28 97
81-127 GDYNIA fax 58 625 48 46

www.amw.gdynia.pl otm@amw.gdynia.pl


