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MSPO 2018 na 100-lecie niepodległej Polski
W tym roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbędzie się od 4 do 7 września, natomiast od 8 do 9 września towarzyszyć mu będą Dni Otwarte, podczas których
będzie można obejrzeć między innymi Wystawę Sił Zbrojnych RP. Oba wydarzenia spaja
jubileusz 100-lecia niepodległości państwa polskiego
SPO to prestiżowa wystawa
B2B ﬁrm przemysłu obronnego z całego świata. Trzecie
po Londynie i Paryżu tego
typu targi w Europie, cenione są na każdym
z kontynentów. Od początku istnienia prezentują równocześnie potencjał Wojska
Polskiego. W tym roku MSPO, które
dedykowane jest przede wszystkim specjalistom branży obronnej, odbędzie się
w dniach 4-7 września w Kielcach.
Na terenie zewnętrznym można będzie
zobaczyć ekspozycję Wojska Polskiego,
między innymi czołgi, haubice, wozy bojowe. Ciekawie zapowiadają się również
zgromadzone w halach prezentacje wojskowych muzeów.
Po ubiegłorocznym sukcesie Dni
Otwartych Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego, które odwiedziło
w ciągu 2 dni ponad 16 tysięcy osób, kielecki ośrodek ponownie umożliwia odwiedziny wszystkim miłośnikom polskiego
wojska, historii polskiego oręża i militariów,
bez względu na wiek. Wśród ubiegłorocznych zwiedzających było wiele rodzin
z dziećmi, które miały nie tylko okazję zobaczyć z bliska część wystawy polskiej armii, ale na przykład wejść do czołgu czy
wozu bojowego, by sprawdzić, co jest
w środku. Tegoroczna ekspozycja również
umożliwi taką przygodę.
W czwartek, 6 września podczas 26.
Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego MSPO w Kielcach, odbędzie
się Dialog Obywatelski, w którym weźmie
udział Elżbieta Bieńkowska, europejski
komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Na scenie towarzyszyć jej będzie marszałek Adam Jarubas. Tematem spotkania jest obronność
i wojskowość
Uczestnicy spotkania w Targach Kielce z Elżbietą Bieńkowską, które będzie miało charakter dialogu obywatelskiego, rozmawiać będą m.in. na temat potencjału
obronnego i przyszłości Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony. W czasie dyskusji
uczestnicy poruszą również temat związany z Europejskim Funduszem Obronnym.
Ma on pomóc w koordynowaniu, uzupełnieniu i zwiększeniu krajowych inwestycji,
przede wszystkim w badania na rzecz
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MSPO w 2017 roku
obronności, rozwój prototypów i zakup
sprzętu i technologii wojskowych. Badania
są finansowane na zasadzie grantów w dziedzinie innowacyjnych technologii i produktów obronnych w priorytetowych dziedzinach, uzgodnionych wcześniej przez
państwa członkowskie. Obejmują na przykład elektronikę, metamateriały, oprogramowanie szyfrujące lub robotykę. Przeznaczono na nie 90 milionów euro do końca 2019 roku, przy czym na rok 2017
przydzielono 25 milionów euro. Po 2020
roku Unia zamierza wydawać na ten cel 500
milionów euro rocznie.
Z inicjatywy Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, podczas MSPO jedna z polskich firm biorących
udział w wydarzeniu zostanie uhonorowana
specjalną nagrodą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w kategorii „Najlepszy
Polski Eksporter Uzbrojenia”.
W latach ubiegłych podczas MSPO wystawcom przyznawane były nagrody specjalne ministra właściwego do spraw gospodarki. Spełniając oczekiwania przedsiębiorców przemysłu obronnego, podjęta
została decyzja o ustanowieniu takiej nagrody również w tym roku.

Fot. Targi Kielce

Statuetkę dla wybranego eksportera
w branży zbrojeniowej wręczy przedstawiciel Kierownictwa MPiT podczas gali końcowej MSPO w Targach Kielce.
Przypomnijmy, że podczas uroczystej
gali wręczana jest prestiżowa Nagroda
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz Nagrody DEFENDER. Wiele firm i produktów uhonorowanych zostaje
Wyróżnieniami Specjalnymi Ministra Obrony Narodowej oraz innych resortów. Uroczyście wręczane są również Nagrody Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Straży Granicznej Laur Graniczny,
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego w Targach Kielce od ponad
ćwierć wieku jest wizytówką polskiej branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm. Jest także miejscem prezentacji nowości sektora obronnego z całego
świata.
I
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Filarem bezpieczeństwa są Siły Zbrojne
Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka złożoną podczas
Święta Dowództwa Generalnego liczebność armii ma docelowo wzrosnąć do 200 tys. Szef
MON przypomniał również, że sformowana zostanie czwarta dywizja Wojska Polskiego,
która będzie stacjonować na wschód od Wisły
inister wyjaśnił, dlaczego powstanie nowej jednostki jest
tak ważne z punktu widzenia
strategicznego obronności
Polski. – Ta nowa dywizja jest niezbędna dla
naszego bezpieczeństwa, gdyż rząd PO
w 2011 r. rozformował 1 Warszawską Dywizję Zmechanizowaną, ignorując rosnące zagrożenie ze wschodu. Trwają prace nad
rozmieszczeniem poszczególnych jednostek,
wyposażenia ich w sprzęt i uzbrojenie oraz
nad planami użycia operacyjnego tej dywizji.
Będą ją tworzyły brygady zdolne do skutecznej operacji obronnej. Sformowanie tak
dużego związku taktycznego to jednak
proces bardzo złożony i wymaga czasu.
Dlatego przeprowadzimy go w kilku etapach, zgodnie z procedurą NATO – podkreślił minister.
– Niezwykle istotne jest konsekwentne
budowanie i wzmacnianie już istnieją-

M

Fot. MON

Szef MON Mariusz Błaszczak
cych zdolności do ochrony suwerenności
Polski – są to nasze najwyższe priorytety
(…) Dziś ochronę Polski oprócz naszych
Sił Zbrojnych stanowią gwarancje sojusznicze i współpraca w ramach NATO
wsparte potencjałem militarnym Stanów
Zjednoczonych. Według NATO zagrożenia i ataki cybernetyczne będą coraz częstsze, bardziej złożone i potencjalnie nisz-

czące. Dlatego bezpieczeństwo cybernetyczne to także wspólna sprawa Sojuszu.
Kolejne wyzwanie to zapewnienie skutecznej wspólnej obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej. Polska aktywnie wspiera budowę systemu, którego częścią jest
amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie – zaznaczył.
Minister przypomniał, że Polska zabiega o stałe bazy armii USA w Polsce i jest
gotowa ponosić część kosztów stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
– Jesteśmy aktywni w NATO. Oprócz
misji, w których uczestniczymy jesteśmy
także gospodarzem w Szczecinie dowództwa Korpusu Północny Wschód. Od
września przejmiemy dowództwo w tym
Korpusie. Dowódcą zostanie gen. broni
Sławomir Wojciechowski – poinformował
szef MON.
I

Zawarto porozumienie w sprawie śmigłowca AW249
Leonardo i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podpisały list intencyjny określający zasady
współpracy w ramach programu AW249 – najnowszego śmigłowca bojowego
podpisanym liście intencyjnym spółki Leonardo i PGZ
formułują zasady przyszłej
współpracy w zakresie tak
różnych działań jak projektowanie, produkcja, montaż końcowy, sprzedaż oraz
wsparcie posprzedażne śmigłowca AW249.
Dokument potwierdza zainteresowanie
PGZ oraz Leonardo rozwojem oraz produkcją nowego śmigłowca bojowego, tworzonego na potrzeby armii włoskiej, oraz
jego polskiego wariantu w ramach programu „Kruk”.
AW249 będzie zawierał wszystkie
najnowsze rozwiązania technologiczne
w swoim segmencie rynkowym i będzie czerpać z wieloletniego doświadczenia zebranego dzięki śmigłowcowi AW129, a także
z know-how Grupy Leonardo w tym konkretnym sektorze przemysłu śmigłowcowego.
Śmigłowiec AW249 o maksymalnej
masie startowej kat. 7–8 ton i ładowności
powyżej 1800 kg będzie charakteryzował się

W

szybkością i długotrwałością lotu pozwalającą na przetrwanie w najtrudniejszych
warunkach, podczas realizacji zadań z zakresu wsparcia powietrznego oraz zbrojnej
eskorty. AW249 będzie dysponował najnowocześniejszymi systemami komunikacji i kierowania misją na polu walki; system
realizacji misji będzie w stanie zarządzać
i kierować bezzałogowymi statkami powietrznymi, a także zapewni szereg elementów poprawiających świadomość sytuacyjną, tym samym zmniejszając obciążenie pilota pracą i poprawiając bezpieczeństwo. Dodatkowo, dzięki zaawansowanym technologiom oraz zastosowaniu
specjalnej filozofii projektowej, AW249
– w porównaniu z poprzednią generacją
śmigłowców – pod wieloma względami
przyniesie oszczędności w kosztach eksploatacji.
Poza działkiem zamontowanym w
wieżyczce AW249 będzie charakteryzował
się elastycznym systemem uzbrojenia,
tworzonym przez sześć zasobników za-

montowanych na skrzydłach, dzięki którym będzie przenosił różne kombinacje
pocisków powietrze–ziemia lub powietrze–powietrze, jak również rakiet niekierowanych/kierowanych lub zewnętrznych zbiorników paliwa. Dwa silniki o dużej mocy pozwolą maszynie działać
w każdych warunkach klimatycznych
i środowiskach.
Leonardo i PGZ od dawna już prowadzą dialog w zakresie rozwoju przemysłu obronnego oraz kwestii bezpieczeństwa, a w 2016, 2017 i 2018 podpisały
szereg umów o współpracy. Celem tych
porozumień jest umocnienie kooperacji
między PGZ a Grupą Leonardo, w szczególności w dziedzinie dostaw śmigłowców
oferowanych przez Leonardo polskiemu
Ministerstwu Obrony Narodowej. Jeśli
oferta Leonardo zostanie wybrana przez
polskie MON w nowych przetargach śmigłowcowych, spółki PGZ będą uczestniczyć w produkcji oraz serwisowaniu tych
maszyn.
I
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Nowy dowódca na czas wojny
W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda – Zwierzchnik Sił Zbrojnych wskazał osobę przewidzianą do mianowania
na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, wręczył nominacje generalskie
i admiralską oraz odznaczenia państwowe zasłużonym dla Polskich Sił Zbrojnych
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP (2)

Awansowani na stopnie generalskie

ak podkreślał Prezydent w wystąpieniu, to niezwykły dzień, przede
wszystkich dla tych, którzy otrzymali
nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. – To niezwykły dzień nie
tylko dlatego, że nastąpiła ta wielka i zaszczytna chwila docenienia osobistego
wkładu w służbę i docenienia służby. To niezwykły dzień także dlatego, że to jest właśnie dzisiaj, 15 sierpnia w Święto Wojska
Polskiego, ale przede wszystkim w roku 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
– mówił Andrzej Duda.

J

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej
na stopnie generalskie mianowani
zostali:
na stopień generała dywizji:
generał brygady Maciej JABŁOŃSKI
generał brygady Wiesław KUKUŁA
generał brygady Dariusz ŁUKOWSKI
generał brygady Tadeusz MIKUTEL
generał brygady Tomasz PIOTROWSKI
na stopień wiceadmirała:
kontradmirał Krzysztof JAWORSKI
na stopień generała brygady:
pułkownik Robert DROZD
pułkownik Karol DYMANOWSKI
pułkownik Dariusz PLUTA
pułkownik Dariusz RYCZKOWSKI
pułkownik Piotr TRYTEK
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pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4. Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.
W latach 1998–1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001–2003 zastępcy
dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu
Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W latach
2003–2005 dowodził 1. batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2003–2006 służył jako zastępca szefa
Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa
Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był:
szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany
w Afganistanie.
Między misjami w latach 2008–2010 służył jako
zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej
w Żaganiu. Lata 2010–2012
to służba w 2. Korpusie
Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu.
W 2011 roku odebrał
Gen. broni Rajmund Andrzejczak odbiera nominację z rąk nominację na stopień generała brygady, a w 2012
Andrzeja Dudy
roku objął dowodzenie
Najważniejszym wydarzeniem dnia
17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizobyło jednak wskazanie przez Prezydenta
waną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014
Rzeczypospolitej Polskiej Naczelnego Doroku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy
wódcy Sił Zbrojnych Szefa Sztabu Gene– szefa sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji
ralnego Wojska Polskiego – generała broZmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku
ni Rajmunda Andrzejczaka. Decyzja o wyzostał wyznaczony na Dowódcę 12. Dyborze tej osoby spotkała się z dużą aprowizji.
batą zarówno środowiska wojskowego,
15 sierpnia 2016 roku otrzymał nomijak i społeczeństwa.
nację na generała dywizji. Za służbę w PolGenerał broni Rajmund Andrzejczak
skich Kontyngentach Wojskowych odznajest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej
czony został Orderem Krzyża WojskoweWojsk Pancernych im. Stefana Czarniecgo II klasy – Krzyż Komandorski, „Gwiazkiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii
dą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za
Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej
długoletnią służbę w wojsku i bardzo dow Warszawie oraz Królewskiej Akademii
bre wyniki w realizacji zadań obronnych odObrony w Londynie.
znaczony został także srebrnymi medalaSłużbę wojskową rozpoczął w 2. pułmi „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz
ku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierw„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
sze stanowisko służbowe dowódcy pluto2 lipca 2018 roku, został mianowany na
nu. W latach 1993–1996 dowodził komstanowisko Szefa Sztabu Generalnego
panią czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie
Wojska Polskiego oraz na stopień generaZmechanizowanej. W latach 1996–1998
ła broni.
I
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Będzie więcej pieniędzy na cele wojskowe?
– Gdyby sytuacja gospodarcza na to pozwoliła, powinniśmy wytężyć siły i podnosić
wydatki na obronność do 2,5 proc. PKB do 2024 r., szybciej niż pierwotnie zaplanowaliśmy
– oświadczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas Wielkiej Deﬁlady Niepodległości,
która miała miejsce 15 sierpnia w Warszawie
Fot. KPRP (4)

ielka Deﬁlada Niepodległości
przeszła ulicami Warszawy
przy okazji Święta Wojska
Polskiego. Przemaszerowało
ponad tysiąc żołnierzy i 900 rekonstruktorów, przejechało prawie 200 najważniejszych wojskowych pojazdów, a na niebie pojawiło się ponad 100 samolotów i śmigłowców. Wydarzenie było podzielone na
trzy główne części: deﬁladę pieszą, deﬁladę pojazdów oraz deﬁladę historyczną. Na
trasie tłumnie zgromadzili się warszawiacy i turyści.
– Dzisiaj chylimy czoła przed tamtymi bohaterami, chylimy czoła przed żyjącymi jeszcze weteranami II wojny światowej, którzy są tutaj z nami dzisiaj. Chylimy
czoła przed obrońcami ojczyzny. Chylimy
czoła przed wszystkimi tymi, którzy z bronią walczyli o wolność, o niepodległość,
o to, byśmy mogli żyć w naszym suwerennym, niepodległym kraju Rzeczypospolitej
Polskiej – mówił Prezydent podczas wystąpienia przez rozpoczęciem Defilady
Niepodległości z okazji Święta Wojska
Polskiego.
Podkreślił, że jest to wielki etos, który
przechodzi z pokolenia na pokolenie. – Dzisiaj jest on etosem polskich żołnierzy, którzy od stuleci służą Rzeczypospolitej Polskiej, służą naszemu bezpieczeństwu i są
w każdej chwili gotowi do obrony Rzeczypospolitej – zaznaczył Andrzej Duda.
Prezydent, zwracając się do żołnierzy,
powiedział: – My, Polacy jesteśmy z was,
naszych obrońców, naszych żołnierzy niesłychanie dumni. Dziękujemy wam za to,
że dzielnie stajecie w potrzebie także w obronie innych, za wolność waszą, wtedy kiedy

W

nasza jest bezpieczna. Dziękujemy wam za
to z całego serca, dziękujemy wam i dziękujemy waszym najbliższym.
– Dziękuję wam za waszą służbę, dziękuję wam za wasz trud, dziękuję wam za tę
wielką odpowiedzialność, jaką przyjmujecie na siebie, za bezpieczeństwo naszej ojczyzny, za nasze bezpieczeństwo – zwrócił
się do żołnierzy Prezydent.
– W dniu Święta Wojska Polska życzę
wam, abyście zawsze bezpiecznie wracali do
domu z każdego waszego dnia służby, z każdej waszej misji. Życzę wam, żebyście
czerpali ze swojej służby osobistą satysfakcję
i życzę wam, aby rządzący w sposób odpowiedzialny zrealizowali swoje zobowiązania dla dobra Rzeczypospolitej i waszej
służby – dodał Prezydent.
– Uczynimy wszystko, aby polska armia
była lepiej wyposażona, aby plany modernizacyjne zostały zrealizowane, aby wydatki
na obronność faktycznie były zwiększane –
podkreślił Prezydent. Jak ocenił, nasz kraj
ma „wielką szansę na to, aby nasza sytuacja gospodarcza cały czas się poprawiała, aby Polska była państwem coraz bogatszym, aby nasz wzrost gospodarczy
był coraz szybszy”. Prezydent podkreślił, że
wzrost wydatków na obronność stanowi cel
bardzo ambitny, ale modernizacja polskiej armii jest palącą potrzebą.
W tym roku, podczas centralnych
obchodów największego żołnierskiego święta przypadającego w 98. rocznicę Bitwy
Warszawskiej, wojskowa defilada porusza
się po nowej trasie biegnącej Wisłostradą
wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu
Wisły.
(KP/MK/PAP)
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Podkarpacie świętuje 80-lecie przemysłu lotniczego
Blisko 40 tysięcy pasjonatów lotnictwa z Polski i zagranicy wzięło udział
w IV Podkarpackich Pokazach Lotniczych w Mielcu. Wydarzenie wpisało się
w kalendarz obchodów 100-lecia lotnictwa w Polsce
Fot. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie (5)

ogaty program wydarzenia
uwzględniał między innymi prezentacje zespołów akrobatycznych Baltic Bees, FireBirds czy pokazy Artura Kielaka. Niewątpliwie największą atrakcją okazały się przeloty śmigłowca BLACK HAWK i samolotu F-16,
który po 20 latach ponownie pokazał się na
mieleckim niebie. Przelot znanego na całym
świecie śmigłowca Black-Hawk, sztandarowego produktu PZL Mielec, podkreślił
wielki lotniczy potencjał regionu. Wydarzenie przyciągnęło
blisko 40 tysięcy pasjonatów
lotnictwa z Polski i zagranicy.
– Tegoroczne pokazy jak
zwykle cieszyły się dużą popularnością wśród entuzjastów
lotnictwa nie tylko z naszego regionu, ale także z całej Polski.
Mieliśmy świetne warunki pogodowe, dzięki czemu wszystko przebiegło zgodnie ze scenariuszem. Zresztą lotnictwo to
długoletnia tradycja mieszkańców Podkarpacia. Prawie każdy w Mielcu ma kogoś w rodzinie, kto był
związany z przemysłem lotniczym. Kiedyś
z WSK Mielec, obecnie z PZL Mielec lub
inną firmą współpracującą z Doliną Lotniczą. Naszym celem jest mobilizowanie
władz regionu do wzięcia na siebie ciężaru organizacji podobnych wydarzeń co
roku. Liczymy na to, że Podkarpackie Pokazy Lotnicze na stałe wpiszą się do kalendarza ważnych wydarzeń lotniczych
w Polsce – podsumowuje Marcin Kołacz,
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pasjonat lotnictwa i szef grupy EPML
Spotters.
IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze zostały zorganizowane przez Województwo
Podkarpackie, Polskie Zakłady Lotnicze Sp.
z o. o. w Mielcu, Miasto Mielec i Lotnisko
Mielec. Wydarzenie współfinansowano ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
– IV edycja Podkarpackich Pokazów
Lotniczych to powrót do Mielca. Nie mo-

gło być inaczej, bo w tym roku przypada
okrągła, 80. rocznica przemysłu lotniczego. To w tym mieście, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, zbudowano
fabrykę płatowców, która zdeterminowała
historię regionu aż po współczesne lata.
Mnóstwo młodych ludzi, wiążąc się wtedy
z WSK Mielec, obierało pewien kurs na
przyszłość – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, które jest głównym organizatorem wydarzenia.
– Tego typu impreza to promocja naszej inteligentnej specjalizacji, jaką jest lotnictwo
i kosmonautyka. Jako jedyne województwo
w kraju wpisaliśmy właśnie taką specjalizację
do Regionalnej Strategii Innowacji, co wytycza drogę
naszego gospodarczego rozwoju – dodaje.
Początki przemysłu lotniczego na terenie województwa podkarpackiego
sięgają lat 30. XX wieku. Do
bogatej historii lotniczej nawiązała prezentacja takich
maszyn jak PZL M18 Dromader, An-2 czy PZL TS-11
Iskra. Obecnie Podkarpacie
to główny ośrodek produkcji
lotniczej w Polsce skupiający 90 proc przemysłu lotniczego.
Potencjał regionu dostrzegany jest
przez krajowe i zagraniczne firmy, które na
jego terenie realizują liczne inwestycje.
W 2003 roku zostało powołane Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego Dolina Lotnicza, które za cel
postawiło sobie utworzenie na terenach
południowo-wschodniej Polski jednego
z wiodących ośrodków przemysłu lotniczego w Europie.
– Firmy zrzeszone w Dolinie Lotniczej
chcą kontynuować lotnicze tradycje regionu. Jednocześnie mamy ogromne nadzieje i ambicje na dalszy rozwój. Coraz więcej zagranicznych inwestorów patrzy na
Podkarpacie jako jeden z najważniejszych
ośrodków przemysłu lotniczego w Europie
i nie ma w tym nic dziwnego – dostęp do
najnowocześniejszych technologii i wysoko wykwalifikowana kadra to coś, czym możemy się poszczycić na arenie międzynarodowej. Kolejne planowane inwestycje to
liczne korzyści nie tylko dla branży, ale tak-
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że całego społeczeństwa chociażby w postaci nowo powstających miejsc pracy
– mówi Marek Darecki, prezes Pratt &
Whitney Rzeszów S.A., prezes klastra Dolina Lotnicza.
Obecnie Dolina Lotnicza to blisko
160 lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ok. 28 tys.
pracowników i posiadających ponad
3 mld dolarów sprzedaży. Jest to najlepiej
rozwinięty klaster przemysłu high-tech

w Europie Środkowej. Wśród najważniejszych podmiotów działających w jego
strukturach można wymienić Pratt & Whitney Rzeszów, MTU Aero Engines Polska
czy PZL Mielec i Sikorsky Company.
– Rok 2018 dla PZL Mielec jest wyjątkowy, ponieważ świętujemy zarówno
100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego,
jak i 80-lecie przemysłu lotniczego w Mielcu i na Podkarpaciu. To właśnie w Mielcu
w 1938 roku powstała pierwsza fabryka lot-

nicza PZL-WP 2 – mówi Janusz Zakręcki, prezes zarządu spółki PZL Mielec.
– Obecnie miasto uważane jest za lotniczą
stolicę Polski, a PZL Mielec z dumą kontynuują wspaniałe lotnicze tradycje wśród
mieszkańców regionu, jak również całej Polski. Polski przemysł lotniczy nieustannie się
rozwija, a jego rola rośnie także w perspektywie europejskiej i światowej. To jest
coś, z czego jako Polacy możemy być
dumni – dodaje.
I

Powstało Centrum Obsługi Statków Powietrznych
Na terenie Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
w Warszawie rozpoczęło działalność Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu do Naziemnej
Obsługi Statków Powietrznych
łównym zadaniem
centrum będzie kompleksowe zapewnienie
dostępności i sprawności urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP)
dla wszystkich typów statków powietrznych użytkowanych w Siłach
Zbrojnych RP.
– Dzisiejsze wydarzenie to
ważny krok w kierunku pełnej polonizacji naziemnego wyposażenia
samolotów i śmigłowców wykorzystywanych przez Siły Zbrojne
RP. W rezultacie działań podjętych między
innymi przez Polską Grupę Zbrojeniową
Siły Powietrzne uzyskają wsparcie logistyczne na najwyższym światowym poziomie – powiedział podczas uroczystości
Adam Lesiński, członek zarządu PGZ
S.A.
Uchwałę o utworzeniu centrum kompetencyjnego zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. podjął 20 grudnia 2017 roku.
Koncepcja jego powołania została wypracowana wspólnie przez szefostwo Techni-

G

ki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych RP, WCBKT S.A. oraz Biuro
Platform Lotniczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
– Uruchomienie Centrum oznacza
również, że Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. może
stać się podmiotem odpowiedzialnym zarówno za dostawy, jak i remonty użytkowanego obecnie w Siłach Zbrojnych RP Naziemnego Sprzętu Obsługi Statków Powietrznych, co znacznie zwiększy skalę

naszych dotychczasowych usług
w tym obszarze – dodał Adam Lesiński.
Przygotowując się do otwarcia
Centrum, WCBKT S.A. podpisało
wiele umów z partnerami zagranicznymi, m.in. koncernem BAE
Systems oraz ukraińską firmą Ukroboronservice. W 2017 roku podczas
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego została ponadto
zawarta umowa o współpracy w zakresie utworzenia Centrum Dostaw i Serwisu NOSP ze spółkami
wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 S.A., Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 S.A., Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 4 S.A.
oraz Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. Tym samym WCBKT S.A. pozyskało kompetencje dotyczące całego
asortymentu sprzętu NOSP użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP, niezależnie od
kraju pochodzenia.
I
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Armia do pary z niepodległością
Sto lat temu wraz z odzyskaniem niepodległości odrodziło się również
Wojsko Polskie. Jego późniejsza historia była równie skomplikowana jak
losy naszego kraju
Fot. Centralne Archiwum Wojskowe (2)

Wojciech Ostrowski
roga, jaką przeszło polskie wojsko w latach 1918–1989, wiąże
się z wydarzeniami historycznymi i zmianami zachodzącymi na kontynencie europejskim. W tym czasie zmieniała się jego struktura organizacyjna, pojawiały się nowe sojusze i zadania,
które stały przed powojennym nowym ładem.
Wybuch I wojny światowej stał się
okazją do manifestacji pragnienia odzyskania własnego państwa. Armie różnych
krajów – w tym zaborców – chciały zwiększyć zaangażowanie Polaków w walkę
przez tworzenie narodowych oddziałów
i mgliste obietnice dotyczące przyszłości narodu.
Utworzenie na okupowanych przez
Niemców ziemiach Królestwa Polskiego
Rady Regencyjnej doprowadziło do stworzenia na przełomie lat 1917 i 1918 pierwszych planów utworzenia polskiego wojska
opartego na przymusowym poborze i niezależnego od władz obcego kraju.
Proces tworzenia polskiej armii znacznie przyśpieszył wraz z pojawieniem się
oznak rozpadu państw zaborczych. Przejawem tego stało się połączenie II Brygady Legionów działającej w zaborze austriackim z polskimi formacjami działającymi na terenie Rosji.
Wzmogła się również aktywność Rady
Regencyjnej. W dniu 26 października 1918
roku ukazał się dekret o powstaniu Ministerstwa Spraw Wojskowych, a dzień później o stworzeniu armii regularnej Królestwa
Polskiego. Pierwszym szefem Sztabu WP
został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.
Utworzono również 15 okręgów wojskowych, w każdym planowano powstanie najpierw pułku, a następnie brygady. Do 10 listopada do armii Królestwa Polskiego
udało się wcielić zaledwie 9,6 tysiąca żołnierzy.
Jednocześnie trwało organizowanie
polskiego wojska przez powstające w różnych miastach upadających Austro-Węgier
i Niemiec zalążki polskich władz. W listopadzie trwało również rozbrajanie żołnierzy austriackich i niemieckich.
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Józef Piłsudski podczas wizyty w Poznaniu 27 października 1919 roku.
Z lewej: gen. Józef Dowbor-Muśnicki, z prawej mjr Bolesław Wieniawa-Długoszowski
oraz działacz Narodowej Demokracji Władysław Seyda

Józef Piłsudski, który przybył do Warszawy
10 listopada 1918 roku, w dniu następnym
otrzymał od Rady Regencyjnej stanowisko
Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich

Wojsko Polskie pod dowództwem
Józefa Piłsudskiego
Józef Piłsudski, który przybył do Warszawy 10 listopada 1918 roku, w dniu następnym otrzymał od Rady Regencyjnej stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich. Natomiast 14 listopada Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała Piłsudskiemu swoje kompetencje. W ciągu kilku dni utworzony został Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej, a Piłsudski
został mianowany Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
Ponieważ władzom w Warszawie podporządkowały się inne ośrodki, można
było przystąpić do realizacji planów stworzenia regularnej armii. W drugiej połowie

listopada powołani zostali dowódcy okręgów generalnych: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i krakowskiego. Podporządkowano im wszystkie oddziały znajdujące się lub tworzone na ich
obszarach. W związku z trwającymi polsko-ukraińskimi walkami we Lwowie powołano w tym mieście Komendę Wojskową, która miała kontrolować jednostki na obszarze wschodniej Galicji.
Obawiając się możliwości przeniknięcia do wojska osób o niskim morale oraz
niezadowolenia zmęczonego wojną społeczeństwa, początkowo oparto Wojsko
Polskie na zaciągu ochotniczym. Dopiero
w 1919 roku zaplanowano pierwszy pobór
obowiązkowy.

