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Sprzęt wojskowy  
XXI wieku

Kieleckie Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego stały się najważniejszą wy-
stawą tego typu w Europie środkowej. Świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba 
zagranicznych delegacji i wystawców. O ich znaczeniu dla polskiego przemysłu obron-
nego, a także Wojska Polskiego mówi – Waldemar Skrzypczak (nz), podsekretarz  
stanu w MON ds. uzbrojenia i modernizacji.

 wojSkowe zakłady elektroniczne S.a. w zielonce

Zapewniają  
bezpieczeństwo 

– Potencjał technologiczny polskich przedsię-
biorstw zbrojeniowych wymaga ciągłego zwiększa-
nia i to jest jedyny słuszny kierunek. Tak naprawdę 
jeśli firmy zbrojeniowe nie będą rozwijały swoich 
możliwości produkcyjnych to zostaną daleko w tyle 
w stosunku do firm zagranicznych. Jest duża kon-
kurencja w tej branży i ten kto chce się liczyć, musi 
wciąż poszukiwać nowych rozwiązań, korzystać 
z osiągnięć nauki. Wielokrotnie powtarzam, że to co 
robi sektor zbrojeniowy musi każdorazowo wycho-
dzić naprzeciw potrzebom nowoczesnej armii. Pod-
czas spotkań mówię szefom spółek zbrojeniowych, 
że należy inwestować w rozwój firmy, pozyskiwać 
nowe technologie, kształcić i rozwijać umiejętności 
pracowników, współpracować z uczelniami wyższymi, 
szukać nowych rynków zbytu oraz łączyć siły. Jeżeli 
nie potrafimy czegoś zrobić samodzielnie to poszu-
kajmy partnerów, skorzystajmy z rozwiązań, które się 
sprawdziły, ale nie rezygnujmy z inicjatywy. Pracujmy 
nad jeszcze bardziej efektywną współpracą w ramach 
powstałych konsorcjów zadaniowych. Jest widocz-
na konieczność wypracowania nowych rozwiązań 
w zakresie podniesienie skuteczności prowadzonych 
działań marketingowych i promocyjnych na rynkach 
zagranicznych. Pomimo, iż w ogólnej ocenie kondycja 
firm zbrojeniowych nadzorowanych przez MON wy-
gląda dobrze, o czym świadczą wyniki finansowe za 
2012 rok, w którym to przy obrotach rzędu 1,5 mld zł 
netto spółki osiągnęły zysk netto 135 mln zł przy  

średniej ważonej rentowności na poziomie 9 proc., 
wciąż należy dążyć do obniżania kosztów produkcyj-
nych i zwiększania eksportu. Nie można wychodzić 
z założenia, że rozwój firmy uzależniony zostanie 
wyłącznie od wielkości zamówień ze strony polskiej 
armii. Jest to błędne myślenie, zwłaszcza w czasach 
ogólnego kryzysu i cięć budżetowych. Kilkanaście dni 
temu, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej został 
zmniejszony o ponad 3 mld zł, to duża kwota, więc 
w tej sytuacji będziemy zmuszeni zrezygnować z pew-
nych zaplanowanych zakupów oraz renegocjować 
niektóre umowy np. przesuwając terminy płatności, 
na kolejny rok. Zapewniam, że nie zrezygnujemy z za-
sadniczych programów zbrojeniowych, ujętych w pla-
nie modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych na 
lata 2013-2022. Te programy, pomimo zmniejszonych 
środków budżetowych są niezagrożone i będą z pełną 
konsekwencją realizowane. 

Dodam jeszcze, że osobiście jestem pro państwow-
cem więc zawsze będę stawiał na dobre rodzime pro-
dukty i wspierał rozwój polskiej gospodarki. 

Przyznawana na targach nagroda „Defendera”, 
za nowatorskie często bardzo oryginalne rozwiąza-
nia technologiczne, cieszy się prestiżem i uznaniem 
wśród wszystkich producentów i miłośników sprzętu 
wojskowego. Jest już bardzo dobrze rozpoznawalna 
więc niewątpliwie fakt jej posiadania doskonale służy 
promocji danego produktu oraz firmy, która może się 
tę nagrodą pochwalić. (wl)

