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Krok po kroku do sukcesu
MASKPOL S.A.  krajowy lider w produkcji sprzętu ochronnego

O wysokim poziomie prac badawczych i technologicznych w Przedsiębiorstwie Sprzętu 
Ochronnego MASKPOL S.A. najlepiej świadczą efekty wdrożeniowe. Ponad 95 proc. inno‑
wacyjnych projektów służących ochronie ludzkiego zdrowia i życia przed różnego rodzaju 
zagrożeniami, trafia do seryjnej produkcji. Sprzęt najnowszej generacji spełnia wszystkie 
światowe standardy. Technologią jego wytwarzania interesuje się coraz więcej zagranicz‑
nych partnerów. O innowacyjnych rozwiązaniach rozmawiamy z Krzysztofem Dędkiem, 
prezesem zarządu PSO MASKPOL S.A.  

– Jakie efekty przyniosła za‑
kończona właśnie wizyta w Ka‑
zachstanie?

– Jeszcze za wcześnie, żeby 
mówić o konkretach, ale jest 
bardzo duże zainteresowanie na-
szym know-how. Firmom zależy 
na transferze zaawansowanych 
technologii, a nie na eksporcie 
gotowych produktów. Interesuje 
ich przebieg procesów produkcyj-
nych m.in. wytwarzanych przez 
nas masek przeciwgazowych, 
filtropochłaniaczy, hełmów czy 
kamizelek kuloodpornych. Są 
pod wrażeniem naszego poziomu 
technicznego i technologicznego 
i chcą skorzystać z naszych do-
świadczeń i uruchomić podobną 
produkcję u siebie. Takim transfe-
rem zainteresowany jest nie tylko 
Kazachstan, ale także inne kraje. 
Na razie rozmowy trwają, dlatego 
nie mogę zdradzać szczegółów. 

– Jaki wpływ na te sukcesy 
ma rozwój zaplecza badawcze‑
go w firmie? 

– Inwestowanie w badania 
i rozwój jest podstawą budowa-
nia pozycji rynkowej firmy. My to 
robimy krok po kroku od początku 
lat 90. od kiedy przedsiębiorstwo 
zajęło się produkcją nowoczes-
nego sprzętu ochronnego dla Sił 
Zbrojnych, obrony cywilnej, policji 
oraz innych sektorów gospodarki. 

Oprócz zaawansowanych techno-
logicznie masek przeciwgazowych 
i kamizelek kuloodpornych, pro-
dukujemy odzież ochronną dla 
wojska i  służb mundurowych, 
hełmy, pałki wielofunkcyjne, 
tarcze, kolczatki drogowe, a także 
sprzęt BHP. Mamy satysfakcję, 
że jako pierwsi w zbrojeniówce, 
zaprojektowaliśmy maskę prze-
ciwgazową, zgodną ze wszystkimi 
standardami NATO. Projektowa-
ne przez inżynierów i techników 
z naszego biura konstrukcyjnego 
produkty  muszą charakteryzo-
wać się wysokim stopniem bez-
pieczeństwa, najwyższą jakością 
i technologicznym zaawansowa-
niem. Testujemy je we własnych 
laboratoriach balistycznych i me-
chaniczno – chemicznych, wyposa-

żonych w najnowsze technologie 
i urządzenia do projektowania 
komputerowego. Posiadamy m.in. 
sprzęt do skanowania przestrzen-
nego przedmiotów oraz laserowy 
skaner sylwetek ludzkich, który 
umożliwia szycie na miarę odzieży 
i oporządzenia dokładnie dopaso-
wanego do użytkownika. 

– Liczne nagrody i rosnąca 
sprzedaż produktów firmy MA‑
SPOL S.A. rekompensuje wysiłek 
włożony w badania i rozwój? 