RYNEK ZBROJENIOWY W POLSCE

W początkowych miesiącach niepodległości Wojsko Polskie składało się głównie ze spontanicznie tworzonych batalionów piechoty, baterii artylerii, szwadronów
kawalerii oraz oddziałów technicznych.
Dopiero działania wojenne zmusiły dowództwo do tworzenia wyższych związków
taktycznych.

Siły zbrojne w czasie wojny
polsko-bolszewickiej
Pierwsze pułki piechoty powstały jeszcze na przełomie października i listopada
1918 roku. Ich tworzenie na większą skalę
zaczęło się pod koniec roku. W roku 1919
utworzono pięć dywizji piechoty. W kwietniu powstała pierwsza brygada kawalerii.
Polska artyleria liczyła 12 pułków. Na
potrzeby wojny tworzono też szpitale polowe ze szkołami dla sanitariuszy oraz batalion sanitarny. Stan liczebny wojska
gwałtownie się zwiększał, z 30 tysięcy
w listopadzie 1918 roku do 180 tysięcy
w marcu 1919 roku. W kwietniu na froncie
znajdowało się 80 tysięcy żołnierzy. Liczebność armii ograniczały braki wyposażenia i oficerów.
Formowanie armii odbywało się
w trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Zniszczony przemysł nie był w stanie
zapewnić odpowiedniej ilości sprzętu, brakowało żywności, a struktury administracyjne dopiero powstawały.
Mimo trudności do 1920 roku liczba
dywizji zwiększyła się do 21, zaś liczba brygad jazdy do 7. Stan osobowy armii wzrósł
do 600 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo
z ochotników sformowano w 1920 roku dodatkową dywizję ochotniczą, 5 pułków
pełnych i 22 pułki sformowane częściowo.
W październiku 1920 roku Wojsko Polskie
osiągnęło największą liczebność (w czasie
wojny polsko-bolszewickiej – 900 tysięcy
osób). Stało się to dzięki znaczącej pomocy państw zachodnich.

Pierwsze lata pokoju
Na początku lat 20. w skład Wojska Polskiego wchodziły: piechota, kawaleria, artyleria, bronie techniczne, bronie pancerne,
bronie pomocnicze, lotnictwo oraz Korpus
Ochrony Pogranicza. Utrzymano obowiązkową służbę wojskową, która trwała 18
miesięcy. Miało to różne skutki. Na przykład
odsetek żołnierzy narodowości polskiej w latach 1922–1926 spadł z 78 do 64 procent.
Istniało 30 dywizji piechoty, każda liczyła po trzy pułki piechoty i jeden artylerii. Pułki składały się z trzech batalionów.
Do tego dochodziło 10 samodzielnych
brygad jazdy, składających się z trzech pułków każda, 10 pułków strzelców konnych
podległych bezpośrednio dowódcy korpusu i 10 dywizjonów artylerii konnej.

W roku 1924 utworzono cztery dywizje
i pięć samodzielnych brygad kawalerii.
W skład dywizji jazdy wchodziły dwie
brygady po dwa pułki każda oraz dwa dywizjony artylerii konnej i trzy szwadronów.
Osobną formację podległą zarówno Ministerstwu Spraw Wojskowych, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych stanowił
Korpus Ochrony Pogranicza. W jego skład
wchodziło 6 brygad.
W latach 20. istniało też sześć pułków
lotnictwa i jeden dywizjon lotnictwa morskiego. Wchodziły one w skład wojsk lądowych. Również broń pancerna nie odgrywała samodzielnej roli w armii. Istniał
tylko jeden pułk czołgów i pięć dywizjonów
samochodów pancernych.
W 1926 roku, w wyniku przewrotu majowego na czele armii stanął Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Miał on również pełnić funkcję Naczelnego Wodza w czasie
działań wojennych. Stanowisko zostało
utworzone na podstawie dekretu Prezydenta
RP Ignacego Mościckiego z 6 sierpnia. Powołany też został Generalny Inspektorat Sił
Zbrojnych z siedzibą przy Al. Ujazdowskich
w budynku zajmowanym obecnie prze
Urząd Rady Ministrów.

Wojsko Polskie w ostatnich latach
II Rzeczypospolitej
Wojsko Polskie w latach 20. i 30. podlegało wielu reorganizacjom. Istotne zmiany zaszły też po śmierci Piłsudskiego. Po
śmierci marszałka funkcję Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych przejął gen.
Edward Śmigły-Rydz (od 10 listopada
1936 roku marszałek polski). W tym samym
czasie uchwalono nową konstytucję, która
legalizowała w Polsce system rządów autorytarnych. Prezydent RP otrzymał nieograniczoną władze organizowania sił
zbrojnych przy pomocy dekretów.
Dekret Prezydenta RP z 9 maja 1936 r.
„O sprawowaniu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i organizacji naczelnych
władz wojskowych w czasie pokoju” zasadniczo zmieniał hierarchię najwyższych
funkcji wojskowych. Czynił on z Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych faktycznie
najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych
powoływanego i odpowiedzialnego wyłącznie przed prezydentem RP. Funkcja Ministra Spraw Wojskowych odpowiedzialnego przed Sejmem stała się drugorzędna.
Przygotowaniami do wojny w zakresie
przekraczającym sprawy wojskowe zajmował się kierowany przez Prezydenta
RP Komitet Obrony Rzeczypospolitej.
Zajmował się on też koordynowaniem
pracy poszczególnych ministerstw w sprawach obronności. Obok Prezydenta
w KOR stale zasiadali: premier, pięciu ministrów: spraw wojskowych, wewnętrz-

nych, zagranicznych, skarbu, a także przemysłu i handlu. Faktycznie jednak wszelkie
decyzje podejmowane były na nieformalnych spotkaniach z udziałem prezydenta,
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych
i przedstawicieli rządu.
Główne zmiany w armii nie dotyczyły
jej struktury organizacyjnej. Chodziło raczej
o jej unowocześnienie i tworzenie jednostek
posiadających nowoczesny i zaawansowany
technologicznie sprzęt. Niestety, plan modernizacji polskiej armii na lata 1936–
1942 nie został zrealizowany z powodu wybuchu wojny.
Zmiany w organizacji najwyższych
władz wojskowych powodowały spory chaos, ponieważ nie był jasny podział kompetencji między Generalnym Inspektoratem
Sił Zbrojnych, Ministerstwem Spraw Wojskowych a Sztabem Głównym.

Wojsko Polskie
w kampanii wrześniowej 1939
Polska armia w 1939 roku była znacznie słabsza od niemieckiej. Jej głównym celem miało się stać zadanie Niemcom możliwie największych strat przed przystąpieniem do wojny Wielkiej Brytanii i Francji.
Odwody i żołnierze pozyskani z mobilizacji mieli stanowić siły zdolne do kontruderzenia w chwili zaangażowania Niemców
na dwóch frontach. Polscy dowódcy spodziewali się długotrwałych działań wojennych – podobnie jak to miało miejsce
w I wojnie światowej.
Nowy plan mobilizacyjny „W2” przewidywał powstanie pięciu armii i Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. We
wrześniu 1939 roku funkcjonowały dodatkowo cztery niezależne dowództwa broni
podległe bezpośrednio Wodzowi Naczelnemu. Były to dowództwa: artylerii, lotnictwa, broni pancernych oraz saperów.
W momencie rozpoczęcia działań wojennych doszło do likwidacji Generalnego
Inspektoratu Sił Zbrojnych i Sztabu Głównego, a w ich miejsce powstał Sztab Naczelnego Wodza, który otrzymał faktycznie
pełne zwierzchnictwo nad armią i rządem.
Za podstawowy mankament systemu
dowodzenia uważa się nadmierną centralizację. W szybko zmieniającej się sytuacji
na frontach i problemach z łącznością
taki system dowodzenia okazał się mało
efektywny. Trzeba jednak pamiętać, że o wiele liczniejsza armia francuska, wspierana dodatkowo przez Brytyjczyków, uległa Niemcom równie szybko jak polska. Stało się tak
mimo możliwości analizy taktyki niemieckiej zastosowanej w naszym kraju.

Polskie siły zbrojne na Zachodzie
Przegrana kampania wrześniowa nie
oznaczała końca walki polskich żołnierzy.
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co zawyżone. Organizacja kierowana była
przez Komendę Główną. Składała się z jednostek terenowych – obszarów okręgów
i podokręgów. W ich ramach działały oddziały i obwody.
Od 1944 roku na terenie Polski funkcjonowała również Armia Ludowa podległa zależnej od Moskwy Krajowej Radzie
Narodowej. W skład AL weszło kilka grup
konspiracyjnych. Jednak trzon organizacyjny stanowiła dawna Gwardia Ludowa
założona przez Polską Partię Robotniczą.
Z drugiej strony politycznego spektrum
znalazły się Narodowe Siły Zbrojne, liczące
w kulminacyjnym momencie około
75 tysięcy żołnierzy. NSZ powstały
w 1942 roku z części organizacji konspiracyjnych związanych z obozem
narodowym. Nie wszystkie oddziały podporządkowały się bowiem rozkazowi wcielenia do Armii Krajowej.
Część z nich weszła do NSZ. Po
wkroczeniu na tereny Polski Armii
Czerwonej NSZ uznały bolszewików
za swojego głównego wroga i pozostały w konspiracji.

Przegląd oddziałów, 1942
Polskie władze zostały wprawdzie internowane w Rumunii, ale powołano nowy
rząd pod przewodnictwem Władysława Sikorskiego. Prezydentem został Władysław
Raczkiewicz. Wkrótce zorganizowano polską armię we Francji. Składała się ona z 1.
Dywizji Grenadierów, 2. Dywizji Strzelców
Pieszych, 10. Brygady Kawalerii Pancernej
Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich i Samodzielnej Brygady Karpackiej stacjonującej w Syrii.
Pierwszą po wrześniu operacją, w której brały udział znaczne siły polskie, była bitwa o Narwik tocząca się na przełomie maja
i kwietnia 1940 roku. Wzięło w niej udział
5 tysięcy polskich żołnierzy, tworzących Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich.
Część polskich okrętów udało się ewakuować do Wielkiej Brytanii, gdzie zaangażowano je w bitwie o Atlantyk. Polacy
uczestniczyli też w obronie Francji, a po jej
kapitulacji resztki armii polskiej ewakuowano do Anglii. Tam również trafili polscy lotnicy, z których w ciągu całej wojny
sformowano w sumie 16 dywizjonów. Dwa
z nich – 302 i 303 – wsławiły się w bitwie
o Anglię. Pozostałe prowadziły działania
w późniejszym czasie nad Europą i Afryką Północną. Polscy piloci walczyli między
innymi w obronie Tobruku.
Napaść Niemiec na ZSRR doprowadziła do podpisania układu między polskim
rządem w Londynie a Moskwą, na mocy
którego możliwe stało się tworzenie polskiej
armii z Polaków znajdujących się na terytorium Związku Radzieckiego.
Dowódcą polskich sił zbrojnych na terenie ZSRR został gen. Władysław Anders.
Udało się mu zebrać ponad 40 tysięcy żołnierzy. Na skutek konfliktów z Moskwą Armia Andersa została w 1942 roku ewakuowana na Bliski Wschód, a w 1944 roku
wzięła udział w kampanii włoskiej.
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Generałowie: Michał Tokarzewski-Karaszewicz,
Władysław Anders, Mieczysław Boruta-Spiechowicz (pierwszy rząd, od lewej), Zygmunt Bohusz-Szyszko, płk Leopold Okulicki (drugi rząd)
Jednocześnie wyszło na jaw, że bolszewicy wymordowali prawie 19 tysięcy polskich oficerów i policjantów wziętych do niewoli po ich agresji na Polskę 17 września
1939 roku.
Polscy żołnierze brali też udział w walkach na terenie Francji w 1944 roku. W sumie w alianckiej ofensywie na Francję
uczestniczyło 25 tysięcy Polaków. Sformowano z nich między innymi 1. Dywizję
Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka i 1. Samodzielną Brygadę
Spadochronową pod dowództwem gen.
Stanisława Sosabowskiego.

Armia Krajowa
i inne organizacje partyzanckie
Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej zaczęły powstawać pierwsze oddziały
konspiracyjne na terenie Polski. Rząd w Londynie kierował na ziemiach polskich, o ile
to było możliwe, własnym podziemnym
państwem. Jego ramieniem zbrojnym był
początkowo Związek Walki Zbrojnej. Później przekształcony został w Armię Krajową, do której włączono jeszcze kilka innych
organizacji konspiracyjnych. Oficjalnie
wszyscy jej członkowie otrzymali status odbywających zasadniczą służbę wojskową.
Niektóre dane mówią, że AK w szczytowym momencie składała się nawet z 380
tysięcy osób. Mogą to być jednak dane nie-

Ludowe Wojsko Polskie

Po opuszczeniu ZSRR przez
Armię Andersa pozostało w tym
kraju wielu Polsków. W tym czasie na
skutek zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie
Moskwa postanowiła stworzyć armię
składającą się z Polaków, ale podporządkowaną Związkowi Patriotów Polskich
– organizacji zrzeszającej polskich komunistów w ZSRR.
W maju 1943 roku rozpoczęto formowanie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Chociaż była to polska dywizja, aż
67 procent kadry oficerskiej stanowili Rosjanie. Przyczyną były braki kadrowe spowodowane wymordowaniem polskich oficerów wziętych do niewoli w 1939 roku.
Z drugiej strony obecność Rosjan zapewniała kontrolę nad wojskiem.
Do 1944 roku polskie wojsko w ZSRR
urosło do poziomu armii, a w lipcu 1944
roku rozpoczęto formowanie 2. Armii
Wojska Polskiego. Liczebność znacznie
wzrosła dzięki wprowadzeniu mobilizacji na
ziemiach polskich zdobywanych przez Armię czerwoną.
Oficerowie z ZSRR opuścili Ludowe
Wojsko Polski dopiero w 1956 roku na fali
przemian październikowych. Do tego czasu ministrem obrony narodowej pozostawał Konstanty Rokossowski – urodzony
w Polsce marszałek ZSRR o polsko-rosyjskich korzeniach. Jednak mimo odesłania
oficerów radzieckich LWP pozostało formacją zbrojną mającą wspierać ZSRR
w potencjalnej konfrontacji z NATO. I

WSK „PZL-KALISZ” S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego
powstałym w 1952 roku. Produkuje tłokowy silnik lotniczy
ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 „Dromader” Y5B.
Silnik ten posiada szereg międzynarodowych certyﬁkatów. Po modernizacji zyskał elektroniczny wtrysk paliwa,
zwiększony resurs i moc. Przystosowany jest do zasilania
paliwem samochodowym (E95).
WSK „PZL-KALISZ” S.A. przeprowadza również naprawy
i remonty tych silników. Oferta handlowa ﬁrmy zawiera
również produkcję kół i przekładni zębatych do przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych,
pompy olejowe, korpusy pomp oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania.
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• certyﬁkat PART 21G,
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• certyﬁkat WSK w zakresie międzynarodowego obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
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W 2017 roku świat wydał
rekordową sumę na zbrojenia

Wydatki na cele wojskowe nie były tak wysokie od zakończenia zimnej wojny.
W roku 2017 wszystkie kraje świata wydały na ten cel łącznie 1,7 biliona
USD, czyli 2,2 procent globalnego PKB. Takie dane podaje Sztokholmski
Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI)
Wojciech Ostrowski
onad jedną trzecią światowych
wydatków na zbrojenia stanowią
nakłady na obronność Stanów
Zjednoczonych. Waszyngton od
lat jest liderem w tej dziedzinie. Chociaż realne wydatki USA w latach 2011–2017 spadały, żadnemu innemu krajowi nie udało się
osiągnąć kwoty ponad 600 mld USD, jaką
dysponuje armia amerykańska.
Na drugim miejscu znajdują się Chiny. Jednak ich wydatki na obronność stanowią zaledwie 38 proc. amerykańskich i
wynoszą niecałe 230 mld USD. Dalsze
miejsca zajmują: Arabia saudyjska – prawie 70 mld USD i Rosja, której wydatki
zmniejszyły się nominalnie z 69 do 66 mld
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USD. Mierzony w cenach stałych z 2016
roku rosyjski spadek okazuje się jednak jeszcze większy. Wydatki tego kraju według wartości dolara z 2016 roku spadły do 55 mld
USD.
Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, SIPRI
dysponuje jedynie danymi szacunkowymi.
Autorzy zestawienia twierdzą, że udział wydatków tego kraju na zbrojenia w stosunku do PKB jest jednym z najwyższych na
świecie i wynosi aż 10 procent.
Spośród krajów, które przeznaczają
znaczne sumy na obronność, trzeba wymienić: Indie – 4. miejsce na świecie z sumą
63,9 mld USD oraz Francję – 5. miejsce
i kwota 57,8 mld USD. Niemcy z kwotą
44,3 mld USD znalazły się za Wielką Brytanią i Japonią. Polska natomiast zajmuje
24. miejsce z kwotą 10 mld USD.

Wydatki za zbrojenia
pierwszej piętnastki stanowią
1,4 biliona USD
Pierwsze 15 państw o największych wydatkach na zbrojenia przeznacza na ten cel
aż 1,4 biliona USD. Kwota ta stanowi ponad 82 proc. światowych wydatków przeznaczanych przez 150 badanych państw.
Wśród naszych sąsiadów znaczący
wzrost wydatków na obronność zanotowała Rumunia. Kraj ten rozpoczął wieloletni plan modernizacji swojej armii, co spowodowało, że realny wzrost nakładów na
wojsko wyniósł tam aż 50 proc. Również
Litwa i Łotwa znacząco zwiększyły swoje
kwoty. Przyczyną w tym przypadku było rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Jednak
w całym regionie Europy ŚrodkowoWschodniej wydatki na zbrojenia zmniej-
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szyły się. Na wynikach zaważyły cięcia dokonane w Rosji.
Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, fundusze na obronność realnie spadły w 4 krajach: Austrii, Belgii, Francji i Grecji. Stało
się tak, mimo że zwiększyły się w nich kwoty nominalne przeznaczone na ten cel. Liderem w tym regionie pozostaje Francja, na
drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na trzecim Niemcy.
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej na pierwszym miejscu plasuje się Rosja, na drugim Polska, na trzecim zaś Rumunia. Wśród naszych sąsiadów, nie licząc
Rosji i Niemiec, najwięcej wydają Ukraińcy – 3,6 mld USD, na drugim miejscu znajdują się Czesi – 2,2 mld USD a na trzecim
Słowacja – 1,1 mld USD, potem Litwa – 0,8
i Białoruś – 0,6 mld USD.

W relacji
do Produktu Krajowego Brutto
Od czasu zwycięstwa w amerykańskich wyborach prezydenckich Donalda
Trumpa wiele słyszy się o wypełnianiu
obowiązku wobec NATO dotyczącego
kwot przeznaczanych na obronność. Stany Zjednoczone wypominają swoim sojusznikom, że nie spełniają wymogu, by nakłady na obronność wynosiły co najmniej
2 procent PKB.

cja przekracza 2 procent. Spośród krajów Europy Zachodniej ze zobowiązań sojuszniczych wywiązują się tylko: Francja i Grecja.
Sąsiad Stanów Zjednoczonych – Kanada
wydaje na obronność 1,3 procent PKB.

Ile na zbrojenia wydają
Stany Zjednoczone?
Wydatki Amerykanów są faktycznie
imponujące. Chociaż spada zarówno ich realna wartość, jak i stosunek do PKB. Rekordowym dla tego kraju był rok 1952, kiedy to wydano na zbrojenia aż 13,3 procenta
PKB. Od tamtego czasu udział systematycznie spadał. W latach 70. i 80. XX wieku wahał się między 4,8 a 6,6 procenta.
Po upadku ZSRR i zakończeniu zimnej wojny wystąpił dalszy spadek do poziomu 2,9 procenta w latach 1999–2001.
Ponownie udział wydatków zbrojeniowych
w PKB zaczął wzrastać w 2002 roku, by
osiągnąć maksymalną wartość 4,7 procenta
w roku 2010. Od tamtej pory obserwujemy
stały spadek udziału do poziomu 3,1 procenta w roku 2017.
Jeśli chodzi o sumy przeznaczane na
obronność, to w 2017 roku Amerykanie
przeznaczyli na ten cel 609,7 mld USD. Nominalnie kwota ta jest wyższa od wydatków
z 2016 roku (600,1 mld USD). Jednak po
uwzględnieniu inflacji okazuje się, że real-

Pierwsze 15 państw o największych wydatkach na
zbrojenia przeznacza na ten cel aż 1,4 biliona USD.
Kwota ta stanowi ponad 82 proc. światowych wydatków
przeznaczanych przez 150 badanych państw
Jeśli chodzi o Polskę, wymóg ten został
spełniony. Wydajemy wymagane 2 procent
od 2015 roku. Gorzej idzie naszym sąsiadom. Niemcy przeznaczają na ten cel od lat
znacznie poniżej wymagań. Od 2013 roku
ich wydatki stanowią 1,3 procent PKB.
Oczywiście ze względu na znacznie większą gospodarkę suma ta jest czterokrotnie
wyższa od wydatków Polski.
Nakłady Czechów od 2011 do 2017
roku wynosiły między 1 a 1,1 procenta PKB,
Węgrów natomiast oscylowały w tym czasie między 0,9 a 1,1 procenta. Spośród krajów bałtyckich z obowiązku wywiązują się
Estończycy. Natomiast Litwa i Łotwa wydają po 1,5 procenta PKB, choć oba kraje
znacznie zwiększyły ten odsetek w ostatnich
5 latach.
Ostatnie decyzje dotyczące modernizacji armii sprawiły, że w 2017 roku Rumunia
zwiększyła swoje wydatki do 2 procent PKB
z 1,4 procenta w 2016 roku. Również Tur-

ne nakłady spadły i wynoszą 597,1 mld
USD, biorąc pod uwagą wartość dolara
z 2016 roku.
Uwzględniając inflację, można powiedzieć, że realne nakłady na armię w Stanach
Zjednoczonych były w 2017 roku najniższe
od roku 2004. Największe wydatki w swojej historii państwo to ponosiło w latach
2009–2011. W rekordowym roku 2010
wyniosły one 768,4 mld USD w przeliczeniu na wartość dolara z 2016 roku. Od tamtej pory realne nakłady na obronność systematycznie spadają.

skwy na zbrojenia. ZSRR w roku 1988 wydał w przeliczeniu na wartość dolara
z 2016 roku 243,1 mld USD. Federacja
Rosyjska natomiast w roku 1992 tylko
40,7 mld USD.
Rekordowo niskie wydatki na zbrojenia zanotowano w tym kraju w roku 1998
– 13,6 mld USD. Od tamtej jednak pory wydatki stale rosły aż do roku 2016, kiedy to
osiągnęły wartość 69,2 mld USD. Rok później nastąpił jednak drastyczny spadek.
W przeliczeniu na wartość dolara z 2016
roku w 2017 rosyjskie wydatki wojskowe
skurczyły się do 55,3 mld USD. Jest to najgorszy wynik od 2012 roku.
W 2017 roku spadł również udział rosyjskich wydatków na zbrojenia w PKB.
O ile w roku 2016 wynosiły one 5,5 procent,
to rok później spadły do 4,3 proc. Rok 2016
był zresztą rekordowy, jeśli chodzi o udział
sum przeznaczanych na wojsko w PKB Rosji. Udział ten był najniższy w roku 1998,
kiedy to wynosił 3 proc.