– Na MSPO w Kielcach przedstawiamy wyroby, 
które są przedmiotem naszej produkcji, poczynając 
od własnej myśli konstrukcyjnej, poprzez wykonanie 
prototypów, wszystkich wymaganych testów, aż po 
wdrożenie do seryjnej produkcji – informuje Edward 
Żak prezes WZE S.A. – W tym roku prezentujemy głów-
nie program  modyfikacji zestawu rakietowego obrony 
przeciwlotniczej Newa SC oraz, co warto podkreślić, 
specjalnie zaprojektowany i wykonany trenażer dla 
tego systemu rakietowego OPL. Program głębokiej 
modernizacji zestawu był po raz pierwszy zrealizowany 

pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Rezultatem wyko-
nanej  wówczas modernizacji było powstanie systemu 
mobilnego w miejsce stacjonarnego oraz cyfrowego 
zamiast analogowego. Obecne modyfikacje polegały 
na zastosowaniu współczesnej elektroniki w takim ze-
stawie oraz na zmianie systemu operacyjnego i opro-
gramowania funkcjonalnego całości zestawu.  

Zmodyfikowany zestaw Newy S.C. jest wpięty 
w system obrony przeciwlotniczej, ale wygaśnie 

kluczowe SySteMy dla PolSkiej arMii 

W ścisłej czołówce
Polski Holding Obronny jest największym w kraju producentem 
i dostawcą uzbrojenia. Należy do ścisłej czołówki firm najwięcej 
inwestujących w badania i rozwój. W wyniku realizacji strategicz-
nych projektów, dofinansowanych z NCBiR, MON oraz innych 
źródeł, powstaną nowoczesne produkty i systemy wojskowe 
o szczególnym znaczeniu dla armii i bezpieczeństwa państwa. 
O propozycjach prezentowanych na XXI Międzynarodowym Sa-

lonie Przemysłu Obronnego w Kielcach rozmawiamy z dr inż. Mariuszem An-
drzejczakiem, wiceprezesem zarządu  PHO ds. technologii i rozwoju.

- Co wyróżnia tegoroczną ofertę PHO 
w Kielcach?

- Tym razem nie skupiamy się wyłącznie 
na produktach firm, które wchodzą w skład 
Polskiego Holdingu Obronnego, tylko na sy-
stemach obrony i bezpieczeństwa o strate-
gicznym znaczeniu dla państwa i Sił Zbrojnych 
RP. Nowością jest pokazywanie koncepcji 
nowoczesnych systemów dla wojsk pancer-
nych oraz zdolności i możliwości w zakresie 
systemów obrony przeciwlotniczej. Bardzo 
ważnym elementem naszej oferty jest też sy-
stem indywidualnego wyposażenia Żołnierza 
Przyszłości oraz systemy bezzałogowe, a tak-
że projekty związane z amunicją precyzyjne-
go rażenia. Prezentując te systemy chcemy 
pokazać nasze możliwości i kompetencje, 
dostosowując je do oczekiwań Sił Zbrojnych 
RP oraz innych partnerów krajowych i za-
granicznych, aby każdy mógł indywidualnie 
skonfigurować swoje potrzeby. 

- W jaki sposób klienci mogą tego do-
konać?

- Na naszym stoisku stworzyliśmy wirtual-
ną wizualizację dla zainteresowanych ofertą 
dla wojsk pancernych. W trójwymiarowej 
przestrzeni, każdy może obejrzeć od środka 
i na zewnątrz pojazd pancerny, aby dokład-
nie ocenić czy spełnia wszystkie oczekiwa-
nia. Taki sposób wizualizacji ułatwia podej-
mowanie decyzji związanych z konfiguracją 
pojazdu. To można porównać do wizyty na 
stronie internetowej firm motoryzacyjnych, 
kiedy nabywca auta dokładnie określa swo-
je wymagania i może natychmiast zobaczyć 
trójwymiarowy model odpowiednio skonfi-
gurowanego samochodu. Tu jest podobnie. 
Wirtualna rzeczywistość pozwala przy tym 
ocenić walory użytkowe oraz komfort użyt-
kowania. Chodzi o to, żeby żołnierz czuł się 
dobrze w takim pancernym pojeździe, żeby 
nic nie krępowało swobody jego działania. 

Jednocześnie można powiązać konfigura-
cje z przybliżonymi cenami co pozwoli na 
analizę konfiguracji pod kątem dostępnego 
budżetu.

- Jakie jeszcze atrakcje czekają na od-
wiedzających ekspozycję PHO?