– Najbardziej cieszy skutecz-
ność naszych rozwiązań technicz-
nych i konstrukcyjnych. Dobre 
opinie użytkowników to najwięk-
sza nagroda dla załogi, ale meda-
le zdobywane za sprzęt służący 
ochronie ludzkiego życia i zdrowia, 
też dają nam wiele satysfakcji. 
Mamy już sporą kolekcję różnych 
wyróżnień, w tym DeFeNDer-
ów przyznawanych za najlepsze 
produkty na Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego 
w Kielcach. Zawsze staramy się 
prezentować tam jakieś nowości. 
Szybko reagujemy też na potrzeby 
rynku, dlatego sprzedaż naszych 
wyborów stale rośnie. Do najwięk-
szych odbiorców należy wojsko, 
policja i służby specjalne, ale tę 
dobrą koniunkturę zawdzięczamy 
też przynależności do grupy ka-
pitałowej Bumar. Teraz jesteśmy 

bardzo mocno zaangażowani w re-
alizację wieloetapowego Programu 
Tytan, w którym  uczestniczy 13 
partnerów. Liderem tego konsor-
cjum jest Bumar Żołnierz S.A. 
Każdy z partnerów specjalizuje się 
w innej grupie zadań. My jesteśmy 
odpowiedzialni za indywidualną 
ochronę Wojownika Przyszłości 
na polu walki, jego ubiór, ochronę 
balistyczną i cały system przeno-
szenia ekwipunku. 

– Czy to jest trudne zadanie dla 
tak doświadczonej firmy w inno‑
wacyjnych rozwiązaniach? 

– Jednym z głównych, a zarazem 
najbardziej skomplikowanych roz-
wiązań w tym projekcie jest tzw. 
egzoszkielet, w który wyposażony 
będzie Wojownik Przyszłości. Sze-
reg wzmocnień wspomagających 
pracę mięśni sprawi, że żołnierz 
łatwiej będzie się poruszał na polu 
walki z ciężkim ekwipunkiem i bez 
trudu będzie te ciężary przenosił. 
To jest dla nas duże wyzwanie 
technologiczne. Badania nad tą 
innowacyjną technologią, która 
musi być zintegrowana z całym sy-
stemem umundurowania i wypo-

sażenia, są już prowadzone w spe-
cjalistycznych laboratoriach nasze-
go przedsiębiorstwa. Wymaga to 
ogromnej ilości różnego rodzaju 
badań i testów. Nad tym projektem 
oraz pozostałymi zadaniami, któ-
re wchodzą w skład realizowanej 
przez nas części Programu Tytan, 
pracujemy wspólnie z kilkoma 
uczelniami i wojskowymi insty-
tutami naukowymi. Są to m.in. 
Wojskowa Akademia Techniczna, 
Wojskowy Instytut Chemii i radio-
metrii, Politechnika Warszawska, 
Instytut Technologii Bezpieczeń-
stwa Moratex, Wojskowy Instytut 
Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 
oraz Centralny Instytut Ochrony 
Pracy. Wspólnie złożyliśmy przed 
kilkoma tygodniami 9 wniosków 
do Narodowego Centrum Badań 
i rozwoju (NCBir) na dofinanso-
wanie prowadzonych badań i mam 
nadzieję, że uda się nam te środki 
uzyskać. My jesteśmy liderami 
w tych 9  przedsięwzięciach, ale 
w poszczególnych segmentach, 
które są domeną tych instytutów 
i uczelni, będą nas wspierać ucze-
ni. MASKPOL także wkłada w te 
projekty własną myśl techniczną 

i będzie to wszystko koordyno-
wał,  aby Wojownik Przyszłości był 
wyposażony w sprzęt i wszystkie 
urządzenia,  zgodnie z trendami 
światowymi i wymaganiami NATO.

– Na jakim etapie są te wszyst‑
kie prace?