Wydatki na obronność Polski
Polska wydała realnie na obronność
w 2017 roku jedną z największych kwot
w swej historii. W czasach PRL rekordowy
był rok 1988. Wtedy suma przeznaczona na
obronność w przeliczeniu na wartość dolara
z 2016 roku wyniosła 6,7 mld USD. Upadek komunizmu doprowadził do redukcji tej
sumy do 3,9 mld USD w roku 1992.
Od tamtej pory polskie wydatki na
obronność systematycznie rosną. Wyjątek
stanowiły lata: 1994, 1999–2000, 2008, 2013
oraz 2016. Nominalnie Polska wydała na
zbrojenia w 2017 roku 10 mld USD. Jednak w przeliczeniu na wartość dolara z 2016
roku wartość ta wynosi 9,5 mld USD i jest
niższa od rekordowej. Najwyższe realne wydatki na zbrojenia zanotowano w naszym
kraju w roku 2015. Wyniosły one wówczas
9,7 mld USD w przeliczeniu na wartość dolara z 2016 roku. W roku 2017 zanotowano natomiast największą kwotę nominalną.
Jeśli zaś chodzi o udział wydatków na
obronność w PKB, przez ostatnie 2 lata
utrzymywał się na poziomie 2 proc. W 2015
roku wyniósł natomiast 2,1 proc. W latach
1999–2014 oscylował miedzy 1,8 a 1,9 proc.
Wyjątek stanowił rok 2007, kiedy osiągnął
2 proc. Według danych SIPRI, która podaje
wartości dla naszego kraju od 1980 roku
najwięcej na zbrojenia w stosunku do PKB
Polska wydała w roku 1982–3,2 proc.

Zbrojenia w Rosji
Jeśli chodzi o Rosję, jej wydatki na
obronność zmniejszyły się w ubiegłym roku
zarówno realnie, jak i nominalnie. Natomiast w ostatnich 30 latach sytuacja rosyjskiej armii zmieniała się diametralnie.
Upadek Związku Radzieckiego spowodował gwałtowny spadek nakładów Mo-

Artykuł został opracowany we współpracy
z redakcją Magazynu „VIP Defence”
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Zakłady Mechaniczne
„BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą
w Gliwicach są jedną ze spółek wchodzących w skład
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Są podmiotem zaliczanym
do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla
obronności kraju. Od ponad 65 lat specjalizują się
w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu
pancernego. Pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe
w zakresie wszystkich typów pojazdów pancernych obejmują
m.in. czołgi PT-91, Wozy Zabezpieczenia Technicznego
WZT-2 i WZT-3 oraz różne typy czołgów rodziny T-55 i T-72.
Spółka realizuje przeglądy czołgów Leopard na poziomie F6.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
są głównym wykonawcą modernizacji czołgów
Leopard 2A4 do wersji 2PL.
Spółka produkuje również sprzęt o przeznaczeniu
cywilnym – głównie dla górnictwa węglowego – oraz jest
wykonawcą usług produkcyjnych w zakresie konstrukcji
spawanych i obróbki cieplnej. Świadczone są także usługi
serwisowe i remontowe dla wyprodukowanych i dostarczonych
odbiorcom żurawi, koparek i ładowarek.
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Nie można wiecznie dokręcać kół
Chcemy, aby rozwiązania stosowane w modernizacji były oparte na polskiej
myśli technicznej, a jednocześnie konkurencyjne wobec dostępnych
na rynku rozwiązań zagranicznych – mówi Marek Grochowski, prezes
zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o.
„BUMAR-ŁABĘDY” dokłada potężną
cegiełkę do pancernego potencjału Polski.
Jaki jest wkład firmy w rozwój sektora?
Obecnie oprócz nas na rynku obronnym działa kilka innych podmiotów, które
prężnie się rozwijają i w ostatnich latach poczyniły szereg inwestycji. My w dalszym ciągu specjalizujemy się w ciężkim sprzęcie,
a zwłaszcza pojazdach na podwoziach
gąsienicowych. W tej wąskiej specjalizacji
przemysłu zbrojeniowego jesteśmy na krajowym rynku liderem, o czym świadczy chociażby kontrakt na Leopardy – największy
projekt modernizacji realizowany aktualnie
przez polską armię. W drugim kwartale bieżącego roku prowadziliśmy rozmowy ukierunkowane na zwiększenie liczby modernizowanych pojazdów, a także wzrost zakresu ich funkcjonalności, żeby były jeszcze lepszymi produktami, niż wówczas
gdy negocjowano pierwsze warunki umowy. Nasza Spółka pozyskała do moderni-
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zacji 14 dodatkowych sztuk czołgów. Poza
tym mamy w ofercie szereg innych produktów, w tym również serwis wozów
wsparcia bezpośredniego, które są na wyposażeniu polskiego wojska. W tym zakresie
również posiadamy największe kompetencje w branży. Ostatnio lista naszych wyrobów zwiększyła się o nowe produkty, a mianowicie mosty MS-20 na podwoziu samochodowym, które w zeszłym roku zostały
przekazane na potrzeby polskiej armii. Ich
niezwykle skomplikowana, unikalna na
skalę europejską konstrukcja została opracowana w ośrodku badawczo-rozwojowym
OBRUM. Już teraz polska armia zgłasza
zapotrzebowanie na kilkadziesiąt kolejnych produktów, ale chcemy zainteresować
naszymi mostami również służby cywilne,
odpowiedzialne za reagowanie w czasie
klęsk żywiołowych. Długość naszych mostów jest dostosowana do przepraw w większości zagrożonych miejsc.

Czy obecne czasy sprzyjają rozwojowi
nowych technologii w branży zbrojeniowej,
a tym samym rozwojowi „BUMARU-ŁABĘDY”?
Nie ukrywam, że w ostatnich latach
spółka nie posiadała autorskiego produktu. Teraz sytuacja bardzo się zmieniła.
Oprócz wspomnianego projektu, w fazie
końcowej znajduje się projekt i opracowanie dokumentacji dotyczącej mostu o długości 40 metrów na podwoziu samochodowym. Dwa prototypy zostały przygotowane na potrzeby wojska. Myślimy również
o wzbogaceniu portfolio o znacznie dłuższy most pontonowy, choć to wciąż dość
odległa perspektywa ze względu na nakłady, jakich wymaga projekt.
PGZ zakłada intensywną współpracę
spółek zbrojeniowych. Czy widzi pan już
jej efekty?
Oczywiście. My najwięcej wspólnych
projektów prowadzimy z OBRUM i naszą
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spółką córką „BUMAR-MIKULCZYCE”,
ale w ostatnich miesiącach podjęliśmy
szereg działań, żeby zweryfikować możliwości wytwórcze spółek w ramach Grupy
PGZ, m.in. w zakresie modernizacji
– wbrew pozorom podatnego na nowinki
– czołgu T-72, którego byliśmy producentem. Propozycja, jaką dziś kierujemy do polskiej armii, opiera się o polski przemysł,
a zwłaszcza spółki PGZ. Chcielibyśmy
doprowadzić do sytuacji, gdzie polski przemysł nie będzie wzmacniany wyłącznie
przez emisję zamówień na podzespoły,
lecz także przez rozwijanie kompetencji.
Chcemy, aby rozwiązania stosowane w modernizacji były oparte na polskiej myśli technicznej, a jednocześnie konkurencyjne wobec dostępnych na rynku rozwiązań zagranicznych. Liczymy na zmianę myślenia
w polskiej armii, na długofalową perspektywę oraz zmianę podejścia do rozwoju
przemysłu obronnego. Wieloletnie plany inwestycyjne pozwalają spółkom takim jak nasza ukierunkować rozwój. Mało tego, realizacja każdego projektu oraz wdrożenie
jego efektów to proces zarówno kosztowny, jak i czasochłonny. Mamy zdolnych,
kompetentnych inżynierów oraz możliwości produkcyjne, ale nie wykonamy projektu z dnia na dzień. Jednocześnie rozwój myśli technicznej wymaga nakładów finansowych. Jeżeli nie łożymy na wsparcie inno-

tys. do 850 osób. Cały czas trwają prace nad
modernizacją czołgu Leopard 2A4 do
wersji Leopard 2PL, którą jeszcze w tym
roku chcielibyśmy oddać w ręce armii.
Czy polski przemysł obronny jest w stanie samodzielnie sprostać potrzebom sił
zbrojnych?
Chciałbym wierzyć, że w perspektywie
15 lat będziemy w stanie. Może nie w 100
proc, ale w 80–90 proc. jest to jak najbardziej realne. Jednak to wymaga czasu.
Musimy mieć świadomość, z czym się
mierzymy i odbudować kompetencje, które na pewnym etapie zostały mocno zaniedbane. Kiedy postawimy na nogi obszar
B+R, będziemy w stanie zaoferować polskiemu wojsku produkty, które w niczym nie
będą ustępowały ofercie zagranicznych
konkurentów.
Zarządza pan jednocześnie firmą produkcyjną i spółką o profilu badawczym. Co
z pańskiego punktu widzenia odpowiada
w Polsce za kulejącą współpracę między
środowiskiem biznesu i nauki?
Niestety dość często bywa tak, że oczekiwania zamawiającego są rozbieżne z tym,
co można osiągnąć w praktyce. Firmy takie jak OBRUM muszą się dostosowywać
do oczekiwań klienta. Jeżeli te są racjonalne,
możemy zaoferować rozwiązanie, które dotrze do etapu komercjalizacji. Zdarza się jednak, że oczekiwania zleceniodawcy prze-

Realizacja modernizacji Leopardów to projekt, który
powinien ustabilizować firmę. Jestem przekonany,
że rozmowy na temat czołgów T-72 skończą się
jeszcze w tym roku – oby z pomyślnym wynikiem
wacji, nie oczekujmy kreatywności i konkurencyjności polskiego sektora obronnego. A pamiętajmy, że świat nie śpi i nie czeka na spóźnionych.
Jak dziś wygląda portfel zamówień
spółki „BUMAR-ŁABĘDY”? Zlecenia
na rzecz wojska są dominujące?
Oczywiście mamy ofertę dla odbiorców
cywilnych, ale proszę pamiętać, że ponad
60 lat temu zakład został utworzony do produkcji czołgów – od śrubki po wyrób końcowy, co dziś nie do końca odzwierciedla realne zapotrzebowanie rynku. Mamy nie
w pełni wykorzystany potencjał produkcyjny,
podczas gdy szereg zespołów i części zlecamy podwykonawcom zewnętrznym. Zakład wymaga unowocześnienia, aby ograniczyć koszt finalnego produktu. Widzimy
konieczność restrukturyzacji, ale nie w wymiarze personalnym, bo w ostatnich latach
zatrudnienie spadło w firmie z kilkunastu

kraczają możliwości produkcyjne. Mówię
przede wszystkim o astronomicznych kosztach, bo konstruktor może zaprojektować
wszystko, ale problem pojawia się, gdy projekt trzeba przenieść z papieru do rzeczywistości. Polscy wynalazcy mają wiele pomysłów, o których europejscy projektanci
mogą najwyżej pomarzyć. Z tego względu
często są podkupywani przez zagraniczne
podmioty. Niestety na końcu wszystkiego
jest twarda ekonomia – możemy wymyślać
różne ciekawe rozwiązania, ale potem trzeba je sfinansować. W naszym interesie leży,
aby już dziś rozwijać kompetencje, a w efekcie móc zaoferować wartościowe projekty
i produkty. W przeciwnym razie zostanie
nam dokręcanie kół do czołgu.
Jaki będzie dla firmy bieżący rok?
Chciałbym wierzyć, że przełomowy. Realizacja modernizacji Leopardów to projekt,
który powinien ustabilizować firmę. Jestem

przekonany, że rozmowy na temat czołgów
T-72 skończą się jeszcze w tym roku – oby
z pomyślnym wynikiem. Wierzę, że jako jedyna firma w Polsce, która ma kompetencje, by modernizować tego typu pojazdy, będziemy w stanie sprostać wymogom zamówienia, bo mamy ku temu warunki. Liczę, że dzięki temu „BUMAR-ŁABĘDY”
znów stanie się liczącą marką na rynku. Jednocześnie na naszą działalność duży wpływ
ma otoczenie zewnętrzne. Jeżeli nie będzie
woli politycznej do tego, żeby zakład się rozwijał i unowocześniał, to tak się nie stanie.
Ambicją zarządu naszej Spółki oraz PGZ
nie są bieżące naprawy, lecz nowe wyzwania i zaawansowane projekty. Jesteśmy
gotowi realizować kolejne działania, w ramach których wykorzystamy swój potencjał
i w pełni pokażemy nasze możliwości. Na
pewno skupimy się na naszym wiodącym
segmencie działalności, czyli produkcji dla
wojska, co nie znaczy, że całkowicie rezygnujemy z oferty o przeznaczeniu cywilnym,
tę jednak traktujemy jako wartość dodaną.
W najbliższym czasie planujemy unowocześnić nasz poligon, który służy testowaniu produktów, również przez podmioty zewnętrzne, które nie mają takich warunków.
Liczymy na nowe kontrakty i przekonanie
krajowej branży obronnej, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom wojska, a także
pozyskać zagranicznych odbiorców. Za
taką wiarą pójdą pieniądze na badania i rozwój, a wówczas będziemy konkurencyjnym
sektorem oferującym produkty, które nie
będą odbiegały od tych dostępnych na rynkach zachodnich. Już dziś wiele armii europejskich podpatruje nasze projekty i pyta
o nasze mosty, które jakościowo są bez zarzutu, a dodatkowo mają przewagę w postaci atrakcyjnej ceny. Mam nadzieję, że
w przyszłości takich przykładów będzie
znacznie więcej.
Na ten rok przypada 50-lecie spółki
OBRUM. O jakie prognozy dla niej by się
pan pokusił?
OBRUM jest autonomicznym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który wywodzi się z BUMARU, ale jest od niego niezależny. Z racji bliskości i powiązań jesteśmy dla OBRUMU firmą produkcyjną.
W gliwickiej jednostce badawczo-rozwojowej, grupa projektantów rozwija segment symulatorów i trenażerów, w Polsce
niestety pominięty w działaniach modernizacyjnych armii. W codziennej pracy
ściśle współpracujemy z Politechniką Śląską i chętnie podejmujemy się projektów realizowanych na potrzeby rynku cywilnego.
W tym roku obchodzimy 50-lecie OBRUMU i wierzę, że dla tej spółki też nadejdą
złote lata.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Jakie
pojazdy
ma Wojsko
Polskie?
Polska armia dysponuje
rodzimymi konstrukcjami, ale nie tylko.
Trzeba przyznać, że
ﬂota jest spora, ale
czy sprawdziłaby się
podczas konﬂiktów
zbrojnych?
Daniel Laskowski
olska ma więcej czołgów niż tak
duże kraje jak Niemcy, Francja czy
Wielka Brytania. W NATO wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone i Turcja.
Od 1981 roku pracuje u nas ok. 160
czołgów T-72. To już wysłużona konstrukcja, ale opracowane w Związku Radzieckim
maszyny nadal dają radę. Powoli wypierane
są przez o wiele lepsze Leopardy. Co ciekawe, czołgi te produkowane nieprzerwanie od 1973 roku nadal służą w czterdziestu krajach.
W 1994 roku wprowadzono do Wojska Polskiego PT-91 Twardy. Nasza flota
obejmuje 230 sztuk tego radzieckiego
czołgu. Jest to zmodernizowany T-72,
który posiada pancerz reaktywny, działający na zasadzie małych kostek materiału
wybuchowego.
Dużo młodszy, bo wprowadzony
w 2002 roku, niemieckiej produkcji czołg Leopard 2 pracuje w naszej armii w ilości 250
sztuk. Nie jest to najnowocześniejsza konstrukcja, ponieważ opracowano go w latach

P
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70. Na szczęście, wiele modernizacji sprawia, że Leopard stanowi jeden z najlepszych
czołgów na świecie. Wojsko Polskie posiada wersje A4 i A5, które w ramach programu modernizacji „Leopard 2PL” mają
zostać wyposażone w nowe armaty, ulepszoną amunicję, zmodyfikowany układ
jezdny oraz system wymiany danych.
Oprócz ciężkich czołgów w naszym kraju pracują także mniejsze pojazdy bojowe.
Jednym z nich jest działający od 1972
BWP-1 (1270 sztuk). Był to naprawdę ciekawy sprzęt, mobilny, dobrze uzbrojony,
niski, a co za tym idzie trudny do wykrycia. Tak było kiedyś. Dziś BMP-1 słabo
chroni załogę oraz przewożonych żołnierzy, a skuteczność jego broni jest znikoma.
Dlatego też ten wóz bojowy piechoty
Wojska Polskiego ma zostać zastąpiony
nowym, polskim pojazdem o nazwie Borsuk.
Kolejnym gąsiennicowym pojazdem
(około 340 sztuk), który pracuje w naszym
wojsku jest samobieżna haubica 2S1 Goździk. Opracowany w latach 60. wykorzystywał kadłub MT-LB i podzespoły czołgu
PT-76. Produkowano go w Hucie Stalowa
Wola. Co ciekawe, Goździk może pływać,

aczkolwiek, aby to było możliwe, trzeba było
zmniejszyć amunicję z 40 do 30 nabojów
kalibru 122 mm. Haubica 2S1 potrafi wystrzelić do siedmiu pocisków w ciągu minuty, a do jej obsługi potrzeba czterech lub
pięciu żołnierzy. Warto dodać, że Goździk
będzie wycofywany. Zastąpimy go nowszą
armatohaubicą Krab.
Bardzo liczną grupą z racji wielu różnych wersji jest w naszej armii pojazd
MT-LB. Opracowano go w Związku Radzieckim, w Hucie Stalowa Wola jest produkowany od 1976 roku. Jako ciekawostkę należy uznać to, że miał on holować armaty, a ostatecznie jest między innymi transporterem opancerzonym o nazwie Opal,
a także wozem dowodzenia, kierowania
ogniem, pojazdem zabezpieczenia technicznego. Pomimo tego, że MT-LB jest już
w polskiej armii bardzo długo, to nadal jego
użyteczność jest wysoka. Wkrótce ma pojawić się nowa wersja o nazwie LPG. Nie
należy mylić tego z alternatywnym paliwem
montowanym w autach osobowych. Mowa
o Lekkim Podwoziu Gąsiennicowym.
M113 to stary, amerykański transporter opancerzony. Służy jako sanitarka,
przewozi rannych z pola walki. W naszej ar-
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mii pracuje 35 sztuk tego pojazdu. Skąd
wzięły się w Polsce? Przejęliśmy je wraz
z Leopordami 2. Co ciekawe, transfer dotyczył także wozów zabezpieczenia technicznego, tak zwanych pojazdów szkoleniowych, ciężarówek, mostów towarzyszących, a także pojazdów służących do
transportu czołgów. W naszej armii M113
pracuje od 2002 roku.
Wojsko Polskie posiada na swoim wyposażeniu także AHS Kraby. Jest ich niewiele, bo zaledwie 10 egzemplarzy, w tym
prototypy. Niestety armatohaubica Kraba
nie należy do udanych produkcji. Dlaczego? W latach 90. Polska planowała wprowadzić samobieżną artylerię kalibru 155 mm.
Ktoś jednak wpadł na pomysł, że zakupimy tylko wieże z armatami. Reszta, to znaczy podwozie, będzie wykorzystywane ze
znanych już gąsienic. Nie było tak kolorowo, ponieważ Bumar Łabędy, który miał zająć się tym projektem nie mógł dostarczyć
podwozi pozbawionych usterek. Po piętnastu latach Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło podwozia w Korei, natomiast sam montaż odbywać ma się w Hucie Stalowa Wola.
W naszym kraju jeździ także sporo
(240) pojazdów opancerzonych, które wykorzystują koła. Jednym z nich jest BRDM-

2 czyli tak zwany Żbik B. Pracuje w Wojsku Polskim od 1966 roku. Zaprojektowano go w 1962 roku. Jest to wóz rozpoznawczy naszych wojsk lądowych. Co ciekawe, może on pływać, a zastosowanie dodatkowych dwóch par kół zwiększyło jego
możliwości w pokonywaniu przeszkód.
BRDM-2 wykorzystywany jest jako pojazd
rozpoznawczy, zestaw przeciwlotniczy, pojazd sztabowy, niszczyciel czołgów. Jak widać, podwozie to jest mocno modyfikowane, aby mogło służyć na różnych polach
walki.
Kolejnym pojazdem z podwoziem kołowym jest czechosłowacka armatohaubica wz. 1977 Dana, która w naszym wojsku
pracuje od 1983 roku. Posiadamy 111
sztuk tego wozu. Pomimo tego, że jest ona
już dość starą jednostką, to nadal spisuje
się bardzo dobrze. To za sprawą wielu modyfikacji – przykładowo zmiany kalibru
z 152 na 155 mm. Wymieniono także lufę
na dłuższą, dzięki temu zasięg jest o wiele
większy. Dany mają być zastąpione przez
AHS Kryl, które Polska buduje z izraelską
firmą Elbit.
Bardzo znanym wśród mediów pojazdem opancerzonym jest KTA Rosomak,
który w liczbie 670 sztuk służy Wojsku Polskiemu od 2004 roku. O ile nazwa jest pol-

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

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

ska, o tyle jest to po prostu fiński transporter
Patria AMV. Polacy mają licencję na ten pojazd oraz dostosowali go do swoich wymagań, tworząc kilka wersji. Co ciekawe,
Rosomak, a konkretnie jego podwozie,
ma być wykorzystywane do produkcji samobieżnego moździerza Rak. Transportery, które produkowane są w Polsce, zamówiła także armia słowacka.
Na koniec warto wspomnieć o Oshkosh
M-ATV. Nasze wojsko posiada 45 egzemplarzy. Jest zaprojektowany tak, aby załoga podczas najechania na minę była jak najlepiej zabezpieczona. O niepewności pojazdu w warunkach bojowych dowiedzieli
się polscy żołnierze podczas misji w Afganistanie. Na szczęście zostali wyposażeni
w pojazdy MRAP przez Amerykanów. Ci
zdecydowali się przekazać wspomnianych
wcześniej czterdzieści pięć egzemplarzy, które mają zastąpić HMMWV, w cywilnej wersji znane pod nazwą Hummer. Zalety konstrukcji Oshkosh M-ATV? Przede wszystkim wspomniana wcześniej ochrona załogi – nawet gdy pod kołami eksploduje aż
dziesięciokilogramowy ładunek wybuchowy ekipa przeżyje. Oprócz tego model
oferuje wysoką mobilność, co również jest
bardzo ważne podczas różnego rodzaju
konfliktów zbrojnych.
I
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Trzeba się doskonalić
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to ciągły proces jakościowej i ilościowej
transformacji zasobów kadrowych i sprzętowych polskiej armii – mówi szef
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw. Dariusz Łukowski

Jakie miejsce w polskich Siłach Zbrojnych zajmuje innowacyjność i w jakim obszarze najsilniej dochodzi do głosu?
Biorąc pod uwagę, że Siły Zbrojne są
gwarantem naszego bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego
innowacyjność właśnie w obszarze bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa militarnego – wpisuje się w całej swej definicji
w unowocześnianie i modernizowanie polskich Sił Zbrojnych, co następuje sukcesywnie we wszystkich ich rodzajach.
W resorcie obrony narodowej instytucją zajmującą się kwestiami innowacyjności i wdrażania nowoczesnych technologii
jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, z którym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ściśle
współpracuje w obszarze wsparcia i zabezpieczenia technicznego pozyskiwanego
nowoczesnego sprzętu wojskowego.
Innowacyjność jest również jednym
z kluczowych parametrów w procesie wyłaniania liderów produkcji zbrojeniowej
podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nakłady finansowe przeznaczane na prowadzenie prac badawczorozwojowych w Ministerstwie Obrony Na-
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rodowej systematycznie rosną, a jedną
z głównych myśli przewodnich MSPO jest
właśnie promowanie innowacyjności.
Przykładem takich działań są również
realizowane programy operacyjne MON,
w których możemy wyróżnić 5 głównych
obszarów: systemy obrony powietrznej
i obrony przeciwlotniczej, śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizacja Marynarki Wojennej, zintegrowane
systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR, bezzałogowe
systemy rozpoznawcze i rozpoznawczouderzeniowe.
Jakie rozwiązania są obecnie najpotrzebniejsze w wojsku, by można było
mówić o zrealizowanych założeniach profesjonalizacji armii i gotowości obronnej
na miarę czasów i potrzeb?
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to
ciągły proces jakościowej i ilościowej transformacji zasobów kadrowych i sprzętowych
polskiej armii. Zmiany te są wprowadzane
stopniowo, tak aby przez cały czas trwania
tego procesu była ona gotowa do wykonywania swoich konstytucyjnych zadań
i wypełniania misji, również tych poza
granicami kraju, wynikających z naszych zo-

bowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych.
Proces profesjonalizacji jest realizowany
w trzech głównych obszarach: personelu,
tj. żołnierzy i pracowników wojska, modernizacji technicznej oraz szkolenia
i kształcenia. Jednym z aspektów profesjonalizacji, obok modernizacji technicznej,
była reforma systemu zarządzania zasobami osobowymi, zmierzająca do zastąpienia służby obowiązkowej ochotniczą
służbą wojskową – zawodową i kontraktową. Istotnym elementem tego procesu
były również zmiany w systemie kształcenia kadr. Dlatego też kierownictwo MON
tak dużą wagę przykłada do reformy systemu edukacji wojskowej, maksymalnie
dopasowując go do wymagań dzisiejszego
pola walki i panującej sytuacji geopolitycznej. Ponadto Jak wspomniałem, profesjonalizacja to proces ciągły, musimy
więc nadążać za występującymi zmianami
i rozwojem. Wiele osób kojarzy profesjonalizację tylko z przejściem na tzw. armię
zawodową, ale to był tylko pierwszy krok.
Profesjonalna armia to więc nie tylko
nowoczesny i zaawansowany technicznie
sprzęt, ale też bardzo dobrze wyszkolony
żołnierz. To my – żołnierze stanowimy
w głównej mierze o walorach bojowych polskich Sił Zbrojnych. Moją rolą i rolą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest
stworzenie takiego środowiska, aby w połączeniu z coraz to nowocześniejszym
sprzętem żołnierze stanowili skuteczny
element odstraszania potencjalnego przeciwnika.
Co jest najbardziej potrzebne? W mojej ocenie są to systematyczna modernizacja istniejącej bazy szkoleniowej – mam na
myśli poligony, place ćwiczeń, strzelnice, itd.,
pogłębianie i zacieśnianie współpracy z państwami Sojuszu, realizacja międzynarodowych szkoleń, wymiana doświadczeń
w obszarze szkolenia, wspieranie i wykorzystanie potencjału naukowego oraz technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, a także budowa partnerskich relacji z rodzimym przemysłem zbrojeniowym
jako integralnym elementem polityki obronnej naszego państwa.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

PRODUKTY DLA WOJSKA

Z NIEWIADOWA
Zakłady w Niewiadowie powstały
w 1922 roku jako spółka Polskie Zakłady Chemiczne „NITRAT”. Fabryka
przez cały okres swego istnienia
była związana z produkcją dla potrzeb wojska.
W ofercie Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. znajduje się wiele wyrobów specjalnych,
takich jak:
- niekierowane pociski rakietowe
- granaty dymne
- bomby lotnicze
- naboje termiczne
- imitatory strzału armatniego ISA-73
- naboje sygnalizacyjne
Jednym z najczęściej sprzedawanych jest czołgowy granat dymny
GAk-81, stanowiący etatowe wyposażenie zdecydowanej większości
ciężkich pojazdów samochodowych
i pancernych użytkowanych w Siłach
Zbrojnych.
Spółka posiada własną narzędziownię, wytwarzającą wykrojniki, formy
wtryskowe i specjalistyczne narzędzia.
W Niewiadowie dzięki pozyskanym
dużym inwestorom na terenie Zakładów powstaje strefa biznesowoprodukcyjna skupiająca wiele podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tradycyjnych od wielu dziesięcioleci wyrobów jak przyczepy kempingowe i bagażowe, sprzęt gospodarstwa domowego w tym suszarki
do grzybów i owoców, a także palety
transportowe i wielkogabarytowe
rury poliestrowe.
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Rozwijamy ofertę eksportem
i przejęciami
Jest kilka kierunków, na których szczególnie zwiększamy nasze zaangażowanie – mowa tu zdecydowanie o rynkach afrykańskich i azjatyckich, gdzie
jest największy popyt na nasze produkty – mówi
prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Jakub Skiba

Zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego,
jednego z najważniejszych wydarzeń przemysłu zbrojeniowego w Europie. Czym
państwo będą się chwalić na tegorocznym
MSPO?
MSPO to dla nas najważniejsze wydarzenie w roku. W Kielcach pojawiają się
nasi najważniejsi partnerzy, zarówno ze
szczebla rządowego, jak i biznesowego. Jest
to naturalne środowisko do nawiązywania
i podtrzymywania relacji biznesowych i gospodarczych. Rozmowy, które się tu toczą
z reguły są swoistymi kamieniami milowymi, które znacząco wzmacniają negocjacje.

A jak wyglądają wasze zapatrywania na
eksport? PGZ od lat jest krytykowana, że
nie posiada żadnych spektakularnych
sukcesów na tym polu.
Zakupy w tym sektorze to temat rzeka
– projekty trwają latami, gdyż Siły Zbrojne posiadają różne wymagania, które często ulegają zmianie bądź też rewaluacji. Prowadzimy obecnie kilkaset projektów sprzedażowych i nie jesteśmy w stanie wyznaczyć
dokładnych dat zakończenia postępowań
większości z nich. Nie chcemy również zdradzać szczegółów, gdyż konkurencja nigdy
nie śpi. Mamy jednak kilka bardzo przyszłościowych projektów i bardzo interesujące prognozy dotyczące zapotrzebowania
na oferowane przez nas rozwiązania. Jest
kilka kierunków, na których szczególnie
zwiększamy nasze zaangażowanie – mowa

Oczywiście mamy już wiele zakontraktowanych sukcesów na naszym koncie. Bardzo dobrze prezentują się
nasze wyniki w segmencie materiałów wybuchowych
W tym roku zaprezentujemy szeroką
gamę systemów radarowych, w tym system
pasywnej radiolokacji PCL/PET. Po raz kolejny pokażemy nowy bojowy wóz piechoty „Borsuk”, który przechodzi intensywne
testy zamawiającego. Przedstawimy również dedykowaną do tego pojazdu bezzałogową wieżę, która jest w ponad 80 proc.
produktem opartym na naszej myśli technicznej, co otwiera wiele opcji eksportowych.
Mamy również szereg systemów artyleryjskich, bezzałogowych statków powietrznych
oraz wyposażenia indywidualnego żołnierza, w tym broni strzeleckiej i optoelektroniki, takiej jak noktowizory i kolimatory. Jest to oczywiście jedynie wycinek z naszej kompleksowej oferty, która będzie do
obejrzenia na naszym stanowisku.
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tu zdecydowanie o rynkach afrykańskich
i azjatyckich, gdzie jest największy popyt na
nasze produkty.
Oczywiście mamy już wiele zakontraktowanych sukcesów na naszym koncie.
Bardzo dobrze prezentują się nasze wyniki w segmencie materiałów wybuchowych.
Po odjęciu tej dziedziny od naszego eksportu nadal utrzymujemy dwucyfrowy
wzrost eksportu, co jest według mnie bardzo dobrze rokującym na przyszłość wynikiem. Wedle naszej koncepcji, docelowo
eksport powinien stanowić 20–25 proc.
przychodów – jest to realny cel, który jesteśmy w stanie przy obecnym potencjale
osiągnąć.
Jednym ze sposobów na rozwinięcie
naszej oferty są przejęcia zarówno na ryn-

ku krajowym, jak i zagranicznym. Prowadzimy obecnie kilka projektów mających na
celu dołączenie do naszej Grupy kolejnych
podmiotów.
Co może pan powiedzieć na temat
kondycji finansowej Grupy? W mediach
pojawia się wiele informacji na temat
tego, że Grupa nie jest w stanie wypracować zadowalającego wyniku.
Sektor zbrojeniowy nie do końca operuje w warunkach rynkowych – musimy
uwzględniać w swojej działalności decyzje
polityczne oraz zmieniające się z upływem
czasu wymagania wojskowych. Grupa boryka się z kilkoma problemami, które
są efektami wieloletnich zaniedbań, np.
w segmencie pancernym oraz stoczniowym.
To powodowało, że Spółki z tych domen nie
mogły pochwalić się w negocjacjach międzynarodowych, że ich rozwiązania służą
w krajowych Siłach Zbrojnych i przez to
miały utrudnione wejście na rynki zagraniczne. W tym sektorze ogromne znaczenie ma to, że wojsko kraju producenta korzysta z danego sprzętu – często taka adnotacja zmienia nastawienie naszych partnerów o 180 stopni.
Jeśli chodzi o kondycję naszych spółek, to mamy zakłady, które radzą sobie bardzo dobrze, zarówno na rynku krajowym,
jak i eksportowym. Skupiamy się obecnie,
aby za pomocą procesów konsolidacji i specjalizacji, wpłynąć pozytywnie na spółki ze
słabszymi wynikami. Nie jest to proces, który da się zrobić w rok czy dwa, jednak jesteśmy optymistami i wierzymy, opierając
się na zakończonych już procesach rewitalizacji, że każdy z podmiotów zrzeszonych
w PGZ jest w stanie odnieść sukces na swoim polu specjalizacji. Wierzymy także, że
w wyniku właściwie przeprowadzonych
procesów konsolidacyjnych uda nam uzyskać się efekt synergii, który zwiększy potencjał produkcyjny naszych zakładów.
Rozmawiała Agnieszka Żądło

Agencja Pośrednictwa Pracy Work Room
ul. Chłodna 51 (biurowiec Warsaw Trade Tower), 00-867 Warszawa
tel. +48 22 487 90 97, +48 794 005 554
biuro@workroom.com.pl
www.workroom.com.pl
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Gdzie eksportuje polski
przemysł zbrojeniowy?

Jak czytamy w dokumencie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Eksport
uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski. Raport za rok 2016” eksport
sprzętu wojskowego odbywa się na podstawie zezwoleń. Polska administracja
bierze pod uwagę sformułowaną w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych
zasadę prawa każdego kraju do obrony integralności własnego terytorium
i dokonywania niezbędnych do tego zakupów uzbrojenia
Wojciech Ostrowski
iczba wydawanych zezwoleń
– stwierdzono w raporcie – rosła
w latach 2013–2015, natomiast
w roku 2016 zanotowano niewielki spadek. W 2013 roku wydano 648 licencji o wartości 858 mln euro. Najlepszy
był rok 2015 – wydano wtedy aż 710 licencji
na sumę 1,27 mld euro. W roku 2016 liczba wydanych licencji spadła do 700, a ich
wartość do 1,23 mld euro.
Rzeczywista wartość eksportu jest jednak znacznie niższa od wartości wydanych
zezwoleń. W latach 2013–2015 wzrosła ona
z 336 mln euro do 421 mln euro. W roku
2016 zanotowano spadek wartości eksportu
uzbrojenia do 383 mln euro. W ciągu badanych 4 lat wartość rzeczywista sprzeda-
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ży wynosiła od 31 do 42 procent wartości
wydanych pozwoleń.
Raport MSZ przedstawia również
wartość sprzedaży w poszczególnych grupach wyodrębnionych zgodnie ze Wspólnym Wykazem Uzbrojenia Unii Europejskiej.

Wartość eksportu
W przyjętym przez Radę UE dokumencie zaklasyfikowano rodzaje uzbrojenia w 22 kategoriach ML z oznaczeniem
numerycznym od 1 do 22. Największy
udział w polskim eksporcie posiada kategoria ML10. Zgodnie z unijną definicją należą do niej: statki powietrzne, statki powietrzne lżejsze od powietrza, bezzałogowe statki powietrzne (UAV), silniki i sprzęt
do statków powietrznych, pokrewne wyposażenie i elementy składowe, specjalnie

zaprojektowane lub zmodyfikowane do
celów wojskowych.
W kategorii tej Unia Europejska umieściła również między innymi: elementy
składowe statków powietrznych, drony,
wyrzutnie, sprzęt ratowniczy, wyposażenie
naziemne, części silników lotniczych, spadochrony, paralotnie oraz kombinezony pilotów.
Na wysoką wartość sprzętu sprzedanego za granicę – podaje raport MSZ
– wpływają w znacznej mierze umowy kooperacyjne zawarte przez polskich producentów z zagranicznymi koncernami. Wiele polskich firm produkuje części
do samolotów, śmigłowców i sprzętu naziemnego. Te wyroby znacznie podnoszą
wartość naszego eksportu. Wartość eksportu w kategorii ML10 jednak przez
ostatnie lata systematycznie malała.
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W roku 2016 wyniosła około 200 mln
euro.
Na dalszej pozycji znalazły się kategorie ML6 i ML3. Kategoria ML6 obejmuje pojazdy naziemne i ich elementy składowe. Wartość sprzętu wyeksportowanego
w tej kategorii w 2016 roku wyniosła 57,6
mln euro. W kategorii tej rok 2016 przyniósł
znaczący wzrost.
Na trzecim miejscu znalazła się kategoria ML3 z wynikiem 51,1 mln euro. Zalicza się do niej: amunicją i zapalniki oraz
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe. Jednak po gwałtownym
wzroście w roku 2015, rok 2016 przyniósł
spadek eksportu wyrobów należących do
kategorii ML3.
Duży spadek zanotowano w kategorii
ML9. Obejmuje ona: wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne), specjalny sprzęt morski, wyposażenie, elementy
składowe i inne nawodne jednostki pływające. Wartość eksportu w tej kategorii spadła z ponad 25 mln do zaledwie 0,3 mln
euro.

Główne kierunki w 2015 roku
Jak podkreśla raport MSZ, trudno
jest mówić o długofalowych trendach w eksporcie polskiego sprzętu wojskowego. Jego
wartość jest raczej niska, więc pozyskanie
lub utrata nawet jednego dużego kontraktu może znacząco wpłynąć na wartość całego eksportu.
Z opracowania wynika również, że
ponad połowę eksportu stanowi produkcja
związana z branżą lotniczą. Jeśli zaś chodzi o pozostałą część eksportu, dużą rolę
odgrywa w niej odsprzedaż zbędnego
sprzętu i reeksport.
W podziale na regiony świata największy udział w polskim eksporcie w 2015
roku zajmowała Ameryka Północna. Jego
wartość wyniosła w tym przypadku 197,6
mln euro i dotyczyła głównie wyrobów z kategorii ML10 oraz ML1 (broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne
uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze
12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do
nich elementy składowe; ML11 – sprzęt
elektroniczny, statki kosmiczne; ML 22
– technologie służące do produkcji, eksploatacji, napraw i remontów).
Na drugim miejscu znalazła się Unia
Europejska. Wartość sprzedaży w 2015 roku
na ten rynek wyniosła 80 mln euro. Głównymi kategoriami składającymi się na ten
kierunek były: ML 10, 22, 1, 6, a także ML
13 – sprzęt opancerzony lub ochronny, takież konstrukcje oraz ich elementy składowe; ML4 – bomby, torpedy, rakiety, pociski kierowane, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposaże-

nie i akcesoria oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe: a także
ML 16 – odkuwki, odlewy i prefabrykaty.
Trzecie miejsce zajmował Bliski
Wschód, gdzie wartość naszego eksportu
stanowiła 54,8 mln euro. W sprzedaży na
ten region dominowały pozycje: ML3 a także ML2 – broń gładkolufowa o kalibrze
20 mm lub większym, inna broń i uzbrojenie
o kalibrze większym od 12,7 mm (0,50 cala),
miotacze oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe
Poza podium znalazła się Azja Południowo-Wschodnia z wynikiem 33,8 mln
euro. Składają się na niego: ML9, a także
ML5 – sprzęt kierowania ogniem oraz związany z nim sprzęt do ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy oraz sprzęt testowania, strojenia i zakłócania, specjalnie zaprojektowane do
celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe
i wyposażenie.

rów znajdują się tak odległe kraje jak: Indonezja, Bangladesz czy Tanzania. Wartość
eksportu do tych krajów plasowała się
między 2,7 a 1 mln euro. Niewielkie ilości
(rzędu kilkuset lub kilkudziesięciu tysięcy
euro) sprzedano między innymi do Tajlandii, Chile, Izraela, Australii, na Węgry, Filipiny czy do Konga. Ogółem na liście
państw, do których w 2016 roku sprzedawano broń, lub wydano pozwolenia na
sprzedaż znajdują się 63 pozycje.

Co sprzedawaliśmy?
W roku 2016 sprzedano 60 czołgów do
Czech i 1 do Jordanii. Odbiorcami bojowych pojazdów opancerzonych były: Zjednoczone Emiraty Arabskie – 40 sztuk,
Czechy – 7 sztuk, Finlandia – 2, Niemcy –
3 sztuki. Wielkokalibrowych systemów artyleryjskich sprzedano natomiast 20 sztuk
do USA i 1 do Niemiec.
Do Kamerunu trafiły 2 śmigłowce bojowe. Do Bułgarii sprzedano 12 rokiet i wy-

Spośród naszych sąsiadów najwięcej broni kupowali
od nas Czesi – 11,7 mln euro. Niewiele mniej,
bo 11,4 mln euro, wydali u nas Ukraińcy
Kolejną pozycję pod względem wartości eksportu w 2015 roku zajmowała Afryka Północna. Wartość sprzedaży do tego regionu wyniosła 22,5 mln euro. Główne kategorie sprzętu tam sprzedawanego stanowił: ML10, ML6 oraz ML5.

Polski eksport zbrojeniowy
– zmiany w 2016 roku
W roku 2016 eksport do Ameryki Północnej spadł do poziomu 166,2 mln euro.
Podobnie w przypadku Unii Europejskiej
wartość sprzedaży polskiej broni zmniejszyła się do poziomu 77,3 mln euro. Zwiększyła się natomiast sprzedaż na Bliski
Wschód. W 2016 roku jaj wartość wyniosła 80,2 mln euro. Cały Polski eksport w
roku 2016 zmniejszył się z porównaniu z rokiem 2015 z 420,9 mln euro do 382,9 mln
euro.
Największym importerem polskiej broni były w 2016 roku Stany Zjednoczone.
Wartość sprzętu wysłanego do USA wyniosła 152,5 mln euro. Na drugim miejscu
znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie
z sumą 40,9 mln euro, dalej Jordania – 30,8
mln euro, Hiszpania – 19,8, Algieria – 15
i Kanada 13,7 mln euro.
Spośród naszych sąsiadów najwięcej
broni kupowali od nas Czesi – 11,7 mln
euro. Niewiele mniej, bo 11,4 mln euro, wydali u nas Ukraińcy. Ale na liście importe-

rzutni. Sprzedaż przenośnych zestawów rakietowych wyglądała następująco: Indonezja – 14 sztuk, Litwa – 10, a Stany Zjednoczone 52 sztuki.
Polska sprzedała 39 pistoletów do
Szwajcarii i 60 na Ukrainę. W kategorii karabiny i karabinki najwięcej kupili od nas
Czesi – 10720 sztuk. Ale polskie wyroby trafiły też do: Bhutanu – 2 sztuki, Iraku – 200
sztuk, Kanady, 54, Litwy – 25 oraz Szwajcarii – 63 sztuki.
Największym odbiorcą pistoletów maszynowych była Wielka Brytania – 500
sztuk. Jedną sztukę sprzedano do Jordanii.
Czesi kupili 200 sztuk karabinów szturmowych, a do Jordanii i Nigerii trafiło odpowiednio 1 i 7 sztuk. Również w przypadku
lekkich karabinów maszynowych liderem
importu są Czechy – 39 sztuk. Jedna sztuka trafiła do Norwegii, a 4 na Słowację.
Ciężkie karabiny maszynowe sprzedawano do: Bułgarii – 50 sztuk, Czech – 26,
Izraela – 1, Francji – 3, Nigerii – 20, USA
– 10 i Wietnamu – 14 szt. Do Bułgarii trafiła 16 dział przeciwpancernych, do Czech
– 5, Niemiec – 3, na Słowację 8 i do Wietnamu 1 szt. W kategorii przenośne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych i systemy
rakietowe klientami polskich sprzedawców były Czechy – 117 i Bułgaria – 28 szt.
Na Ukrainę trafiło natomiast 50 polskich
moździerzy o kalibrze poniżej 75 mm. I
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Biotechnologia B
na wojnie

Istnieje tak zwana czarna biotechnologia, która
łączy się z bioterroryzmem. Czy powinniśmy
się jej bać? Czy medycyna tego typu sprawi,
że znikną znane nam pola walki, w których
używane są czołgi i broń palna?
Daniel Laskowski

iotechnologia ma zastosowanie
w wielu sektorach. Rozróżnić ją
możemy kolorami. Pod kolorem
czerwonym kryje się biotechnologia medyczna, zielonym – rolna, natomiast niebieskim – morska. W naszej naturze, gdzieś głęboko pod skórą czyha
rządza spełnienia, podbijania nowych terenów, chęć zemsty. Dlatego też ludzkość
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
można także przygotować technikę, która
w łatwy sposób może z korzystnej dla
zdrowia stać się śmiercionośną bronią. To
właśnie kolorem czarnym, nawiązującym do
śmierci, zaznaczono ten sektor biotechnologii.
W USA po 11 września 2001 roku senatorom przesyłano listy z przetrwalnikami węglika. Inny, starszy atak bioterrorystyczny miał miejsce w metrze w Tokio, gdzie w 1995 roku rozpylono toksynę botulinową. Dużo słyszeliśmy także
o ataku chemicznym w Syrii, gdzie USA
wskazywało na Rosję, ta zaprzeczała.
Do ataku miało dojść w Dumie, gdzie
SAMS poinformował o bombie chlorowej,
która uderzyła w szpital, zabijając przy tym
sześć osób. Drugi atak miał miejsce w budynku mieszkalnym, gdzie zginęło aż 35
osób.

Broń biologiczna.
Jak to wygląda w teorii?
Broń B jest to tak zwana broń masowego rażenia. Nie mamy tu typowych ładunków jak w przypadku broni palnej.
Rolę ładunku odgrywają patogenne mikroorganizmy lub wirusy. Do broni biologicznej można także zaliczyć broń, która jest
oparta na toksynach typu rycyna, botulina,
czyli pochodzenia biologicznego. Może
być stosowana nie tylko na pojedynczych
żołnierzy czy oddziały. Bronią B można zaatakować ludność cywilną lub jednorodne
monokultury roślinne, a także hodowle
zwierząt, co nazywamy terroryzmem socjoekonomicznym.
Broń biologiczną można wyprodukować niewielkim kosztem. Jest bardzo skuteczna, a także słabo wykrywalna na początkowym etapie. Jak stosuje się broń B?
Najczęściej wykorzystuje się do tego pociski artyleryjskie lub bomby lotnicze, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, gdy zrzucano ją z samolotów w postaci pakietów lub
przesyłano je pocztą. Mało tego, broń
biologiczną można rozpylić jak aerozol,
w powietrzu lub wykonać kontaminację
wody i żywności.

Bioterroryzm zaczął się niedawno?
Nic bardziej mylnego!
Uznajmy, że początkiem bioterroryzmu było pierwsze użycie broni biolo-
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gicznej. Już w starożytności zatruwano
strzały toksynami oraz podrzucano jadowite węże na wrogie statki. Mowa
o praktykach Hannibala. Aleksander Macedoński także wykorzystywał broń B. Wyglądało to nad wyraz ciekawie. W czasie
wycofywania się z pól bitewnych nakazywał porzucanie zwłok koni i żołnierzy,
którzy zmarli na choroby zakaźne. Wiele osób za początek bioterroryzmu uznaje lata 70. XX wieku. To wtedy ruch
Weather Undrground chciał skazić wodę
substancjami toksycznymi. Natomiast
w 1984 roku zatruto salmonellą bary sałatkowe w stanie Oregon. Zachorowało
751 osób. Za sprawą działań FBI został
udaremniony zamach, który zorganizować
chciała grupa Minnesota Patriots Council. Za sprawą użycia rycyny, która była
w postaci aerozolu i kremu chciano wywołać sporo szkód. Na szczęście atak ten
nie doszedł do skutku.
Wróćmy jeszcze do czasów II wojny
światowej czy zimnej wojny. Czy wtedy także użyto broni B? Na szczęście nie, nie doszło do tego ze względu na Protokół Genewski z 17 czerwca 1925 roku, a także
Konwencję, która zakazywała zarówno
prowadzenia badań, produkcji, jak i gromadzenia zapasów broni biologicznej i toksycznej.

Użycie biotechnologii na wojnie

Masowy atak

Patogenów, które mogłyby siać spustoszenie jest naprawdę dużo. Przykładowo pałeczka Yersinia petis może powodować dżumę. Natomiast Clostridium botulinum to bakteria, która potrafi wyprodukować najsilniejszą truciznę na świecie, gdzie
dawka śmiertelna dla człowieka wynosi zaledwie kilkaset nanogramów! Jest też wirus
czarnej ospy o nazwie Variola major oraz
Zaire ebolavirus, który powoduje gorączkę
krwotoczną. Wirusy te są naprawdę bardzo
niebezpieczne. Przykładowo większość populacji nie jest już odporna na wirusa
czarnej ospy. Co prawda on już wygasł, ale
kto powiedział, że nie wróci? Niestety genetyka jest tak zaawansowana, że inżynierowie mogą spowolnić rozwój danej bakterii, co zaowocowałoby zarażeniem większej części społeczeństwa przed pojawieniem się objawów. Izolacja chorych byłaby znacznie trudniejsza. Wiele słyszy się także o GMO, które może zawierać groźne
toksyny.
Czarny sektor biotechnologii jest bardzo niebezpieczny, jeśli chodzi o wojnę. Terroryści oraz strony konfliktu mogą szybko
i, co gorsza, skutecznie w prosty sposób wywołać ogromny problem nie tylko wśród
żołnierzy i cywili. Zagrożenie dotyczy także matki natury.