– W naszych opracowaniach 
chyba jesteśmy najbardziej za-
awansowani wśród pozostałych 
uczestników Programu Tytan. 
Gotowych rozwiązań jeszcze 
nie ma, bo to wszystko trzeba 
dostosować do systemu, ale jest 
znaczący postęp w tych wszystkich 
pracach. Wiele sprzętów już zo-
stało wykonanych, posiadamy np. 
nowoczesną maską, nagrodzoną 
w ubiegłym roku DeFeNDer-
em za jej innowacyjność, ale 
teraz trzeba ją dostosować do 
wymagań stawianych w tym pro-
gramie. Podobnie jest z innymi 
urządzeniami. Wszystkie kamery, 
noktowizory, sensory muszą być 
ze sobą skonsolidowane i tworzyć 
spójną całość, aby poszczególne 
elementy tego systemu działały 
skutecznie i niezawodnie.  Niektó-
re państwa europy Zachodniej 
czy Stany Zjednoczone pracują 
nad  takimi programami już od 
10 lat i jeszcze ich nie zakończy-
ły. Ja myślę, że nam zabierze to 
znacznie mniej czasu i pierwszy 
etap Programu Tytan będzie już 
gotowy w drugiej połowie 2014 
roku, a kolejne dopiero w  na-
stępnych latach. Pomimo tak 
zaawansowanych technologii 
i ogromnej wiedzy technicznej 
i technologicznej tego nie da się 
zrobić od razu. Proszę jednak 
pamiętać, że przemysł obronny 
zawsze tworzy nowości, które 
można później z powodzeniem 
stosować w przemyśle cywilnym 
i rozwijać polską gospodarkę. 

Rozmawiała  
Jolanta Czudak

Precyzja i dokładność
Celownik nahełmowy „Orion”

Na tegorocznym XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, produkt 
opracowany przez konsorcjum polskich firm, którego liderem był ITWL, nahełmowy system 
celowniczy NSC‑1 „Orion”, został uhonorowany nagrodą DEFENDER. Odmiana prezento‑
wana na targach, przeznaczona jest do zwiększenia możliwości bojowych, zdobywcy Grand 
Prix oraz Defendera w 2007roku, śmigłowca W‑3PL „Sokół” – program „Głuszec”, eksploa‑
towanych od roku 2010 w Wojsku Polskim.

Prezentacja wyniku progra-
mu „Głuszec” była wiel-
ką niespodzianką MSPO 

2007. Zaskoczył zarówno zakres 
modernizacji, nie ustępujący 
innym podobnym pracom na 
świecie jak i to, że wykonano 
je siłami kilku polskich firm. 
ITWL przyjął na siebie stwo-
rzenie najbardziej nowatorskiej 
części modernizacji, spójnego 
makrosystemu pokładowego 
(ZSA). Opracował architektu-
rę ZSA oraz oprogramowanie 
komputera misji. Zarządza ono 
praktycznie wszystkimi syste-
mami pokładowymi, poczynając 

jego położenie, trasę i inne dane 
na tle mapy cyfrowej oraz opra-
cowanie algorytmów celowania 
pozwalających na precyzyjne 
użycie uzbrojenia. 

Najnowocześniejsze rozwiąza-
nia wykorzystują tzw. wyświet-
lacze nahełmowe. Dzięki nim 
załoga może obserwować otocze-
nia zewnętrzne i znać parametry 
lotu. Szczególnego znaczenia 
nabiera to w lotach na skrajnie 
małych wysokościach (typowych 
dla śmigłowców), a krytyczne 
jest to podczas lotów w górach, 
w nocy w tzw. goglach nokto-
wizyjnych (NVG). Ograniczona 

dostępność produktu na ryn-
ku światowym, skłoniła ITWL 
wspólnie z Bumar Żołnierz, do 
opracowania systemu wyświet-
lania nahełmowego „Cyklop” 
oraz celownika nahełmowego 
„Orion”.

Podstawowy wariant syste-
mu „Cyklop” dostosowano do 
standardowego wyposażenia 
polskich pilotów (hełm THL-5, 
gogle PNL-3). W rozwiązaniu 
wdrażanym na Mi-17 wykorzy-
stuje się jako źródła danych, te 
same urządzenia, które zasilają 
przyrządy analogowe w „starej” 
kabinie (oryginalne rozwiąza-
nie ITWL). Nie tylko obniża 
to koszt systemu, ale przede 
wszystkim zapewnia pilotowi 
komfort jednolitych wskazań 
na wyświetlaczu i tablicy przy-
rządów. Propozycje innych firm 
wymagają dodatkowego, rów-
noległego systemu nawigacji, 
co nie gwarantuje zgodności 
wskazań zwiększając obciąże-
nie pilota.