Bioterroryzm (przynajmniej oficjalnie)
nie zachęca terrorystów do użycia niebezpiecznych substancji. Dlaczego? Problemów jest kilka. Przede wszystkim biotechnologia nie zapewnia, a wręcz nie daje zupełnie jakiejkolwiek kontroli. Wirusy nie wiedzą czy atakują wroga, czy przyjaciela. Zabijają po prostu wszystkich. Dlatego użyte na danym terenie mogą sięgać także jej
twórców. Oczywiście zdarzały się historie,
gdy broń była stworzona tak, aby dotykać
konkretnej rasy, na szczęście nie słyszy się
już o takich atakach.
Kolejnym problemem bioterroryzmu
jest to, że patogeny mogą ewoluować, co
może doprowadzić do tego, że będą np. odporne na antybiotyki, a to może sprawić, że
i twórca, czyli strona atakująca, będzie miała problem z wirusem. Nie można wykluczać także takiej ewolucji, która początkowo była stworzona, aby atakować zwierzęta,
a zaczyna zagrażać ludziom.
Krótko mówiąc, jest to śmiertelne zagrożenie, które może spowodować niewyobrażalne spustoszenia. Miejmy nadzieję,
że ludzie nie będą rozwijać tak zwanej broni B, ponieważ taki atak może nie tylko zabić wiele ludzi, w tym kobiety czy dzieci,
a także zniszczyć nasze środowisko naturalne.
I
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Europa budzi się
z wojskowego letargu
Być może dobrze się stało, że prezydent USA Donald Trump na ostatnim
szczycie NATO mocniej uderzył w stół. Jest szansa, żeby wreszcie Stary
Kontynent przestał traktować swój militarny potencjał po macoszemu.
Chociaż wielkim hamulcowym będą unijne procedury
Michał Tabaka
ezpieczeństwo kosztuje. I to niemało. Nic więc dziwnego, że kilka lat temu państwa członkowskie
w Pakcie Północnoatlantyckim
ustaliły, że powinny łożyć na rozwój swojego wojska co najmniej 2 procent PKB. Ale
„powinny” nie znaczy „muszą” i z tych deklaracji dzisiaj niewiele pozostało.

B
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Dane są jednoznaczne. Zdecydowanie
najwięcej pieniędzy na armię i jej rozwój wydają Stany Zjednoczone – ok. 3,58 proc.
PKB w 2017 r. Za nimi jest spora przerwa
i bardzo mała grupka „goniących”. Wyższym poziomem nakładów na armię niż
2 proc. PKB mogą poszczycić się jedynie:
tonąca w długach Grecja (2,32), Wielka Brytania z kosztami związanymi z opuszczeniem UE (2,14), Estonia (2,14), Rumunia
(2,02) i Polska (2,01). A co z resztą? Przo-

dujące europejskie gospodarki nie mają nawet pół powodu do dumy w tym względzie.
Ich wydatki na armię są na żenująco niskim
poziomie: Belgia (0,91), Hiszpania (0,92),
Włochy (1,73), Holandia (1,17), Niemcy
(1,22), Portugalia (1,32), Turcja (1,52), Norwegia (1,59), Francja (1,79).

Temperatura jak w czołgu
Tymczasem sytuacja na świecie nie jest
zbyt spokojna. Coraz bardziej nerwowo robi
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się w relacjach między Iranem a USA i resztą Zachodu. Nie bez znaczenia jest też wywołana przez Donalda Trumpa wojna
handlowa, w której Chiny nie mają zamiaru
grać roli chłopca do bicia. Absolutnie nikt
dzisiaj nie może wskazać, w którym kierunku pójdzie dalej Rosja Putina. Biorąc
pod uwagę te i inne aspekty naprawdę trudno dziwić się prezydentowi USA, że ten miał
podczas ostatniego szczytu NATO pretensje
do wielu europejskich przywódców. Historia
już nie raz pokazała, jak może skończyć się
budowanie potęgi militarnej (i tym samym
poczucia bezpieczeństwa) tylko i wyłącznie
na papierze. W polskiej historii bardzo łatwo znajdziemy takie przykłady.
Optymizmem napawa większa aktywność Europy w tym względzie. Raptem od
dwóch lat, ale jednak. W grudniu 2016 r.
Rada Europejska zatwierdziła plan wdrażania działań w zakresie bezpieczeństwa
i obrony. Postawiono na priorytety strategiczne, takie jak: reagowanie na konflikty
i kryzysy zewnętrzne, budowanie zdolności partnerów oraz ochrona UE i jej obywateli. Żeby to osiągnąć, doszło do uruchomienia skoordynowanego rocznego
przeglądu w zakresie obronności (CARD)
w celu zacieśnienia współpracy obronnej
państw członkowskich. Ustanowiono także stałą współpracę strukturalną (PESCO)
w celu wzmocnienia współpracy obronnej
między zainteresowanymi państwami członkowskimi. Ponadto powołano Komórki

stwa członkowskie UE (oprócz Danii,
Malty i Wielkiej Brytanii). Ustalono już
wstępną listę 17 projektów realizowanych
w ramach PESCO. W marcu Rada Europy je przyjęła, podobnie jak plan wdrażania współpracy strukturalnej. Konkretny wykaz projektów i zaangażowanych w nie wykonawców powinniśmy poznać w listopadzie.
Nie bez znaczenia było też podpisanie
w lipcu nowej, wspólnej deklaracji między
NATO a Unią Europejską. Współpraca ma
koncentrować się na mobilności wojskowej,
cyberbezpieczeństwie, zagrożeniach hybrydowych, walce z terroryzmem oraz kobietach i bezpieczeństwie.
„Z zadowoleniem przyjmujemy starania UE, by wzmocnić europejskie bezpieczeństwo i europejską obronność, po to by
lepiej chronić Unię i jej obywateli oraz przyczyniać się do pokoju i stabilności w sąsiedztwie i poza nim. Celom tym służy stała współpraca strukturalna oraz Europejski Fundusz Obronny” – czytamy we
wspólnej deklaracji UE i NATO.

Nowy program
przemysłu obronnego Europy
Określone nakłady na obronność to
jedna strona medalu. Ważne są także
wzajemne deklaracje i konstruowanie konkretnych planów. Równolegle trzeba stawiać na innowacje i nowoczesne rozwiązania. Na szczęście wiedzą o tym również

Pod koniec ubiegłego roku w przestrzeni publicznej
pojawiła się idea powołania europejskiej armii.
Za pomysłem najgłośniej optował prezydent Francji
Emmanuel Macron. Ponadto planuje się unijny budżet
obronny, wspólną doktrynę militarną, a dodatkowo
korpus interwencyjny UE
Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC) w celu poprawy struktur zarządzania kryzysowego oraz wzmocniono unijne instrumenty szybkiego reagowania, w tym grup bojowych i zdolności cywilnych.

Wspólna deklaracja NATO i UE
Pół roku później, w czerwcu 2017 r.
przywódcy UE postanowili zainicjować
stałą współpracę strukturalną w celu
wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności
Europy. 11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła
decyzję ustanawiającą taką współpracę.
Uczestniczą w niej prawie wszystkie pań-

w Europie. Dlatego nowy program rozwoju przemysłu obronnego Europy
(EDIDP), dysponujący budżetem 500
mln euro na lata 2019–2020 ma pomóc
w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów oraz technologii, aby uczynić UE bardziej niezależną,
zwiększyć efektywność wydatków budżetowych i stymulować innowacje w dziedzinie obronności.
Środki będą mogły być przeznaczone
na zdalnie sterowane systemy, łączność satelitarną, dostęp do przestrzeni kosmicznej
i stałą obserwację Ziemi, bezpieczeństwo cybernetyczne i morskie, jak również tech-

nologie w siłach powietrznych, lądowych
i morskich.
– Program ten stanowi historyczny
krok naprzód dla europejskich projektów
przemysłu obronnego i stanowi odpowiedź na trzy wyzwania: efektywność budżetową, konkurencyjność i autonomię
strategiczną. W ciągu roku negocjacji osiągnęliśmy obiecujące rozporządzenie mające
na celu poprawę zdolności innowacyjnych
UE – przekonuje europosłanka Francoise
Grossetete (EPL), sprawozdawczyni projektu w Parlamencie Europejskim.

Polska Grupa Zbrojeniowa
gotowa na wyzwania?
Pól miliarda euro w dwa lata to naprawdę smakowity kąsek. Zwłaszcza, że ciągle, jak mantrę, trzeba przypominać specyficzne położenie Polski, które przy niezbyt
należnej uwadze odbijało się mieszkańcom
kraju nad Wisłą czkawką. Nie dziwi więc, że
największa spółka wojskowa w kraju – PGZ
– na program rozwoju przemysłu obronnego
Europy zareagowała bardzo ochoczo.
„Jesteśmy zdolni i gotowi tworzyć
konsorcja z partnerami UE, ale w takim zakresie, aby jak najlepiej wykorzystywać
potencjał naszych spółek i budować kompetencje w obszarach potrzeb zbrojeniowych, w tym też i polskiej armii. Naszą ambicją jest udział w jak największej liczbie projektów, które wniosą do GK PGZ nowe
kompetencje oraz pomogą pozyskać bądź
rozwinąć kluczowe technologie krytyczne
w zakresie obronności oraz rozwoju bazy
przemysłowo-technologicznej. Chcemy
utrzymać pozycję ważnego gracza w europejskim przemyśle zbrojeniowym i być dostawcą sprzętu i rozwiązań także dla sił sojuszu” – czytamy w stanowisku PGZ przesłanym do redakcji money.pl.

Co najmniej trzy firmy
z co najmniej trzech krajów
Zdaniem ekspertów zadanie może być
jednak wyjątkowo trudne. Najwięcej pieniędzy z EDIDP trafi do wielopodmiotowych konsorcjów. I trzeba będzie przy
okazji wykazać się dobrą współpracą z europejskimi przedsiębiorstwami. Takie są warunki UE. Z funduszu pieniądze popłyną
tylko i wyłącznie tam, gdzie projekty realizowane będą przez co najmniej trzy przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne. Co
istotne: mają one mieć siedzibę w najmniej
trzech krajach UE. To sposób Brukseli z jednej strony na zwiększenie potencjału wojskowego, a z drugiej na faktyczną współpracę między poszczególnymi krajami
w tym zakresie.
Elżbieta Bieńkowska, unijny komisarz
ds. rynku wewnętrznego, zapewnia, że
fundusz najchętniej będzie przekazywał

Fakty 33

«

RYNEK ZBROJENIOWY W POLSCE

«

pieniądze średnim firmom, których najwięcej jest w Europie Środkowej, w tym
w Polsce. Władze UE podkreślają, że zamysłem EDIDP wcale nie było na tworzenie nowego strumienia pieniędzy dla Niemiec, Francji czy Włoch.
Czy polskie firmy bezproblemowo podejmą współpracę z zagranicznymi kolegami po fachu? Może być z tym różnie.
Fot. wikimedia

nakładach, ale również o niezbędnej w tym
zakresie międzynarodowej współpracy.
Jest realna szansa, że Stary Kontynent nie
będzie pod tym względem odstawał od reszty świata. Trwa dyskusja, padają nowe
pomysły. Co z tego, że niektóre kompletnie
nieprzystosowane do rzeczywistości? Tylko w ten sposób można trafić na te wartościowe, które poprawią poczucie bezpieczeństwa Europejczyków.
Pod koniec ubiegłego roku w przestrzeni
publicznej pojawiła się idea powołania
europejskiej armii. Za pomysłem najgłośniej
optował prezydent Francji Emmanuel Macron. Ponadto planuje się unijny budżet
obronny, wspólną doktryną militarną, a do-

ra miałaby powstać najpóźniej w 2025 r. To
nic innego jak utworzenie wojskowej strefy Schengen między 26 krajami – w zdecydowanej większości członkami UE.
– Ułatwiając mobilność wojskową
w UE, możemy skuteczniej zapobiegać kryzysom, skuteczniej wdrażać nasze misje
i szybciej reagować, gdy pojawią się wyzwania – przekonuje szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.
Mimo optymizmu europejskich elit
idea może być wyjątkowo trudno wdrażana. Powodów jest kilka. M.in. fakt, że nie
wszyscy członkowie NATO należą do właściwej strefy Schengen. To powoduje konieczność wydawania poruszającym się

– Program [obronności UE – dop. red.] stanowi
historyczny krok naprzód dla europejskich projektów
przemysłu obronnego i odpowiedź na trzy wyzwania:
efektywność budżetową, konkurencyjność i autonomię
strategiczną. W ciągu roku negocjacji osiągnęliśmy
obiecujące rozporządzenie mające na celu poprawę
zdolności innowacyjnych UE – przekonuje europosłanka Francoise Grossetete (EPL), sprawozdawczyni projektu w Parlamencie Europejskim

– Mimo obiecywanych preferencji unijne wsparcie rozwojowe dla lokalnych zbrojeniówek nie będzie dla nas łatwym pieniądzem. Na rynku wojskowych zamówień
mamy w kraju chaos, porwały się powiązania technologiczne i biznesowe. W ważnym strategicznym sektorze straciliśmy
umiejętność współpracy i kooperacji z zagranicą. Przed dwa lata wtłaczano zarządom firm nadzorowanych przez ówczesnego szefa MON, że za wszelką cenę trzeba budować własny narodowy potencjał
zbrojeniowy, nawet tam, gdzie mieliśmy do
tego wątłe podstawy, a polityczni decydenci
własne oczekiwania i życzenia brali za
rzeczywistość – mówi dla Rzeczpospolitej
Piotr Wojciechowski, prezes WB Group,
największej polskiej prywatnej firmy obronnej.

Francja proponuje Europie
własną armię
Dobrze się stało, że europejscy decydenci wreszcie na poważnie zaczęli rozmawiać o obronności. Nie tylko o większych
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datkowo korpus interwencyjny UE. Analizując europejskie pomysły Macrona, nie
można być zdziwionym taką, a nie inną inicjatywą. Wszak to nie kto inny jak prezydent
Francji opowiadał się (i ciągle to robi) za
wspólnym budżetem strefy euro, jednym
ministrem finansów, osobnym parlamentem i połączeniem stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej z szefem Komisji
Europejskiej. Wypisz, wymaluj, państwo federacyjne. A takie przecież powinno mieć
swoją armię.
Jakie są szanse tego projektu? Na razie trudno oszacować. Trzeba pamiętać, że
taka armia stanowiłaby jednak konkurencję dla NATO, czego kilka państw (w tym
Polska) nie chce. Ale nie wolno zapominać, że tak naprawdę Pakt Północnoatlantycki zależy w głównej mierze od postawy USA. Prezydentura Trumpa zaś jasno wskazuje, że to nie zawsze musi być
przewidywalni i myślący o dobru innych
sojusznik.

Wojskowa Schengen
W marcu Unia Europejska przedstawiła
plan wzmocnienia zdolności obronnych
NATO. W nim zaś mieści się pomysł ustanowienia Europejskiej Unii Obronnej, któ-

przez granice żołnierzom specjalnych wiz.
Inna sprawa to kwestia specjalnych umów
z członkami NATO, którzy nie należą do
UE: USA, Turcją i Czarnogórą. W związku z Brexitem niezbędna byłaby taka umowa też z Wielką Brytanią.
Z drugiej strony nie brakuje przykładów
powodzenia podobnych projektów na
mniejszą skalę. Chociażby wspólna inicjatywa Holandii, Francji, Belgii i Niemiec
z 2010 r. (potem dołączyły jeszcze Hiszpania, Włochy i Luksemburg) w sprawie
ustanowienia europejskiego dowództwa
transportu lotniczego.
Jak w przyszłości kreśli nam się obronność Europy? Jeszcze trudno to w jakikolwiek sposób ocenić. Zbyt duża możliwość
rozwiązań politycznych. Najważniejsze,
że obronność wreszcie stała się na Starym
Kontynencie tematem do rozmów, do podejmowania określonych inicjatyw. Bez
tego nasz kontynent przypominał zaspanego dużego misia. Owszem, dawno, dawno temu coś mu się tam śniło o jakiejś wojnie. Ale to przecież tylko sen, nie ma co zawracać sobie głowy, lepiej dalej szukać beczki miodu. Dobrze, że się w końcu przebudził i zaczyna zdecydowanie mocniej stąpać po ziemi.
I

UNIMOR RADIOCOM jest tradycyjnym dostawcą elektroniki profesjonalnej i specjalnej dla potrzeb
lotnictwa wojskowego i cywilnego. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję, sprzedaż,
serwis, modernizacje oraz remonty główne radiostacji własnej produkcji.
Podczas tegorocznej edycji MSPO zaprezentujemy naszą najnowszą wersję
pokładowej radiostacji komunikacyjnej VHF/UHF typu RS-6113-2-C2MA.
Radiostacja została przystosowana
do współpracy z cyfrową magistralą
ARINC 429 oraz docelowo MIL-STD1553B. Sterowana z wielofunkcyjnego,
elektronicznego panelu dotykowego typu tablet oraz glass
cockpit, na którym zobrazowano wszystkie dane urządzenia.
Zachowana została ponadto możliwość automatycznego
przejścia radiostacji na sterowanie z klasycznego programatora w przypadku awarii szyny pokładowej (opcja „last resort”).
UNIMOR RADIOCOM jest ponadto producentem radiostacji mobilnych, lotniskowych bazowych
i polowych, programatorów elektronicznych do radiostacji eksploatowanych na samolotach
Su-22, MiG-29, śmigłowcach Mi-17, Mi-24 i innych oraz anten stacjonarnych.

UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 46C, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 30 02, fax: 58 762 30 01
marketing@radiocom.pl
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Co dalej

z branżą
zbrojeniową?
Jak prywatnie rozmawiam z przedstawicielami obecnej władzy, mówią mi:
jest gorzej niż myśleliśmy – mówi Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby
Producentów na rzecz Obronności Kraju
Jak „dobra zmiana” zadziałała na
branżę zbrojeniową? Szumnych zapowiedzi było dużo.
Spodziewaliśmy się wiele po obietnicach pana ministra Antoniego Macierewicza. Tylko jak bliżej zaczynano się im
przyglądać, okazywało się, że to tak zwana „para w gwizdek”. Zwalczano prywatne firmy, wszystkie kontrakty zawierano
z państwowymi przedsiębiorstwami. Taka
była filozofia działania ówczesnego szefostwa MON-u. 90 procent produkcji
miało pochodzić ze spółek krajowych. Na
szczęście ta strategia została zmieniona, bo
okazała się kompletnie nieżyciowa. Nie
wiem, co miało na to wpływ. Może przemyślenia, że jednak prywatne firmy też dostarczają różne potrzebne rzeczy? Może co
innego? Fakt jest taki, że bez udziału
przedsiębiorców niepaństwowych żaden
konkretny produkt nie zostałby wyprodukowany.
Politycy przyszli po rozum do głowy.
Wiele kontraktów zostało przygotowanych już wcześniej i sfinalizowano je za
czasów „dobrej zmiany”. Odkąd rządzi PiS
nie powstało prawie żadne sensowne zamówienie na wyrób polski. Obecnie głównym dostawcą naszego sprzętu są Stany
Zjednoczone, które eksportują do Polski
systemy Patriot, śmigłowce, samoloty F-16
i wiele innego uzbrojenia i sprzętu. Wydajemy na te zakupy miliardy dolarów. Jeśli
chodzi o wyniki ekonomiczne spółek, to one
są coraz gorsze. Minęły trzy lata, już nie
można zrzucać odpowiedzialności na poprzednią ekipę i jak nie było strategii rozwoju sektora zbrojeniowego, tak nie ma. Ja-
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kie się wnioski wyciąga? Żadne! To jest tak
zwane trwanie.
Gdzieś popełniono błędy, ale nie widać,
żeby je naprawiano. Jeżeli są straty, to powinny być uzasadnione. Natomiast nie
powinno się zwalniać tego sektora z elementów oddziaływania makroekonomicznego. Gospodarka reguluje rynek najlepiej.
Mówi, kto jest dobry, kto zły. Jak jest dobry zarząd, firma się rozwija, przynosi zyski. Jak jest kiepski, to firma ma straty.
Jeden z generałów amerykańskich na
początku naszej transformacji powiedział:
wam przemysł nie jest potrzebny, my wam
wszystko dostarczymy. Miał rację. Za pieniądze kupi się wszystko, ale jakaś strategia powinna być. Jak prywatnie rozmawiam
z przedstawicielami obecnej władzy, mówią
mi: jest gorzej niż myśleliśmy. Oczywiście
oficjalnie nikt tego nie powie. To ja się pytam: co na to premier?
Nie sprząta się już po poprzednikach,
ale zaczyna się sprzątać po sobie.
I to jest najgorszy moment. Zwalnia się
ludzi, których samemu się zatrudniło. Nie
ma w naszym kraju odpowiedniego systemu szkolenia. Moim zdaniem odpowiedzialność za to ponosi państwo, które
zdecydowało się utrzymywać tak dużą gałąź przemysłu, a niewiele robi, żeby podnosić kwalifikacje pracowników. Przez lata
nic nie zrobiono. Zresztą to nie jest wina aktualnej ekipy. Od wielu lat nikt nie zajął się
tym celem. Sektor powinien być zadbany,
bo jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Czy normą jest, że w wyniku braku
strategii firmy same muszą wychodzić

z proponowaniem zapotrzebowania ministerstwu?
Powstał pewien bałagan. Był program
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.
Wojsko ogłaszało ten program, przynajmniej w części jawnej, a dzięki temu przemysł
– zarówno państwowy, jak i prywatny – wiedział, jakie są potrzeby wojska na najbliższych 9 lat. Teraz ten program niby jest, ale
jakby go nie było, bo jest utajniony. Przemysł nie wie, na co warto postawić, w którym kierunku ma się rozwijać. Cofamy się.
W czym jeszcze?
Kilka lat temu pojawiły się środki na
promocję eksportu. Przez ostatnie trzy
lata na ten cel nie wydano ani złotówki. Jeżeli ciągle mówimy, że przemysł powinien
szukać trzeciej nogi, czyli zwiększać produkcję zagraniczną, a w żaden sposób go
się nie wspomaga, to coś jest nie tak. Bułgaria czy Serbia mają większe przychody
z eksportu niż Polska.
Jak więc firmy mogą się rozwijać?
Podam przykład naszego sąsiada. Czesi ze stoiskami narodowymi są na wszystkich znaczących targach zagranicznych
w świecie. W tym roku widziałem ich nawet na targach Kadex w Kazachstanie. Polski nie widać. Jeżeli PGZ nie decyduje się
na budowę stoiska, a akurat w Astanie ich
nie było, to nie ma polskich firm. Małej firmy nie stać na zaistnienie na rynku zagranicznym, mimo że ma produkty nadające
się do eksportu.
Skoro MON przejął obowiązek nadzoru nad przemysłem obronnym, to powinien dbać o właściwy rozwój branży, czyli umiejętnie lokować zamówienia i nie pod-
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pisywać umów na kilkadziesiąt tysięcy
sztuk do realizacji w ciągu dwóch lat. Zakład to zrealizuje – dużym nakładem środków, ale po dwóch latach z tymi inwestycjami zostanie, nie mając nowych zamówień. Chyba lepiej rozłożyć zamówienie na
5 lat, żeby ciągle produkować coś nowego,
ale także po to, żeby pozostały moce produkcyjne przeznaczone na produkcję eksportową. W ten sposób zmuszono by zakłady do poszukiwania partnerów za granicą. A tak prowadzimy politykę krótkofalową. Szczególnie jest to niebezpieczne
przy częstych zmianach kadry zarządzającej, która chce jedynie dotrwać do następnego „skwitowania”, a nie myśli o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.
Co się dzieje, że kadra w firmach
wojskowych jest tak często wymieniana?
Może brakuje specjalistów?
Specjaliści są, ale trzeba ich znaleźć
i odpowiednio wynagrodzić. Nie może
być dobierana kluczem politycznym. Źle dobrani ludzie w branży zbrojeniowej powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa
i obronności państwa. Na to jest odpowiedni artykuł w kodeksie karnym, o czym
zapominamy.
Czy są pieniądze na badania i rozwój
branży?
Nie brakuje ich. Może nie jest tak
dużo, jak byśmy chcieli, ale to nie jest też
mała kwota. Moglibyśmy pójść wzorem
firm korzystających ze środków unijnych.
Problem polega na czymś innym. Zrealizowane wyniki badań nie są potem wdrażane. W wielu przypadkach dochodzi się
do prototypu, a wojska to nie interesuje.
Nie powielajmy jednak mitu, że musimy
mieć wszystko najnowocześniejsze. Nie ma
armii, która by funkcjonowała tylko
w oparciu o nowości. Sprzęt się modernizuje, konserwuje i robi się to w procesie ciągłym. Jeśli tego się nie robi, to po chwili
mówi się, że mamy same starocie. Niedługo powiemy, że do użytku nie nadają się Rosomaki!
Czyli pan popiera zakup starych okrętów Adelaide w Australii, nazywanych złomami?
Każdy zakup powinien mieć jakiś cel.
W przypadku obronności musimy sobie
zdefiniować, kto może być naszym potencjalnym przeciwnikiem i wtedy kupować
sprzęt nie gorszy niż ten przeciwnika. Bo co
z tego wyniknie, że coś kupimy, a jedną rakietą w trakcie starcia zostanie to zatopione? Pieniądze wyrzucone w błoto.
Sytuacja Marynarki Wojennej jest tragiczna. Wiele lat przedłużania się zakupów
sprawiło, że została mocno w tyle. Na gwałt
potrzeba jej nowych okrętów, które by zastąpiły fregaty regaty, szykowane za kilka lat
na złom, bo nie opłaca się przerzucać czę-

Skoro MON przejął obowiązek nadzoru nad przemysłem obronnym, to powinien dbać o właściwy
rozwój branży, czyli umiejętnie lokować zamówienia
i nie podpisywać umów na kilkadziesiąt tysięcy sztuk
do realizacji w ciągu dwóch lat

ści z jednego okrętu na drugi. Dzisiaj na
rynku jest jedyna sensowna oferta z Australii, bo chcą sprzedać swoje starzejące się
okręty za rozsądną cenę. Nie mamy innego wyjścia, mimo że jest to chwilowe łatanie dziury, choćby po to, żeby załogi nadal
mogły się szkolić. Na szczęście nie musimy
się martwić, że będzie wojna i przeciwnik
ma lepsze uzbrojenie. W tym czasie trzeba
uruchomić program naprawy marynarki
i stworzyć flotę na miarę XXI wieku, wyposażoną w nową elektronikę, w odpowiedni sprzęt. Skorupy są tylko skorupami,
do nich potrzebujemy coś więcej.
Kto wie co ze śmigłowcami dla polskiej
armii?
Pewnie minister Błaszczak wie, jak to
będzie. Ciągle toczą się dyskusje nad śmigłowcami specjalnymi, rozpoznawczymi,
dla okrętów. Teraz mówi się o śmigłowcach
uderzeniowych, rakietach, artylerii dalekiego
zasięgu. To są ogromne pieniądze, na które trzeba by wydać miliardy. Zabraknie na
podstawowe rzeczy dla armii. Dwa lata
temu minister Grabski anulował zamówienia na zakup umundurowania dla wojska. Prywatne zakłady, które w to się zaangażowały, kupiły już materiały, zostały
z niczym. W tym roku nagle się okazało, że
armii brakuje mundurów. Nie dyskutujmy

o wielkich kontraktach, jeśli nie potrafimy
ubrać i uzbroić żołnierza na podstawowym
poziomie. Najpierw zadbajmy o to. Idźmy
do przodu, ale małymi kroczkami.
Nie mamy okrętów, śmigłowców,
sprzedaliśmy zakłady produkujące helikoptery.
Zaraz, zaraz. Te zakłady nadal znajdują
się na terytorium naszego kraju. Zatrudniają
ludzi, płacą podatki, zwiększają eksport.
Gdybyśmy ich nie sprzedali, to w jakiej kondycji byłyby teraz? Może brakowałoby
pieniędzy na ich utrzymanie i rozwój? Teraz działają w międzynarodowej strukturze
korporacyjnej i może się zdarzyć, że przestanie im się to opłacać, ale na razie dobrze
przędą. Są nośnikami nowych technologii,
współpracują z kooperantami. Zawsze z podziwem przyglądam się niskiej fluktuacji kadrowej w PZL Mielec czy w Świdniku.
Amerykanie i Włosi, jak kupowali te firmy,
zostawili prezesów. Jeden z nich chce teraz
odejść na emeryturę, bo uznał, że już za długo pracuje. Wiadomo jednak, kiedy przyjdzie jego następca. Jest przewidywalnie,
z zachowaniem ciągłości. Nie ma takiej sytuacji jak w Pegazie, że pojawia się trzeci prezes w ciągu trzech lat. To daje do myślenia.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Fakty 37

RYNEK ZBROJENIOWY W POLSCE

Wojna jak gra komputerowa
Czy to możliwe, by z działań wojennych całkowicie wyeliminować człowieka?
A może sprawdzi się czarny scenariusz z ﬁlmów science ﬁction o maszynach
przejmujących kontrolę nad światem? W dzisiejszych czasach, gdy postęp
w elektronice doprowadził do powstania inteligentnych programów, a drony
– nie tylko służą działaniom rozpoznawczym – ale potraﬁą eliminować
przeciwnika, powyższe pytania zyskują na znaczeniu
Wojciech Ostrowski
styczniu tego roku na terenie
Syrii miał miejsce pierwszy
w historii atak roju dronów.
Celem było kilka obiektów
wojskowych, w tym rosyjskie bazy. Aż
9 dronów zaatakowało lotnisko wojskowe
koło miasta Latakia. Dotychczas nie wiadomo, kto był inspiratorem ataku, a drony zbudowano w dość prymitywny sposób. Był to jednak przełom w wojskowości. Po raz pierwszy roju użyto na polu
walki.
Może się okazać, że za kilka lat operacje
militarne będą przeprowadzać drony. Nie
chodzi tu tylko o pojazdy latające. Bezza-

W
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łogowe samoloty są lepsze pod niektórymi
względami od prowadzonych przez pilota.
Dotyczy to na przykład eliminacji walki ze
skutkami przeciążenia lub konieczności
montowania aparatury podtrzymującej
życie na dużych wysokościach. Ponadto zestrzelenie dronów nie oznacza utraty doświadczonych pilotów.
Ataki dronów są jednocześnie trudne do
odparcia. Nic więc dziwnego, że wiele krajów świata prowadzi badania nad bezzałogowymi pojazdami lądowymi, latającymi czy morskimi. Pojazdy takie mogą być
wyposażone w sztuczną inteligencję, co jeszcze bardziej zwiększy ich skuteczność.
Sukcesy w pracach nad autonomicznymi
samochodami wskazują, że również drony

mogą działać bez większej ingerencji człowieka w ich sterowanie.

Najbardziej znane
w Stanach Zjednoczonych
W USA dowództwa wszystkich rodzajów wojsk razem z instytutami badawczymi i wielkimi koncernami zbrojeniowymi prowadzą intensywne prace nad dronami i rojami dronów. Amerykańska marynarka wojenna zdążyła już zademonstrować swoje bezzałogowe pojazdy przystosowane do działań na powierzchni
wody, pod wodą i w powietrzu. Od kilku lat
prowadzi prace nad programem Locust
– Szarańcza. Polega on na wykorzystaniu
bezzałogowych jednostek latających, dzia-
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łających samodzielnie lub sterowanych
z centrum dowodzenia. Mają one – podobnie jak szarańcza – atakować dużymi
grupami przeciwnika.
Ponieważ drony wykorzystywane do
programu są tanie, istnieje możliwość ich
masowego użycia w grupach liczących
nawet po kilkaset urządzeń. Dzięki pracom
nad sztuczną inteligencją taki rój może działać autonomicznie. Obiekty nie są duże. Ich
długość wynosi po 16 cm. Jednak skuteczność takiego rozwiązania polega na użyciu dużej liczby autonomicznych maszyn
tworzących rój.
W trakcie ćwiczeń prowadzonych nad
poligonem w Kalifornii udało się potwierdzić, że drony – dzięki możliwości komunikowania się ze sobą – zachowują się jak
jednolity organizm. Rój reaguje na zmiany
warunków i podejmuje decyzje, a każda jednostka może być w razie zniszczenia zastąpiona inną.

Trudno w obronie
Drony działają jak inteligentne pociski. Dzięki małym rozmiarom nie są odpowiednio wcześnie wykrywane przez
radary, a w momencie wykrycia znajdują się już w nazbyt małej odległości, by
prowadzić skuteczną obronę. Jak wykazały testy, połowa z nich trafia w wyznaczony cel, co przy dużej liczbie jednostek
oznacza unicestwienie go. Ponadto walkę z dronami utrudnia ich nieprzewidywalny tor lotu.
W przypadku dużych obiektów nie
można jeszcze mówić o całkowitym zniszczeniu. Drony mogą jednak niszczyć kluczowe elementy dla ich funkcjonowania takie jak: wyrzutnie rakiet na statkach czy systemy sterowania. Rój może prowadzić
własne rozpoznanie i obierać najskuteczniejszą strategię ataku. Ponadto można go
wykorzystać do ochrony własnych obiektów.
Amerykanie planują wzbogacić cały system o obiekt, który określić można mianem
drona matki. Mniejsze jednostki mogłyby
w nim uzupełniać uzbrojenie i ładować baterie.
Również w Polsce trwają warte 100 milionów zł prace nad podobnym systemem.
Ma on być gotowy w 2021 roku. W jego
skład wejdzie dron matka służący do transportu pozostałych, drony zwiadowcze i inteligentne pociski.
Inny amerykański projekt pod nazwą
Cykada polega na wypuszczaniu z samolotu pojazdów wielkości ludzkiej dłoni służących do zbierania informacji wywiadowczych. Poruszają się one lotem ślizgowym do miejsca wyznaczonego przez system GPS. Mogą być wyposażone w czujniki lub kamery, które służą na przykład do
monitorowania ruchów wojsk.

Chiny wyprzedzają USA
Największym producentem i eksporterem dronów jest jednak Chińska Republika Ludowa. Niestety niewiele wiadomo
o wykorzystaniu przez ten kraj dronów do
celów militarnych. Można jednak przypuszczać, że są one bardzo zaawansowane. W 2017 roku zaprezentowano w tym
kraju pokaz skoordynowanego lotu grupy
1000 jednostek. Na nocnym niebie układały
się one w zarysy granic Chin i znaki pisma
chińskiego. Był to największy do tej pory
udokumentowany rój dronów wykonujących wspólne działanie.
Miniaturyzacja i postęp technologiczny sprawiają, że drony mogą przyjmować
najbardziej fantastyczne kształty. Na początku tego roku prasa donosiła o maszynach produkowanych w ChRL przypominających gołębie. Urządzenia mogą
być wykorzystywane do działań szpiegowskich. Sztuczny gołąb potrafi jednak
utrzymać się w powietrzu tylko przez 20 minut. Jego zaletą jest natomiast kamuflaż.
Obiekt przypominający ptaka może z łatwością zbierać informacje nie wzbudzając podejrzeń.
Sztuczne gołębie zachowują się tak, że
prawdziwe ptaki nie wiedzą, że ich towarzysz jest robotem. Nie są też wykrywalne
dla radaru. Naśladują lot gołębia i wykonują podobne do niego zwroty w powietrzu.
Posiadają kamerę, łącze satelitarne i nadajnik GPS.
Amerykanie również nie próżnują
w miniaturyzacji. Na University of Washington udało się zbudować latającego
drona wielkości owada. Ten jednak na razie zaledwie unosi się na chwilę w powietrze. Wszystko przez problemy ze zminiaturyzowaniem źródła energii. W urządzeniu ogniwo fotowoltaiczne reaguje na kierowane w jego kierunku światło lasera.
Trwają jednak prace nad wykorzystaniem
innego źródła energii.
Bardziej użyteczne urządzenie stworzyła
firma Clear Flight Solutions. Robot tego
producenta w kształcie sokoła skutecznie
odstrasza ptaki na lotnisku.

Rosyjskie drony
na Paradzie Zwycięstwa
Nowe technologie związane z bezzałogowymi i autonomicznymi maszynami interesują również Rosjan, którzy w tym
roku na Paradzie Zwycięstwa zaprezentowali kilka typów dronów. Prawdopodobnie
jednak nie znajdują się one jeszcze na wyposażeniu wojska.
Wśród pokazanych urządzeń był bezzałogowy miniśmigłowiec „Katran” o długości 6 metrów. Jego całkowita masa startowa wynosi 490 kg, zaś udźwig 120 kg. Pokazano również bezzałogowe samoloty

„Korsar” o rozpiętości skrzydeł 6,5 metra.
Obie konstrukcje mają być przystosowane
do przenoszenia rakiet.
W maju 2018 roku Rosjanie ogłosili, że
zakończone zostały prace nad innym obiektem o nazwie „Altius”. Jest to bezzałogowy samolot przystosowany również do
autonomicznego lotu. Jak na pojazd bezzałogowy jest on dość duży, może bowiem
przenosić do 2 ton ładunku, jego całkowita masa startowa wynosi około 5 ton, a rozpiętość skrzydeł 28,5 metra.
Widać więc, że drony stanowią przedmiot pożądania największych armii świata. Prace nad ich skonstruowaniem i wprowadzeniem do służby stanowią istotny
element rozwoju techniki wojskowej.

Wojny staną się
grami komputerowymi?
Bezzałogowe samoloty są już na wyposażeniu większości liczących się armii
świata. Amerykanie bardzo często używają ich do likwidowania terrorystów. Między
2004 a 2008 rokiem przeprowadzili 50 ataków z użyciem tych urządzeń. Obecnie do
takich napaści dochodzi niemal codziennie.
Użycie dronów umożliwia akcję na terytorium innego państwa bez konieczności
wypowiadania wojny czy prowadzenia negocjacji dotyczących wprowadzenia tam
wojska.
Drony są też bardzo wygodnym urządzeniem do zapewnienia bezpieczeństwa
bez ryzyka utraty własnych ludzi. Może dlatego właśnie cieszą cię tak dużą popularnością w bogatych i wygodnych społeczeństwach Zachodu. Kusząca wydaje się
dla nich wizja przyszłych wojen jako starcia maszyn kierowanych niczym w grze
komputerowej.
Czy jednak w wojnie nie chodzi również
o zniszczenie potencjału przemysłowego
przeciwnika i jego centrów kierowania? Nie
wydaje się, by wojna przypominała kiedyś
grę w szachy, gdzie obowiązują rygorystyczne zasady i nikt nie czuje pokusy, by
wyjść poza określone ramy.
Drony są coraz bardziej autonomiczne. Dzięki sztucznej inteligencji potrafią samodzielnie podejmować decyzje. Pojawia
się więc problem odpowiedzialności. Kto
odpowiada za ofiary? Czy wojna będzie już
całkowicie pozbawiona reguł, gdy maszyny zaczną decydować?
Artykuł został opracowany we współpracy
z redakcją Magazynu „VIP Defence”
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Powstanie System Rejestracji Broni
MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Jedną z ważniejszych zmian będzie utworzenie Systemu Rejestracji Broni
godnie z proponowanymi przepisami System Rejestracji Broni (SRB) będzie zawierał dane
o broni palnej do użytku cywilnego znajdującej się w legalnym posiadaniu na terenie Polski. Upoważnione organy (m.in. Policja) będą miały stały dostęp
do systemu – umożliwi to uzyskanie online danych o historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu, a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych,
zniszczeniu czy utracie. Dzięki
temu właściwe organy będą mogły
na bieżąco prowadzić działania kontrolne, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu bronią.
Obowiązek utworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej
został nałożony na wszystkie państwa
członkowskie na podstawie unijnych przepisów. Do głównych celów zmian należą
m.in. uszczelnienie systemu kontroli przepływu broni w Unii Europejskiej, a także
ograniczenie nielegalnego wytwarzania
broni.
Zgodnie z ustawą wprowadzony zostanie jednolity, ustalony przepisami dyrektywy, wzór oznakowania broni palnej
oraz jej komponentów. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy samodzielnie, poprzez System Rejestracji Broni, będą dokonywać ewidencji wytworzonej, nabytej lub
sprzedanej broni palnej w elektronicznych
księgach ewidencyjnych. Przedsiębiorcy,
po zakończeniu działalności koncesjonowanej, nie będą już przekazywać ksiąg
ewidencyjnych do MSWiA – będą one bowiem archiwizowane w Systemie. Ułatwione będzie również informowanie właściwych organów o fakcie sprzedaży broni – informacja o sprzedaży zostanie wprowadzona do systemu przez przedsiębiorcę,
dzięki czemu nie będzie już musiał o tym
fakcie zawiadamiać właściwych organów
odrębnymi pismami. Obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze,
którym powierzana będzie broń do naprawy
lub remontu – będą oni także ewidencjonować przyjętą broń. Nie będzie trzeba na-
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tomiast ewidencjonować broni historycznej – ustawą nie zostanie objęta broń palna rozdzielnego ładowania przystosowana
do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu
czarnego, wytworzona przed 1885 rokiem,
a także repliki i przekroje broni niezdolne
do miotania pocisków, jeżeli nie zawierają
istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej – na
posiadanie takiej broni nie będzie potrzebne pozwolenie. Wymogiem ewidencji
nie zostanie też objęta broń wpisana na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do
rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji
zabytków i inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury.
Ustawa nie zmieni znacząco przepisów dotyczących warunków, jakie będzie
musiał spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o koncesję. Organem wydającym koncesje
nadal będzie MSWiA, nie zmieni się też czas
na jaki udzielana będzie koncesja (5–50 lat).
Przedsiębiorcy nie będą musieli wymieniać
koncesji, które do tej pory zostały im udzielone – będą jednak musieli spełnić określone

wymogi techniczne, aby prowadzić ewidencję w SRB. W latach 2003–2017
MSWiA wydało 1558 koncesji w zakresie
m.in. wytwarzania broni i amunicji.
Obecnie w Polsce funkcjonują dwa
systemy, w których rejestrowane są dane
związane z bronią palną przeznaczoną
do użytku cywilnego: Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) obejmujący rejestr „BROŃ” – administrowany przez
Komendanta Głównego Policji oraz System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry, objęty klauzulą niejawności i administrowany przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Nie uwzględniają one jednak historii broni od momentu jej wytworzenia do jej zniszczenia, co czynić będzie
SRB.
Nowa ustawa zastąpi dotychczasową
ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
I
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Nowa jakość w badaniach
trwałościowych produktów
W odpowiedzi na potrzeby rynku ﬁrma Brüel & Kjaer
uruchomiła produkcję pierwszego na świecie
wzbudnika – LDS V8900 – chłodzonego
powietrzem generującego siłę
80 kN (sinus) i przemieszczenia
101,6 mm (4”) w zakresie
częstotliwości do 3 kHz

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

D

Diagram przedstawiający zakres parametrów pracy wzbudnika typ V8900

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

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

Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o.
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 12
tel.: 22 858 93 92, faks: 22 858 82 21
e-mail: info.pl@bksv.com
www.bruel.com.pl, www.bksv.com
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Integracja pomiarów
z procesem produkcyjnym
Portfolio Renishaw obejmuje pełen zakres produktów dla metrologii przemysłowej, aby zapewnić
klientom możliwość wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych łatwo, szybko i zgodnie ze
standardami odniesionymi do wzorców, równocześnie pomagając producentom zintegrować nowoczesne technologie z istniejącymi działaniami
– mówi Tomasz Rżysko, General Manager
w Renishaw Sp. z o.o.
Ostatni rok to okres niezwykle dynamicznego rozwoju technologii sieciowych,
robotyzacji, rozpowszechnienia się idei
przemysłu 4.0. Jaka jest rola Renishaw
w procesie tych zmian?
Badania i rozwój zawsze znajdowały
się w centrum działalności firmy Renishaw.
Wprowadzamy inteligentne rozwiązania do
sterowania procesami produkcyjnymi. Portfolio Renishaw obejmuje pełen zakres produktów dla metrologii przemysłowej, aby
zapewnić klientom możliwość wykonywania pomiarów wielkości geometrycz-
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nych łatwo, szybko i zgodnie ze standardami
odniesionymi do wzorców, równocześnie
pomagając producentom zintegrować nowoczesne technologie z istniejącymi działaniami.
Linie produkcyjne, ze względu na wymagany wysoki poziom automatyzacji
i komunikacji, będą coraz częściej zastępowane przez gniazda produkcyjne ze zintegrowaną funkcją pomiaru w celu zwiększenia wydajności i możliwości całego procesu. Gniazda produkcyjne, które stosujemy w swoich własnych fabrykach, wyko-

rzystują techniki sterowania procesem, zapewniając wysoce zautomatyzowaną produkcję. Podobne rozwiązania
proponujemy naszym klientom.
Jak Renishaw spełnia wymagania rynkowe odnośnie skracania cykli produkcyjnych, realizacji produkcji na indywidualne zamówienie?
Producenci zdają sobie sprawę, że
wymiana dotychczas wykorzystywanego
oprzyrządowania na sprzęt nowej generacji umożliwia skrócenie cyklu produkcyjnego, co stanowi dla nich ewidentną ko-
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rzyść. Firma Renishaw przygotowała szereg nowych propozycji, które mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym np. system REVO™ do współrzędnościowych maszyn pomiarowych
(CMM). Szybkie gromadzenie danych
dotyczących charakterystyki powierzchni
pozwala producentom znacznie skrócić czas
pomiaru i szybciej uzyskać dostęp do wyników.
Czy dysponujecie podobnymi rozwiązaniami dla procesu obróbki skrawaniem?
Dla obrabiarek CNC proponujemy
sondę OSP60 SPRINT, dla której opracowane zostało oprogramowanie SupaScan,
aby zaoferować najszybsze na świecie cykle ustawiania obrabianego przedmiotu.
System może również wyznaczać użyteczny parametr opisujący topografię powierzchni – falistość.
W naszym kraju dynamicznie rozwija się przemysł produkujący części samochodowe. Jak można w tym środowisku
zoptymalizować proces produkcji dzięki
pomiarom?
Przykładem urządzenia do zastosowania w przemyśle samochodowym jest nowy
sprawdzian produkcyjny Equator500, charakteryzujący się szybkością, powtarzalnością i łatwością obsługi w zastosowaniach manualnych i automatycznych.
Equator 500 umożliwia pomiary przedmiotów o średnicy do 500 mm i wysokości
do 400 mm. Oprogramowania IPC (inteligentne sterowanie procesem) pozwala
producentom zautomatyzować kontrolę
procesu i wprowadzać korekty bezpośrednio do sterowań obrabiarek CNC.
Wiele sprawdzianów Equator wbudowano w zautomatyzowane gniazda produkcyjne, co jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na w pełni automatyczną
produkcję w „inteligentnych fabrykach”.
Jak zatem idea Przemysłu 4.0 zyskuje znaczenie praktyczne w waszym wydaniu?
Technologie Renishaw dostarczają danych, które umożliwiają inteligentne podejmowanie decyzji w zakładach wdrażających zasady Przemysłu 4.0. Przykładowo
sprawdzian produkcyjny Equator pozwala na kontrolowanie i optymalizację procesów, ograniczenie przestojów maszyn
CNC oraz podniesienie efektywności produkcji.
Renishaw posiada fabryki w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Indiach, czy wasi
klienci mogą korzystać z ich doświadczeń?
Jako producent z dużym doświadczeniem w zakresie kontroli procesów pomagamy naszym partnerom w stosowaniu wysokiego poziomu automatyzacji w swoich
procesach produkcyjnych, aby już dziś mo-

gli korzystać z możliwości fabryki przyszłości. Często organizujemy wizyty w brytyjskich fabrykach, pokazując najnowsze
rozwiązania.
Od wielu lat konsekwentnie wdrażacie technologię druku 3d do zastosowań
w przemyśle narzędziowym, motoryzacyjnym i lotniczym. Czy można spodziewać się nowości?
Wytwarzanie przyrostowe, zwane też
drukowaniem 3D przy użyciu proszków metali, to proces wykorzystywany do wytworzenia trójwymiarowych części na podstawie modeli CAD.
Wdrożyliśmy ostatnio zaawansowany,
wielolaserowy system RenAM 500Q do wytwarzania przyrostowego wykorzystujący technologię stapiania laserowego oraz
pakiet oprogramowania, który obejmuje
procedury przygotowywania produkcji QuantAM, zdalne monitorowanie procesu
InfiniAM Central oraz InfiniAM Spectral
w celu uzyskania informacji zwrotnej on line
na temat jego przebiegu.
RenAM500 wyposażony jest w cztery
lasery, co znacząco zwiększa produktywność
systemu, czyli po prostu skraca czas wytwarzania złożonych części, który w przypadku jednolaserowych maszyn sięga często wielu godzin.
W jaki sposób przemysł narzędziowy
wykorzystuje te najnowsze technologie?
Zastosowaniem, które najbardziej uwypukla korzyści, jakie niesie wytwarzanie
przyrostowe to produkcja wkładek formujących z kanałami chłodzącymi. Druk
3D otwiera tu całkowicie nowe możliwości,
niedostępne w przypadku klasycznych
technologii odlewania, kucia czy obróbki
maszynowej.
Czasy produkcyjne mogą ulec znaczącemu skróceniu, a zastosowanie formy
wtryskowej staje się bardziej wydajne dzięki szybkiemu odprowadzaniu ciepła. Również czas efektywnej eksploatacji formy wtryskowej ulega znacznemu wydłużeniu.
Proszę podać przykłady zastosowań
druku 3D w przypadku jednostkowych części produkowanych na zamówienie.
Warto wymienić pojazd specjalny przeznaczony do sportu wyczynowego. Drukarki 3D stosowane są między innymi do
produkcji elementów chłodzenia. W tej
dziedzinie przewaga konkurencyjna wynika między innymi z szybkości wdrożenia nowych rozwiązań technicznych.
Spore oczekiwania odnośnie zastosowań technologii wytwarzania przyrostowego istnieją w branży lotniczej. Czy firma prowadzi w tej dziedzinie wdrożenia
lub prace badawcze?
Oczywiście jest to jeden z głównych nurtów badań ze względu na wyjątkową koniunkturę oraz perspektywy rozwoju lot-