Kolejnym krokiem jest opra-
cowanie przez konsorcjum, któ-
rego liderem jest ITWL (PZL 
Świdnik S.A., ZM Tarnów S.A., 
FAS, Bumar Żołnierz), naheł-

mowego systemu celowniczego 
NSC-1 „Orion”. Dzięki uzyska-
niu dofinansowania ze środków 
NCBir, zadanie zrealizowano 
bezpośrednio na oryginalnym sy-
stemie z W-3PL „Głuszec”, znacz-
nie przyśpieszając zawansowanie 
prac nad zabudową systemu 
„Orion” na seryjnych śmigłow-
cach. „Orion” przeznaczony jest 
do naprowadzania sterowanych 
stanowisk ogniowych oraz wy-
świetlania parametrów celow-
niczych i pilotażowych w dzień 
i w nocy. Naprowadzanie może 
być realizowane samodzielnie 
lub we współpracy z głowicą op-
toelektroniczną. Architektura 
systemu oparta na szynie danych 
MIL-STD-1553B, pozwala na jego 
zastosowanie na praktycznie do-
wolnym nowoczesnym statku 
powietrznym. System posiada 
techniczne możliwości rozbu-
dowy o naprowadzanie innych 
rodzajów broni, np. pocisków kie-
rowanych. Jego głównymi ele-
mentami są: komputer graficzny, 
wyświetlacz nahełmowy, gogle 
noktowizyjne; hełm lotniczy.

Komputer graficzny – jest 
urządzeniem odpowiadającym 
za komunikacje z systemami 
pokładowymi śmigłowca, prze-
twarzanie informacji o położe-
niu głowy oraz generowanie 
zobrazowania dla wyświetlacza. 
Został opracowany i oprogra-
mowany w Polsce (ITWL).

Wyświetlacz nahełmowy 
(Bumar Żołnierz) służy do 
prezentacji danych wprost 
przed okiem pilota. Opraco-
wanie jednego elementu do 
pracy w dzień i w nocy, rozwią-
zuje problem lotu w przejścio-
wych porach dnia. W systemie 
„Orion”, gdy warunki w locie 
tego wymagają, pilot nie zmie-
nia wyświetlacza – opuszcza 
gogle noktowizyjne (nowe, 
lekkie ok.500 g) i obserwuje 
przez nie obraz z wyświetla-
nymi wskazaniami.

Hełm lotniczy THL‑6 (FAS) 
opracowano w celu poprawy 
ergonomii pracy z systemami 
optoelektronicznymi. Dzięki 
temu udało się uzyskać wyższy 
poziom integracji poszczegól-
nych urządzeń umieszczonych 
w hełmie, a co za tym idzie 
poprawić jego wyważenie, 
ulepszyć kształt, zastosować 
jeden kabel doprowadzający do 
niego wszystkie niezbędne syg-
nały itp. W efekcie zwiększyć 
pewność położenia na głowie 
pilota z jednoczesnym zmniej-
szeniem obciążenie kręgosłupa 
szyjnego.

Nad rozwiązaniem tym cał-
kowicie panujemy w kraju. 
Dlatego adaptacja jego dla in-
nych statków powietrznych, 
a także dostosowywanie do 
zmieniających się (ewoluują-
cych) wymagań użytkownika, 
daje nadzieję na eksport opra-
cowanych systemów.

od nawigacji, poprzez łączność, 
a kończąc na systemie uzbrojenia 
śmigłowca. 

Zmodernizowany śmigło-
wiec może działać o  każdej 
porze doby, a także w trudnych 
warunkach atmosferycznych. 
W kabinie załogi, na kolorowych 
wielofunkcyjnych monitorach, 
prezentowane są zsyntetyzowa-
ne dane z wielu źródeł („glass 
cockpit”), a sterowanie system 
nie wymaga odrywania rąk od 
urządzeń sterowania lotem (HO-
CAS). Dokładna lokalizacja i 
parametry ruchu śmigłowca 
pozwoliły zobrazować pilotowi 

Krzysztof Dędek, prezes 
zarządu PSO MASKPOL S.A.
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Projektowane przez inżynierów produkty PSO MASKPOL S.A.,  
charakteryzują się najwyższą jakością. Na zdjęciu umundurowanie  

żołnierza niedalekiej przyszłości
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