nictwa w najbliższych latach. Renishaw prezentował swoje rozwiązania podczas ostatniej wystawy przemysłu lotniczego w Farnborough w Wielkiej Brytanii i wzbudziły one
olbrzymie zainteresowanie.
Części wytwarzane przyrostowo są
coraz powszechniej testowane przez wiodących producentów lotniczych w bardzo
wielu zastosowaniach, z których kluczowa
wydaje się produkcja łopatek turbin, systemów paliwowych i pomocniczych.
Optymalizacja topologiczna, którą
umożliwia nasze oprogramowanie pozwala na poprawę funkcjonalności części
jak również redukcję ich wagi. Ten nieco pomijany czynnik ma duże znaczenie, aby obniżyć ciężar samolotu lub drona, co bezpośrednio prowadzi do oszczędności na paliwie lub ewentualnie dłuższej pracy w powietrzu.
Druk 3D to oczywiście nie jedyna propozycja w ofercie naszej firmy dla lotnictwa.
Warto dodać, że ostatnio podczas wystawy Mach-Tool w Poznaniu Renishaw zaprezentował ciekawe rozwiązania w zakresie
precyzyjnych systemów pomiarowych, które znajdują zastosowanie w technice satelitarnej, lotnictwie czy też jako wyposażenie ultraprecyzyjnych maszyn. Mam na myśli przetworniki przemieszczeń popularnie
zwane enkoderami. Posiadamy unikalne
systemy enkoderów przeznaczonych do pracy przy dużych szybkościach ruchu, przeciążeniach oraz w szerokim zakresie temperatur.
Jakie korzyści przynosi krajowym
producentom współpraca z firmą Renishaw?
Aby zachować konkurencyjność, producenci na całym świecie muszą zaspokoić zapotrzebowanie na przedmioty wykonane z największą dokładnością i w krótkim cyklu produkcji. Ten wymóg w połączeniu z potrzebą automatyzacji fabryki wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji pomiarów z procesem produkcji, które oferujemy.
Klienci są zdania, że współpraca z ekspertami naszej firmy, usprawniającymi
procesy produkcyjne, pozwala im na wykorzystanie bogatego doświadczenia Renishaw, które pomaga zoptymalizować procesy i zastosować wysokiej jakości
rozwiązania techniczne, podnieść wydajność i optymalnie wykorzystać dostępne zasoby.
Warto śledzić nasze publikacje na stronie internetowej prowadzonej w języku
polskim oraz w mediach społecznościowych. Nic nie zastąpi jednak kontaktu
osobistego, więc zapraszam do naszego biura na spotkanie ze specjalistami.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Podwójne zastosowania
w przestrzeni kosmicznej
Techniki i technologie cywilne i wojskowe są w dużej mierze od siebie
zależne, a jednocześnie uzupełniają się nawzajem. Rozwijana w ośrodkach
cywilnych nauka szybko znajduje zastosowanie w przemyśle obronnym lub
jest wykorzystywana w bezpośredniej współpracy
iestety niewystarczające zaangażowanie sektora wojskowego
w ﬁnansowanie zarówno badań
w wojskowym sektorze przemysłowym, jak i na własnych uczelniach lub
współuczestnictwo w badaniach zamawianych w sektorze cywilnych uczelni, instytutów i uniwersytetów nie poprawia innowacyjności sił obronnych. Współpraca
administracji publicznej i prywatnego sektora przemysłowego w opracowywaniu
nowych, innowacyjnych prac podwójnego
zastosowania stanowi wyzwanie na poziomie europejskim i w poszczególnych krajach. Poprawna kooperacja to istotny
wzrost korzyści dla przemysłu cywilnego
i wojskowego, ale także stymulujący czynnik dla nauki i techniki instytutów i uczelni. Może on się realizować poprzez wykonywanie szczególnych prac przez sektor publiczny, w tym uczelni i instytutów, lub poprzez licencjonowanie swoich prac, przekazywanie własności intelektualnej lub innych form przekazu know-how, wiedzy czy
technologii.
Taką działalność wspierają programy
europejskie, np. Horizon 2020, Erasmus,
współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną. Najważniejszym jednak elementem realizowania polityki krajowej powinno być wykorzystanie instytucji Polskiej
Agencji Kosmicznej, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum
Nauki czy Fundacji Nauki Polskiej. Te narzędzia w pełni mogą zapewnić wykorzystanie polskiej nauki zarówno dla potrzeb
sektora cywilnego, jak i wojskowego.
Nauka o przestrzeni kosmicznej jako
czynnik sprawczy rozwoju zaawansowanych technologii i wykorzystania technik satelitarnych jest główną misją Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Naturalne jest, że CBK PAN od lat blisko
współpracuje z sektorem wojskowym. Partnerstwo pomiędzy nimi jest dowodem
tego, że prowadzone prace naukowe i aplikacyjne z powodzeniem znajdują zastoso-
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Penetrator MUPUS w misji ROSETTA
wania w obu sektorach. Zapewniamy przepływ technologii i techniki. Odpowiednie
przygotowanie organizacyjne pomaga we
właściwym proceduralnie dostosowaniu
naszych prac do wyspecyfikowanych wymagań wojskowych. Nasza aktywność naukowa pozwoliła na ukierunkowanie osiągnięć na oba sektory i usadowienie się na
obu rynkach: cywilnym i wojskowym. Zo-

stało to osiągnięte poprzez stosowny podział zadań statutowych i aplikowanie o wykonanie zadań wyspecyfikowanych przez
użytkowników cywilnych i wojskowych.
Tym bardziej, że właśnie tworzenie podwójnych zastosowań dla prac wykonywanych w CBK PAN stanowi jedną z podstawowych działalności instytutu.
Jednym z celów CBK jest wykorzystanie osiągnięć naukowych i rozwiązań technicznych w zastosowaniach praktycznych.
Specjaliści zatrudnieni w Centrum tworzą
nowe aplikacje i promują wykorzystanie systemów satelitarnych w gospodarce narodowej, w takich dziedzinach jak nawigacja,
telekomunikacja i obserwacje Ziemi. CBK
wspiera rozwój polskiego przemysłu kosmicznego i upowszechnia w Polsce osiągnięcia związane z aktywnością kosmiczną na świecie.
Innowacje to nie tylko wymyślanie czy
tworzenie dobrych rozwiązań, ale stosowanie dobrych rozwiązań w praktyce gospodarczej sektora publicznego i wojskowego.
Poniżej przytaczam różne przykłady
prac prowadzonych w CBK PAN, których
podwójne zastosowania pokazują zaangażowanie instytutu w działalność dla
bezpieczeństwa i obronności państwa.
Centrum jest jednym z liderów przygotowania polskich satelitów o naukowym, aplikacyjnym i wojskowym zastosowaniu oraz wykorzystania systemów satelitarnych w takich dziedzinach jak radiotelekomunikacja, nawigacja, obserwacje
Ziemi.
Naukowe opracowania dokładniejszego wyznaczania pozycji obiektów na powierzchni dzięki systemom GPS/Galileo
i innych systemów pozycjonowania wymagają odpowiednich algorytmów, te opracowane w CBK PAN wspierają serwisy
EGNOS dla potrzeb gospodarczych, ale
także zastosowań wojskowych.
System Space Surveillance & Tracking
SST do monitorowania aktywnych sateli-
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tów i tzw. śmieci kosmicznych, czyli nieaktywnych satelitów, ich części, oraz członów
rakiet nośnych, działa w Obserwatorium
Astrogeodynamicznym CBK PAN. CBK
PAN przystosowało posiadany dalmierz laserowy własnej konstrukcji do śledzenia ich
orbit. Obserwatorium jest częścią Europejskiego Systemu SST. System zapewnia
bezpieczeństwo lotów satelitarnych, ale
daje też służbom strategiczną informację
rozpoznania i identyfikacji obiektów na orbicie okołoziemskiej.
Budowanie nowych opracowań map
pola grawitacyjnego dla Polski przy wykorzystaniu obserwacji GNSS, danych grawimetrycznych oraz obserwacji radarowych SAR też jest przykładem podwójnego zastosowania.
Tworzone w CBK PAN systemy spektralno-obrazujące do zdalnych obserwacji
w paśmie optycznym i radarowym, rozwijanie najnowszych metod klasyfikacji pikselowej i obiektowej, klasyfikacja pokrycia
i użytkowania terenu, analiza serii czasowych danych optycznych i SAR, algorytmy
przetwarzania zdjęć satelitarnych i danych SAR (radarowych) to techniki badań
naukowych, ale także monitoring ważnych dla bezpieczeństwa i obronności informacji.
Przetwarzanie danych satelitarnych
optycznych i radarowych różnej rozdzielczości dla celów naukowych i aplikacyjnych
wykonywanych w CBK PAN jest jednocześnie przetwarzane dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności (ochrona granic czy
lokalizacji obozów uchodźców).
CBK prowadzi Regionalne Centrum
Ostrzegania ISES (International Space
Environment Service) – RWC Warsaw i narodową służbę prognozowania pogody
kosmicznej. Pozwala to na przykład w radiokomunikacji na użycie alternatywnych
częstotliwości czy zmiany czasu połączeń.
W nawigacji ostrzega, by w czasie prognozowanych silnych zaburzeń pogody
kosmicznej nie korzystać z magnetycznych systemów nawigacji czy wybierać
wysokości lotów minimalizujących radiacyjne zagrożenie dla życia. W energetyce też
należy wtedy w miarę możliwości obniżać
wysokość przesyłanej mocy, przygotować
zapasową aparaturę (transformatory, łączniki) i wstrzymać prace konserwatorskie.
W geodezji należy zaniechać wykonywania
precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, poszukiwawczych, badawczych przy użyciu
GPS czy precyzyjnych pomiarów magnetycznych. Wysyłane wszelkie tego typu sygnały dotyczą obu sektorów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Prognozowanie
stanu pogody kosmicznej pozwala przewidywać warunki łączności HF dla użytkowników cywilnych i wojskowych. Istotne
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Naukowe opracowania dokładniejszego wyznaczania
pozycji obiektów na powierzchni dzięki systemom
GPS/Galileo i innych systemów pozycjonowania
wymagają odpowiednich algorytmów, te opracowane
w CBK PAN wspierają serwisy EGNOS dla potrzeb
gospodarczych, ale także zastosowań wojskowych
wsparcie stanowi tu opracowana w CBK
PAN przenośna jonosonda w systemie
mil-stand wykonana na potrzeby określania lokalnych warunków łączności.
W przypadku wykorzystania dwóch jonosond tego typu zapewnia łączność na dystansie setek kilometrów, również niedostępnych z różnych powodów, jak niepokoje
społeczne czy działania wojskowe. Sonda
połączona z lokalnym odbiornikiem GPS
(Galileo czy bardziej rozbudowanym np.
wraz z SDCM) zapewnia lokalne określenie warunków łączności transjonosferycznej. Prognozy takie pozwalają też na określanie warunków wykorzystania systemów
radarowych za pomocą określenia wpływu
zaburzeń jonosferycznych (i ich prognozy)
na pozycjonowanie satelitarne i błąd przekroju czynnego odbić radarowych oraz błąd
sygnałów geolokacyjnych satelity (zastosowanie np. na lotniskach) czy określanie
w czasie rzeczywistym błędu jonosferycznego opóźnienia dla systemu EGNOS
(clock, sat, position etc.).
Tworzenie rozwiązań z zakresu podwójnego zastosowania wymaga odpowiednich funduszy, schematu finansowania, organizacji i koordynacji badań. Należy

dofinansowywać (współfinansować) te
elementy w programach rozwojowych,
które na dalszych etapach mogą znaleźć zastosowanie na rynku cywilnym i militarnym;
wyselekcjonować projekty rozwinięte już dla
potrzeb cywilnych, których rozwiązania
mogą stać się częścią urządzeń czy systemów militarnych; pomóc rozwiązaniom militarnym znaleźć ich zastosowanie cywilne.
Rozwój, jakość i niezawodność produktów do użytku cywilnego poprzez zastosowanie technologii militarnych będą
wciąż wzrastały. Dotyczy to telekomunikacji,
monitoringu w zakresie podczerwieni, aparatów latających, radarów, sensorów, przetwarzania sygnałów.
Należy stwierdzić, że instytucja angażując się w programy z zakresu podwójnego
zastosowania, odnosi wiele korzyści: poszerza sobie dostęp do rynku, łatwiej osiąga opłacalną ilość produktu, uzyskuje
większą elastyczność we wprowadzaniu innowacji, rozbudowuje kooperację. Tak jak
eksploracja przestrzeni kosmicznej ze swej
natury jest innowacyjna, to wsparta programami podwójnego zastosowania tworzy synergię z wieloma programami rozwojowymi.
I
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Wojskowe B+R
ciągle w blokach
startowych

Technika wojskowa bywa często motorem rozwoju technologicznego
i wzrostu PKB danego kraju. Niestety w Polsce przemysł zbrojeniowy
został mocno zaniedbany
Wojciech Ostrowski
olitycy przez długie lata nie byli
szczególnie chętni do dokonywania spektakularnych reform
w sektorze zbrojeniowym. Zmiany takie wymagają bowiem dużych nakładów ﬁnansowych. W Polsce problemy z budżetem sprawiały, że raczej szukano
oszczędności, by przeznaczyć środki na bardziej korzystne z punktu widzenia kampanii wyborczych cele. Padały nawet głosy, by
całkowicie rozwiązać armię, gdyż we współczesnym świecie nie jest ona potrzebna.
Nawet prowadzona od pewnego czasu polityka modernizacji armii nie przekłada
się w bezpośredni sposób na rozwój polskich firm i technologii, ponieważ spora
część planowanych dużych kontraktów
realizowana będzie przez podmioty za-

P

48 Fakty

graniczne. Z drugiej strony rozwój wielu
technologii możliwy jest jedynie w państwach dysponujących odpowiednio dużymi
budżetami.
Polska ze swoimi 10 miliardami dolarów rocznie przeznaczanymi na obronność
nigdy nie będzie w stanie prowadzić badań
na podobną skalę jak Stany Zjednoczone
czy Chiny. Kraje te zajmują 2 pierwsze miejsca na liście państw o najwyższych wydatkach na zbrojenia. Stany Zjednoczone
przeznaczają na ten cel ponad 600 mld
USD, a Chiny 240 mld.
Nawet Rosja, wydając 66 mld USD
i zajmując czwartą po Arabii Saudyjskiej
pozycją na liście, nie może już równać się
z dwoma pierwszymi supermocarstwami.
W porównaniu do innych europejskich
krajów nasze nakłady nie są imponujące.
Największe gospodarki Europy Zachodniej

wydają na zbrojenia cztero, a nawet sześciokrotnie więcej od nas.

Rozwój technologiczny przemysłu
zbrojeniowego w planach rządu
Swoje miejsce przemysł zbrojeniowy
znalazł w głównym dokumencie określającym politykę gospodarczą rządów PiS –
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przyjęta została przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Zakłada ona
istotne wsparcie innowacyjnych technologii w przemyśle zbrojeniowym.
Chodzi głównie o technologie teleinformatyczne, drony, a także rozpoznanie
obrazowe i satelitarne. Do unowocześniania polskiej produkcji planuje się również wykorzystanie możliwości zawierania
umów offsetowych. Wraz z rozwojem
przemysłu obronnego ma postępować
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rozbudowa potencjału naukowo-badawczego.
Jak napisano w rządowym dokumencie: krajowe placówki naukowo-badawcze
staną się znaczącym dostawcą nowoczesnych technologii i myśli technicznej w zakresie technologii obronnych oraz technologii podwójnego zastosowania. Aby ten cel
mógł być zrealizowany, należy stworzyć sieć
partnerstw międzynarodowych polskiego
przemysłu w wymiarze technologicznym
i produkcyjnym, włączających jego podmioty w łańcuch dostaw nowoczesnego
uzbrojenia. Niezbędne jest także uwzględnienie kierunku rozwoju Europejskiej Bazy
Technologiczno-Przemysłowej Sektora
Obronnego, uzgodnionego w Strategii
Globalnej Unii Europejskiej.
Istnieje nadzieja, że polskie firmy zbrojeniowe będą mogły liczyć na zamówienia
polskiego wojska. Krokiem w tym kierunku może być przejęcie przez Ministerstwo
Obrony Narodowej kontroli nad spółkami
zajmującymi się produkcją broni. Wcześniej
podlegały one Ministerstwu Skarbu Państwa.
Zwiększenie zakupów ma umożliwić
przyjęcie ustawy z 15 września 2017 r.
o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
zgodnie z ustawą wydatki na zbrojenia mają
wynieść w do 2030 roku 2,5 procent PKB.

Szkoły wyższe i instytuty badawcze
w branży zbrojeniowej
Choć mniejszy niż światowe potęgi, Polska również posiada własny potencjał naukowo-badawczy. Najbardziej chyba znaną uczelnią kształcącą specjalistów branży
naukowo-badawczej związanej z siłami
zbrojnymi jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Kształci ona studentów na wydziałach: cybernetyki, elektroniki, inżynierii lądowej i geodezji,
logistyki, mechaniki, mechatroniki i lotnictwa, nowych technologii i chemii oraz
optoelektroniki.
WAT prowadzi prace między innymi
w zakresie kreowania powiązań miedzy biznesem a nauką. Jak podkreślają władze
uczelni, 40 procent jej dochodu pochodzi
z pracy na rzecz biznesu.
Kształceniem w zakresie sił morskich
zajmuje się Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte. Uczelnia
kształci na wydziałach: dowodzenia i operacji morskich, nawigacji i uzbrojenia okrętowego, mechaniczno-elektrycznym oraz
nauk humanistycznych i społecznych. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała
Tadeusza Kościuszki kształci między innymi
na wydziale inżynierii wojskowej.

Ponadto techniką wojskową zajmują się
placówki naukowo-badawcze związane
z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Wśród nich znajduje się Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych. Prowadzi on prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa lotów,
oraz niezawodności statków powietrznych.
Instytut Chemii i Radiometrii natomiast
zajmuje się miedzy innymi technologiami
wyrobu materiałów ochronnych i odzieży
filtrującej, materiałów dymotwórczych
i środków ochrony przed nimi, ochroną
przed promieniowaniem, oraz wytwarzaniem materiałów antykorozyjnych do przechowywania sprzętu wojskowego.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prowadzi prace nad metodami wykrywania skażeń, profilaktyki i ochrony
przed ich skutkami. Wojskowy Instytut
Łączności pisze natomiast o swojej misji:
przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych w zakresie
systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności
zmierzających do zaspokojenia potrzeb
resortu obrony narodowej, a także przystosowanie ich wyników do wdrażania
w praktyce.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce koncentruje swoją działalność badawczą na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzętu
wojskowego i uzbrojenia. Zajmuje się on
udoskonalaniem broni strzeleckiej, rakiet
i artylerii wojsk lądowych, radiolokacji i systemów dowodzenia.

Wymienić tu jeszcze można: Wojskowy Instytut Techniki Pancernej, Wojskowy
Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej.
Innowacyjna działalność podobnych instytucji zależy w dużej mierze od nakładów
przeznaczonych na badania i zamówień na
sprzęt od polskich firm, które będą korzystać z badań.

Jakie środki na badania i rozwój?
Wydatki na wojsko zwiększyły się. W tym
roku znaczny ich wzrost spowodowany był
zmianą metodologii naliczania 2 procent
PKB przeznaczanego na obronność. Dotychczas przeznaczano na ten cel sumę równą 2 procent PKB z poprzedniego roku.
Obecnie kwota ma stanowić 2 procent Produktu Krajowego Brutto w bieżącym roku.
Ponieważ polska gospodarka rozwija się,
taka zmiana spowodowała, że 2 procent
PKB oznacza wyższą kwotę niż uzyskana
zgodnie z wcześniejszą metodologią.
Wydatki na obronę wzrosły więc
o ponad 10 procent z 37,35 mld zł w 2017
roku do 41,14 mld zł w 2018. Z tej kwoty
na działalność badawczo- rozwojową zostanie przekazane niecałe 826 mln zł. Stanowi to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 14 proc. Wydatki na ten cel urosły
zatem szybciej niż wydatki na całą obronność i szybciej niż większość z pozostałych
sum w budżecie. Dodatkowo nakłady na
uczelnie wojskowe zwiększyły się aż
o 50 procent do poziomu 409 mln zł. Może
to przełożyć się na większą kreatywność instytutów badawczych i uczelni wojskowych.
I
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Pierwsze systemy jakości
powstały w zbrojeniówce
Przemysł zbrojeniowy zawsze był motorem postępu technicznego
i technologicznego – mówi dr inż. Joanna Jasińska, dyrektor Centrum
Certyﬁkacji Jakości WAT
Pani dyrektor, sporo przedsiębiorstw
w Polsce i na świecie wdraża różne systemy zarządzania. Dotyczy to różnych branż.
Wiele lat temu rozpoczęło się w przemyśle zbrojeniowym od systemów jakości.
W chwili obecnej mówi się również o innych
systemach. Jak pani, jako dyrektor jednostki
certyfikującej, postrzega ten temat?
Rzeczywiście, jak pokazuje historia,
wszystko zaczęło się od przemysłu zbrojeniowego, który zawsze był motorem postępu technicznego i technologicznego.
To w nim wdrażano pierwsze systemy jakości. Znormalizowane systemy rozwijają
się, proponowane są inne, np. system zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem
informacji, bezpieczeństwem żywności,
i wiele innych.
Normy opisujące wymagania zmieniają
się w ostatnich latach bardzo dynamicznie.
Zmiany te wskazują, że systemy zarządzania i ich certyfikacja jest potrzebna i ma
sens. Wszyscy – przedsiębiorstwa, ich
klienci, jak również jednostki certyfikujące
– zdajemy sobie zatem sprawę, że musimy
doskonalić nasze podejście do funkcjonowania różnych systemów zarządzania i ich
certyfikacji, dostosowując do wymagań
i oczekiwań. Wdrożone i doskonalone systemy zarządzania będą pomocne, jeśli
będą dostosowane do oczekiwań przedsiębiorstw, ale przede wszystkim do oczekiwań szeroko pojętych klientów. Głównym
zadaniem w najbliższym czasie (w kontekście ostatnich zmian dokumentów odniesienia) jest zmiana mentalności nie tylko firm stosujących systemy zarządzania,
lecz przede wszystkim auditorów je oceniających.
Myślę tu nie tylko o auditorach zatrudnianych przez jednostki certyfikujące,
ale również o auditorach zaangażowanych w realizację auditów wewnętrznych
w firmach. Priorytetem jest zarządzanie procesami operacyjnymi i utrzymywanie zgodności z bieżącym planowaniem działań,
a zgodność z właściwą normą jest tylko
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formalnym potwierdzeniem, dającym zaufanie do skutecznie działającej organizacji. A na tym chyba wszystkim zależy.
Dzisiaj normy są tylko tłem w systemie
zarządzania. Każda firma musi znaleźć własne narzędzia, które będą właściwe do
kontekstu jej działalności. Każde rozwiązanie, mniej lub bardziej skomplikowane,
jeżeli będzie skuteczne w firmie, będzie akceptowalne względem wymagań. Zrozumienie tego podejścia daje szansę na perspektywy rozwoju certyfikacji na dalsze lata.
Konkludując moją odpowiedź sądzę, że
perspektywa działalności certyfikacyjnej
w Polsce i na świecie ma szansę na dalszy
dynamiczny rozwój.
Jakie są zatem kierunki rozwoju Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej?
Mija prawie 20 lat certyfikacji systemów
zarządzania, realizowanej początkowo w ramach Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej, potem Zakład Systemów Jakości
i Zarządzania, a dzisiaj Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Te lata praktyki certyfikacyjnej zobowiązują do dojrzałego doskonalenia. Dyrektorem CCJ jestem od niedawna, jednak niemalże od początku działalności certyfikacyjnej biorę udział w jej budowie i doskonaleniu. W chwili obecnej kontynuuję dzieło moich poprzedników – Witolda Pokory i Andrzeja Świderskiego. Lista naszych produktów oferowanych klientom jest z każdym rokiem dłuższa. Rozpoczynaliśmy od certyfikacji systemów zarządzania jakością głównie w obszarze
obronności i bezpieczeństwa państwa.
Proces doskonalenia tego produktu i zmian
– w kontekście chociażby ostatnich nowelizacji dokumentów typu AQAP – trwa
nadal i nabiera wręcz cech nie tylko do-
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skonalących, lecz także innowacyjnych.
Oczywiście nie są to zmiany rewolucyjne
w funkcjonowaniu systemu, ale obliczone
na zwiększenie jakości wyrobów na potrzeby
wojska.
Z naszego doświadczenia wynika, że
systemy zarządzania jakością w tym obszarze muszą być ukierunkowane na
wzmocnienie takich obszarów jak np.:
planowanie jakości, które będzie wykorzystywane nie tylko w kontraktach wojskowych, ale również w bieżącej działalności,
zarządzanie konfiguracją w codziennej
działalności firm w zakresie wymaganym
przez rynek i wymagania prawne oraz zarządzanie ryzykiem, w tym głównie związanym z realizacją kontraktów wojskowych.
Certyfikacja „wojskowa” to nasz ważny, ale nie jedyny produkt. Wśród podstawowej działalności certyfikacyjnej CCJ
można wyróżnić zarządzanie jakością (ISO
9001), zarządzanie środowiskowe (ISO
14001), zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N
18001) czy też zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000). Ponadto prowadzimy też certyfikację w nowych obszarach takich jak np. system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001), ciągłość działania (ISO 22301), zarządzanie
energią (ISO 50001), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
Ostatnio uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów oraz audytu recyklera
oraz audytu organizacji odzysku odpadów
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych – RODO widzimy
duży potencjał w rozwijaniu certyfikacji
w kierunku bezpieczeństwa danych osobowych.
W ostatnim czasie było dużo zmian
w dokumentach normalizacyjnych. Czy jesteście przygotowani na to, aby zapewnić
ciągłość procesów certyfikacji?
Właśnie w tej chwili kończy się okres
przejściowy związany z normami ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 i AQAP
2110:2016. CCJ jest w tej dobrej sytuacji,
że prace związane z przejściem na nowe wymagania rozpoczęliśmy już ponad 3 lata
temu. Organizujemy szkolenia, sympozja,
kongresy i spotkania z klientami, w ramach
których informujemy o zmianach we
wszystkich systemach. Działania te dają widoczne efekty. Organizacje są bardzo zdeterminowane, aby stosować nowe wymagania i poddać się certyfikacji dla zapewnienia jej ciągłości. Nowe wymagania są
bardziej przyjazne niż poprzednio obowiązujące. A certyfikacja potwierdza prawidłowe ich wdrożenie. Proces przejścia jest
traktowany jako mechanizm doskonalenia.
Jeśli chodzi o inne systemy zarządzania, to
muszę powiedzieć, że, jako akredytowana
jednostka certyfikująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, proces
przejścia na nowe wymagania ISO/IEC
27001:2017 już przećwiczyliśmy wcześniej.
Mamy zatem duże doświadczenie. Przygotowujemy się do akredytowanej certyfikacji wg ISO 45001:2018 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskiej wersji. W wersji angielskojęzycznej już oferujemy tę certyfikację. Należy podkreślić wagę zmian w normach dotyczących systemów zarządzania
opartych na tej samej strukturze (HLS High
Level Structure) zgodnej z Aneksem SL Dyrektywy ISO. Są już trzy, a niedługo będą
cztery normy w systemach: jakości, środowiska, bezpieczeństwa informacji i BHP.
Z satysfakcją obserwujemy duże zintegrowanie, dopasowanie i uporządkowanie
tych systemów do funkcjonujących w firmach rozwiązań, a nie odwrotnie.
Zmiana dotyczy też systemu WSK. Aktualizacja normy ISO 9001 wprowadziła
ciekawe rozwiązania. Wszystko zaczyna się
od kontekstu, następnie polityki, a całość
działań skupia się na zarządzaniu przez cele,
oczywiście z wykorzystaniem procesów
operacyjnych. Niby to samo, a w ujęciu
usługi obrotu uzbrojeniem jest trochę interesujących zmian, które trzeba wdrożyć.
Podsumowując – zmiany w normach, a tym
samym w obowiązujących systemach, są
niezbędne. Są one bowiem motorem ciągłego doskonalenia.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o. o. założona w 1977 roku
przez Zbigniewa Ciecholewskiego, aktualnie prezesa zarządu.

kującej, iż producent jest w stanie wytworzyć wyrób odpowiadający konkretnej klasie elementu konstrukcyjnego.

MISJA FIRMY: DOSTARCZENIE KLIENTOM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ, SKUPIAJĄCYCH SIĘ NA
POSZANOWANIU ENERGII I ŚRODOWISKA.

Mając takie zaplecze i możliwości, realizujemy zamówienia na
instalacje wentylacyjne, montowane na wojskowych jednostkach pływających ﬂoty zagranicznej. Nasze doświadczenie
w tego typu projektach jest niemałe. Jesteśmy świadomi
wymagań przemysłu wojskowego i wszystkie nasze produkty
je spełniają.

Zajmujemy się produkcją oraz montażem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Produkujemy i dostarczamy
naszym klientom kompleksowe systemy wentylacyjne
z możliwością montażu na budowie. Naszymi atutami są
odwaga, kreatywność, innowacyjność, terminowość oraz
jakość. Mamy kadrę, która dzięki doświadczeniu fachowo
doradza i wskazuje właściwe rozwiązania.
Ciągle inwestujemy w nowe obiekty, maszyny oraz oprogramowanie. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowego „szytego na
miarę” systemu zarządzania ERP.
Współpracujemy z Jednostkami Oceny Technicznej, które dają
wsparcie w walidacji naszych produktów (jest to bardzo
istotne przy wprowadzaniu produktu na rynek).
Pozyskaliśmy certyﬁkat ISO 3834 (wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych) oraz certyﬁkat DIN
2303, który jest poświadczeniem niezależnej jednostki certyﬁ-

Ciecholewski – Wentylacje w liczbach:
• 40.000m²/m-c to moc produkcyjna w zakresie dostaw kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym
• 250.000 szt./m-c wyprodukowanych przez nas elementów
wentylacyjnych o przekroju kołowym traﬁa do naszych odbiorców na całym świecie
• 3000.000 szt. obsadzonych proﬁli gumowych dedykowanych osiągnięciu najwyższej klasy szczelności D
• 741.400 milionów osób czyli tyle, ilu mieszkańców liczy
sobie Europa ogląda nasze wyroby w obiektach na całym
świecie, nie zdając sobie z tego sprawy
• 400 osób zatrudnionych, ponad 6000 kooperujących.
• 3 stadiony narodowe lub 16 pełnowymiarowych basenów olimpijskich to powierzchnia pod dachem, jaką wykorzystujemy do realizacji celów produkcyjnych.
• Sumaryczna długość metrów bieżących cięcia blach w roku
jest równa dwóm długościom Muru Chińskiego.

CIECHOLEWSKI – WENTYLACJE SP. Z O. O.
KOŹMIN 30, 83-236 POGÓDKI, TEL. 58 530 43 40; 58 588 12 00; 58 588 1201, E-MAIL: WENTYLACJE@WENTYLACJE.PL
WWW.WENTYLACJE.PL
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Dydaktyka i innowacyjność
w jednym miejscu
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej łączy naukę z rozwojem
morskiej technologii, w tym militarnej
ydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jako jeden z 9 wydziałów
Politechniki Gdańskiej kształci kadry dla przemysłu morskiego od 1904
roku (od 1945 w ramach Politechniki
Gdańskiej). W przyszłym roku akademickim będzie kształcić studentów na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich
na czterech kierunkach: oceanotechnika,
energetyka (międzywydziałowy), transport
oraz inżynieria morska i brzegowa (międzywydziałowy). Ten ostatni kierunek zostanie uruchomiony w lutym 2019 roku.
Jednocześnie prowadzone są studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Ponad 250 doktorów, 50 doktorów
habilitowanych, 8600 absolwentów studiów
inżynierskich i magisterskich to bilans
działalności edukacyjnej WOiO w okresie
powojennym. Po trudnym okresie transformacji krajowego przemysłu okrętowego
w latach 90. obecnie WOiO cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na
studia, czego dowodem jest około 350
absolwentów rocznie. Aktualnie WOiO
zatrudnia 85 profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów i szeroko współpracuje z przedstawicielami przemysłu zarówno w zakresie dydaktyki, jak i badań naukowych lub stosowanych. WOiO z roku
na rok poprawia swoje miejsce w świato-
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wych rankingach, a w tym roku po raz
pierwszy znalazł się wśród 50 najlepszych
wydziałów morskich na świecie w rankingu Szanghaj.
Szeroka i rozwinięta współpraca z podmiotami gospodarki morskiej w kraju (np.
Remontowa Holding, Crist, Polboat, CTO,
PRS, Forum Okrętowe, StoGda, NED, ProCad, CADOR, Port Gdańsk, TPI, DIAZ,
Muzeum Morski) i za granicą, w tym
światowymi koncernami, jak GE, DNV GL,
Wartsila, Ulstein, Deltamarin, DAMEN
i American Bureau of Shipping i Alstom, jest
jednym z głównych napędów rozwoju
WOiO w ostatnich latach.
WOiO jest miejscem comiesięcznego
spotkania przedstawicieli przemysłu w ramach Akademii Przemysłu Morskiego.
Uruchomione są m. in. unikalne specjalności przy współpracy z przemysłem, np.
technologie podwodne lub maszyny przepływowe (współpraca z GE).
Na WOiO realizowanych jest wiele
projektów badawczych, nagradzanych w
różnych konkursach. Centrum Morskich
Technologii Militarnych, które pracuje
przy WOiO, realizuje projekty w zakresie
obronności. Przykładami produktów
CMTM są: Głuptak – system obrony
przeciwminowej OPM (nagrodzony Diamentowym „Liderem Bezpieczeństwa Państwa 2017”, EuroSymbolem Innowacji
2015, Nagrodą I stopnia w kategorii nauka

w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych
RP 2015), Morświn – system przeciwminowy ze zdalnie sterowanym pojazdem głębinowym typu Ukwiał (Nagroda Diamentowy „Lider Bezpieczeństwa Państwa
2017”, Bursztynowy Medalion w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego) oraz Ukwiał – system z pojazdem zdalnie sterowanym wielokrotnego użytku, przenoszący ładunki
typu Toczek.
Więcej Informacji na:
www.oio.pg.edu.pl
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Jubileusz

podniebnej
armii

W tym roku obchodzimy setną
rocznicę powstania Powietrznych Sił Wojska Polskiego.
Historia tego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
sięga czasów I Wojny Światowej. Już wtedy funkcjonowały
polskie eskadry, ale tworzono
je w innych państwach
Daniel Laskowski
oczątkowo, kiedy w 1918 roku
tworzyły się Siły Powietrzne RP,
nasi rodacy pracowali na maszynach, które były głównie pozostawione przez armie zaborców, a więc
Niemców lub Austriaków, a także na tych
zdobycznych. Co ciekawe, najwięcej sprzętu zdobyto podczas bitwy o Ławicę, która
rozegrała się 6 stycznia 1919 roku. Powstańcy wielkopolscy przejęli kilkaset samolotów bojowych i balonów obserwacyjnych. Wartość największego łupu wojennego w dziejach polskiego oręża to
około 200 milionów marek niemieckich. Samoloty te, a konkretnie mowa o LVG,
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9 stycznia 1919 roku brały udział w ataku
na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. Wtedy to nasza eskadra sześcioma samolotami zrzuciła 900 kg bomb (jedna sztuka miała 25 kg). Później maszyny uczestniczyły
w bitwie o Lwów podczas walk polskoukraińskich, a także wojny polsko-bolszewickiej. Nasz kraj pozyskiwał samoloty z zagranicy. Dlatego też ﬂota była swojego rodzaju mieszkanką maszyn brytyjskich, niemieckich, francuskich, austriackich i włoskich (mowa o myśliwcach Bristol F.2B Fighter, Fokker D.VII, SPAD VII, a także bombowcach i rozpoznawczych Breguet 14, Albatros C.X czy wspomnianych wcześniej
LVG).
W okresie międzywojennym, a konkretnie w 1925 roku w Grudziądzu zosta-

ła utworzona Oficerska Szkoła Lotnictwa. Dwa lata później przeniesiono ją do
Dęblina. W 1933 roku zaczęto pracować na
myśliwcach PZL P.7a, których to mieliśmy
około 150 sztuk. Ciekawie zapowiadał się
myśliwiec PZL.50 Jastrząb, jednak niestety nie zdecydowano się na jego seryjną produkcję. Podobnie wyglądało to w przypadku PZL.38 Wilk oraz PZL.48 Lampart.
Ogólnie do 1938 roku posiadaliśmy
sześć pułków lotniczych, które były ulokowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Toruniu, Ludzie oraz Skniłowie.
Kiedy nadszedł czas II wojny światowej, a więc 1 września 1939 roku, Siły Powietrzne RP posiadały 745 samolotów,
z czego w oddziałach bojowych pracowało 400 maszyn, a 345 było samolotami re-
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RP dołączył śmigłowiec PZL SW-4 oraz
samolot F-16C/D. Co ciekawe, model
tego myśliwca wygrał w przetargu z Gripen oraz Mirage 2000. Początkiem roku
2009 został wycofany transportowiec
An-26, natomiast dwa miesiące później,
a więc w marcu przekazano pierwszy
(docelowo pięć sztuk) samolot transportowy C-130 Hercules. W kwietniu 2010
MON zdecydował się wyczarterować na
okres czterech lat dwa samoloty Embraer 175, które miały za zadanie przewożenie najważniejszych osób w państwie.
Warto dodać, że ich obsługą zajmowali się
cywile, a same samoloty nie były oznaczone szachownicą lotniczą.
Rok 2011 miał duże znaczenie dla Sił
Powietrznych Polski. To wtedy wykonano
wiele prac, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa zadań lotniczych, a także
optymalizację szkoleń. We wrześniu 2011
przeprowadzono ćwiczenia Sił Powietrznych, które nosiły kryptonim „Orzeł-11”.
Sprawdzono przede wszystkim przygotowanie dowództw, a także jednostek Sił Powietrznych w kwestii działań bojowych. Było
to bardzo rozbudowane szkolenie, odbyło
się przy współdziałaniu z Inspektoratem
Wsparcia Sił Zbrojnych, Komponentem Lądowym, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a także Żandarmerią Wojskową. Ćwiczenia odbywały się między innymi na poligonach w Ustce, Nadarzycach, Drawsku
Pomorskim.
Jeszcze w roku 2011 Siły Powietrzne RP
podjęły się współorganizacji największych
w Polsce pokazów Radom Air Show, w których brały udział samoloty wojskowe i cywilne z całego świata. Łącznie podczas imprezy pokazano 57 statków powietrznych
oraz 261 lotników.

Jakimi statkami
powietrznymi dysponujemy?
zerwowymi. Kiedy wojna się zakończyła, nasze „wojsko powietrzne” zostało przebazowane z Niemiec do kraju, gdzie dysponowaliśmy jednostkami takimi jak: 1. Mieszany Korpus Lotniczy mp. Łowicz, 2. Dywizja Lotnictwa Szturmowego mp. Łódź,
3. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego mp.
Kutno, 4. Mieszana Dywizja Lotnicza mp.
Bydgoszcz, a także 1. Eskadra Lotnictwa
Łącznikowego. Łącznie, pod koniec 1945
roku, mieliśmy 643 samoloty takie jak:
Jak-9, Ił-2, Pe-2, UT-2, Po-2, C-47, Li-2,
Szcze-2, P-39 oraz Bf 108.

Po wejściu Polski
do Unii Europejskiej
Dwa lata po wejściu naszego kraju do
UE do składu uzbrojenia Sił Powietrznych

Nasze wojsko posiada wiele różnych
statków powietrznych. Są one ulokowane w poszczególnych bazach. Część jest
typu szkolnego, inne taktycznego i transportowego. Mowa o bazach lotniczych Sił
Powietrznych. Siły Zbrojne RP to przede
wszystkim bazy lotnicze Marynarki Wojennej oraz Wojsk Lądowych. Są one
ulokowane głównie w centralnej części
Polski, ale również na terenach nadmorskich, w Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach.
Wracając jednak do naszej floty statków
powietrznych, trzeba przyznać, że jest ona
imponująca. W skład Lotnictwa Sił Powietrznych wchodzą trzy typy samolotów
bojowych. Są to: SU-22 (36 szt.), MiG-29
(31 szt.) oraz F16-C (32 szt.). Mamy także trzy typy samolotów transportowych: An28, którego w naszym kraju używamy w kil-

ku wersjach (rodzima modyfikacja nosi nazwę PZL M288 „Bryza”); An-28; oprócz
tego pięć samolotów transportowych
C-130E „Hercules” oraz 16 statków powietrznych CASA C-295. Siły Powietrzne
zamówiły 21 śmigłowców bojowych
H225M „Caracal”. Oprócz tego posiadamy 17 Mi-2, dwanaście Mi-8/17 oraz 17
PZL W-3 „Sokół”. Posiadamy także samoloty i śmigłowce szkolne. Są to cztery helikoptery Guimbal Cabri G2, 12 samolotów
F16-D, 17 PZL-130 „Orlik”, który pojawia
się na Radom Air Show. Nasz kraj zamówił osiem sztuk oraz planuje jeszcze dodatkowe cztery samoloty Alenia Aermacchi
M-346. Mamy także 24 helikoptery PZL
SW-4 „Puszczyk” oraz 37 samolotów
szkoleniowych PZL TS-11 „Iskra”.
Lotnictwo Wojsk Lądowych także posiada imponującą flotę helikopterów. W jej
skład wchodzą śmigłowce bojowe takie jak:
Mi-2 (43 sztuki), Mi-8/17 (26 sztuk), Mi24 (29 sztuk), PZL W-3 „Sokół” (39 sztuk).
Dodatkowo Lotnictwo Wojsk Lądowych
zamówiło 21 śmigłowców bojowych
H225M „Caracal”, a także posiada jedną
sztukę Mi-2, który służy do szkoleń.
Nasza Marynarka Wojenna również
dysponuje ciekawą flotą statków powietrznych. Co prawda jest ich nieco mniej,
jednak nadal są to bardzo interesujące samoloty specjalistyczne, transportowe oraz
śmigłowce bojowe. W służbie pracuje 9 samolotów patrolowych An-28 (MPA – Maritime Patrol Aircraft). W skład wchodzą
także cztery samoloty transportowe An-28.
Marynarka Wojenna zamówiła osiem śmigłowców bojowych H225M „Caracal”,
natomiast obecnie dysponuje czterema
sztukami Mi-2, dwoma Mi-8/17, dziewięcioma Mi-14, czterema Kaman SH-2G Super Seasprite, a także siedmioma PZL W3 „Sokół”.

Siły Powietrzne
– imponujące
Wojska Lotnicze, Wojska Obrony Przeciwlotniczej oraz Wojska Radiotechniczne,
które wchodzą w skład Sił Powietrznych RP
robią wrażenie. Najwyższymi dowódcami
wśród cywili są prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz minister obrony narodowej, natomiast w przypadku dowództw wojskowych zarządzają Dowództwo Generalne
Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Co
ciekawe, do 1 lipca 2004 nasze siły powietrzne nazywano Wojskami Lotniczymi
i Obrony Powietrznej. Te z kolei zostały
utworzone kilkanaście lat wcześniej, a konkretnie 1 lipca 1990 roku. Wtedy to połączono dwa rodzaje sił zbrojnych, a mianowicie Wojsk Lotniczych, a także Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju.
I
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Celem profesjonalizm
W ciągu ponad 14 lat swojej działalności nasza ﬁrma stała się docenianym,
ważnym i wiarygodnym partnerem biznesowym podmiotów z przemysłu
militarnego, wydobywczego, energetycznego, morskiego, przeładunkowego
i wielu innych – mówi dyrektor CFT Precyzja Sp. z o.o., Marek Walicki

Czy od początku zajmowali się państwo wytwarzaniem akcesoriów o przeznaczeniu militarnym, obronnym i policyjnym?
CFT Precyzja Sp. z o.o. została założona w 2004 roku w Czosnowie k. Warszawy. Jesteśmy wysokospecjalizowanym
podmiotem, opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty o przeznaczeniu militarnym, obronnym i policyjnym,
takie jak nowoczesne osłony balistyczne.
Rozpoczęliśmy działalność jako profesjonalne centrum świadczące usługi precyzyjnej
obróbki metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.
W 2008 roku rozpoczęliśmy produkcję
osłon balistycznych na potrzeby polskiego
przemysłu zbrojeniowego do wieży HITFIST 30mm KTO ROSOMAK, natomiast
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od 2012 roku opracowujemy pierwsze
własne nowoczesne konstrukcje kompozytowe. Na dzień dzisiejszy specjalizujemy się
w rozwijaniu nowatorskich technologii,
kompleksowych systemów i rozwiązań w
obszarze ochrony środków transportu (pojazdów, statków powietrznych), ochrony
personalnej oraz budynków i obiektów
użyteczności publicznej, a wszelkie oferowane produkty weryfikujemy jakościowo w
krajowych i zagranicznych centrach badawczych jako spełniające polskie i międzynarodowe normy.
Otwartość na oczekiwania klienta, elastyczność zespołu i szybkość przepływu informacji w połączeniu ze znakomitym parkiem maszynowym oraz silnym naciskiem
na jakość i innowacyjność badawczo-rozwojową tworzą wyjątkową przewagę konkurencyjną i wartościowy atut w relacjach
partnerskich.
Skupiają się państwo jednak na trzech
rodzajach produktów: osłonach balistycznych, kwadrantach działowych oraz
kamizelkach kuloodpornych. Skąd taki wybór oferty?
Ostatnimi czasy postanowiliśmy odseparować działalność produkcji defensywnej
i usługi specjalistycznej obróbki skrawaniem.
Stąd nasza firma wyodrębniła dwie dywizje marketingowe tj. CFT DEFENCE oraz
CFT METALWORKS. Prawdą jest, że od
tego czasu dużo inwestujemy i rozwijamy
wszelkie produkty mogące wykorzystywać
wytwarzane i opracowywane przez nas
kompozyty balistyczne.
Muszę wspomnieć, że mimo bogatego
portfolio wiele z tych produktów zostało

opracowane w niezwykle krótkim czasie.
Możemy się jednak poszczycić zadowoleniem klientów i jak dotąd brakiem problemów wieku dziecięcego.
Wszystkie oferowane produkty wykorzystują nasz potencjał produkcyjno-rozwojowy. Kwadranty artyleryjskie wymagają precyzji produkcyjnej na poziomie mikronów, natomiast osłony balistyczne realizowane są ze specjalistycznych struktur
kompozytowych mających zastosowanie w
kamizelkach kuloodpornych i wszelkich
osłonach balistycznych m. in. w pojazdach,
budynkach, jak również w statkach powietrznych.
Dywizja CFT Defence oraz portfolio
produktów są dość młode, a pomimo to
spotkały się z zainteresowaniem na rynku
polskim oraz międzynarodowym. Nie ukrywam, że to wsparcie partnerów, jak również
skonkretyzowane oczekiwania klientów
spowodowały niezwykle szybki rozwój.
Tak naprawdę dopiero teraz wdrażamy i realizujemy strategię marketingową. W związku z tym wciąż szukamy nowych klientów
na rynku.
Pragnę również podzielić się informacją o realizowanym dla dywizji CFT
DEFENCE dziale B+R, wyposażonym w
nowoczesne laboratorium balistyczne z
możliwością przeprowadzania testów
konstrukcji nawet do poziomu czwartego
(kaliber 14,5x114mm API/B32) wg STANAG 4569, którego otwarcie planowane
jest na początek roku 2019 roku.
Rozmawiał
Tomasz Rekowski

MAR-POL Hanna Dobies
ul. Wiatrakowa 6, 86-031 Osielsko
tel. 52 320 30 56, fax: 52 320 30 57
e-mail: sklep@salonmarpol.pl
NIP: 953-147-82-42

Jesteśmy przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w produkcji
i sprzedaży przedmiotów mundurowych. Zaopatrujemy zarówno jednostki wojskowe, jak i odbiorców indywidualnych, reprezentujących wszystkie rodzaje służb
mundurowych.
Posiadamy duże doświadczenie oraz wykwaliﬁkowaną kadrę, która czuwa nad
jakością oferowanych produktów. Dysponujemy własną szwalnią oraz profesjonalnymi urządzeniami do haftu, co sprawia, że zamówienia realizujemy szybko
i sprawnie. Wszystkie przedmioty oferowane przez nasze przedsiębiorstwo
spełniają obowiązujące normy techniczno-technologiczne.
Zawsze pozostajemy otwarci na potrzeby klientów, starając się sprostać ich
oczekiwaniom, zapewniając miłą obsługę oraz profesjonalizm naszego zespołu.
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MESKO idealnym zapleczem
dla wojska
MESKO S.A. jest
w Polsce największym
producentem amunicji
i rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych
szerokiej ofercie ﬁrmy MESKO S.A. można wyróżnić:
amunicję małokalibrową od
5,56 mm poprzez 7,62 mm
do 9 mm. Każdy z rodzajów amunicji dostępny jest zarówno w standardzie NATOwskim, jak i rosyjskim. Zakład oferuje ponadto amunicję średniokalibrową od 12,7
mm do 35 mm, amunicję artyleryjską:
120 mm (dedykowaną do czołgów Leopard) i 125 mm, a także zestawy rakietowe.
Jednym z nich jest PPZR GROM, będący
w trójce najlepszych rakiet przeciwlotniczych
na świecie. Inny przykład to SPIKE – przeciwpancerny pocisk kierowany, znajdujący
się w czołówce światowych rozwiązań pod
względem skuteczności i precyzji. Warto wyróżnić pocisk rakietowy Feniks przeznaczony
m.in. do wyrzutni WR-40 Langusta oraz rakietę NLPR-70 mm, z przeznaczeniem na
wyposażenie śmigłowców armii NATO, jak
również do użycia w myśliwcach F-16.
Zakład z punktu widzenia polskich
zdolności rakietowych jest najbardziej zaawansowanym podmiotem. Spółka ma
swój udział w zakresie technologii, jakie były
i są pozyskiwane w ramach offsetu.
MESKO S.A. poza produkcją typowo
wojskową, świadczy także usługi narzędziowe, obróbki plastycznej, chemicznej,
cieplnej oraz utylizacji zbędnych i przeterminowanych środków bojowych.

W

Ostatnio zdobyte wyróżnienia
W dotychczasowej historii na koncie
Spółki zapisało się wiele istotnych osiągnięć
i związanych z tym wyróżnień.
We wrześniu 2015 roku MESKO S.A.
na targach MSPO w Kielcach otrzymało
nagrodę Defender, którą przyznano za
120 mm nabój z pociskiem podkalibrowym
bojowym APFSDS-T do armaty Rh 120
L44, czyli stosowanej w czołgach Leopard.
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Następnie, w listopadzie 2015 roku
Skarżyska Spółka otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności za działalność przyczyniającą się do modernizacji i rozwoju gospodarki.
Podczas XXIV MSPO 2016 w Kielcach
Mesko otrzymało nagrodę za produkt najlepiej służący wojsku i bezpieczeństwu żołnierzy. Prezydent Andrzej Duda wręczył przyznawaną od 2009 roku Nagrodę Prezydenta RP Prezesowi MESKO. Wyróżniony został przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Piorun”, przeznaczony do zwalczania śmi-

głowców, samolotów i rakiet skrzydlatych. Jest
modernizacją rakiety GROM. Ma większy zasięg niż GROM i większą odporność na zakłócenia. PPZR PIORUN jest w stanie
zwalczać cele nie tylko w dzień, ale i w nocy.
17 listopada 2017 r. podczas II Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego
w Kielcach Mesko otrzymało prestiżową nagrodę gospodarczą – Diament Świętokrzyski. Wyróżnienie przyznawane jest tym
przedsiębiorstwom w województwie, które dzięki swojej szerokiej działalności promują region.
I