- Takich atrakcji mamy sporo. Nasza eks-
pozycja jest naprawdę bardzo interesują-
ca, dlatego zachęcam do jej odwiedzenia. 
Oprócz wirtualnej jaskini dla potrzeb klien-
tów pojazdów pancernych, mamy też tunel 
noktowizyjny do promowania produktów, 
które wchodzą w skład programu Tytan, 
czyli Żołnierza Przyszłości. Jest to pewnego 
rodzaju ciemnia, w której można zobaczyć 
w jaki sposób działa noktowizja i termowi-
zja. Nowiścią w tym roku jest pokaz syste-
mów bezzałogowych rozwijanych wspólnie 
z firmami skupionymi w Śląskim Klastrze 
Lotniczym. Polski Holding Lotniczy nigdy nie 
był producentem płatowców i nie zamierza-
my konkurować z firmami, które je wykonu-
ją, gdyż wierzymy w  nowoczesne modele 
biznesowe oparte na współpracy. My kon-
centrujemy się na systemach  naziemnych 
i ładunku użytecznym, czyli na głowicach 
optoelektronicznych, radarach, systemach 
do walki radioelektronicznej, systemach do 
przetwarzania danych. Bezzałogowce są ko-
lejnym źródłem danych, których prawdziwa 
wartość jest zależna od możliwości ich prze-

są wstępne założenia taktyczno-techniczne 
oraz studium wykonalności. Dopóki jednak 
te dokumenty nie zostaną zatwierdzone 
przez Inspektorat Uzbrojenia MON, to pra-
ce badawczo-rozwojowe nie mogą być kon-
tynuowane. Po ich przyjęciu przez resort 
możemy zaraz przystąpić do fazy projekto-
wej. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urzą-
dzeń Mechanicznych, który ma ogromne 
doświadczenie związane z projektowaniem 
podwozi do pojazdów pancernych jest już 
przygotowany do realizacji tego zadania, ale 
wystartować możemy dopiero po przejściu 
formalnej procedury. Wykonanie prototypu 
takiego wozu pancernego trwa od 3 do 5 
lat. Potem są testy, których wyniki powodu-
ją dopracowywanie szczegółów w ostatniej 
fazie. Przy systemach związanych z obroną 
przeciwlotniczą sprawa jest znacznie trud-
niejsza i bardziej skomplikowana. 

- Z jakiego powodu?
- Nowoczesny zestaw przeciwlotniczy 

i przeciwrakietowy musi pracować w sy-
stemie sieciocentrycznym, po wpięciu 
w systemem dowodzenia i we współpracy 
z innymi środkami przeciwlotniczymi, które 
posiadają możliwość zobrazowania i analizy 
sytuacji powietrznej. Można powiedzieć, że 
jest to system systemów. Obejmuje rakie-
ty, systemy radiolokacyjne, pozwalające na 
wczesne wykrycie celów oraz system do-
wodzenia, spinający wszystkie informacje, 
które przychodzą z sensorów i pozwalający 
na efektywne użycie posiadanych efekto-
rów, czyli rakiet. Mamy, bądź rozwijamy 
radary i system dowodzenia, ale nie mamy 

tworzenia i propagowania wsród żołnierzy.
- A jakie elementy systemu obrony po-

wietrzenj kraju będą przezentowane na 
Waszym stoisku?

-  Tradycyjnie staramy się pokazać iż na-
sze spółki opierając się na wieloletnim do-
świadczeniu rozwijają innowacyjne i konku-
rencyjne w skali światowej systemy obrony 
przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. 
W tym roku zgodnie z duchem systemowo-
ści pokazujemy pełny system zawierający 
środki wykrywania, efektory a także elemen-
ty pozwalające na szkolenie żołnierzy w tym 
imitatory celu. Tradycyjnie naszą dumą są 
też radary. W technologiach radilokacyjnych 
jesteśmy bardzo mocno zaawansowani, 
gdyż od lat dostarczamy Siłom Zbrojnym RP 
nowoczesne systemy radarowe o parame-
trach dostosowanych do naszych potrzeb 
i konkurencyjnych na rynkach światowych. 
Obecnie realizowane jest teraz 7 projektów 
badawczo-rozwojowych, dofinansowanych 
z NCBiR, dzięki którym powstaną kolejne ge-
neracje nowoczesnych produktów niezbęd-
nyych dla wojska spełniających wymagania 
programu obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwrakietowej. W tym miejscu nie można 
nie wspomnieć o intensywanej współpracy 
naszych zespołów badawczo rozwojowych 
z zespołami z różnych uczelni na terenie ca-
łego kraju. W tym roku uwidoczniona ona 
będzie poprzez ekspozycję wyników projek-
tów zespołów z Politechniki Warszawskiej na 
naszym stoisku. 

 - Na jakim etapie realizacji są pokazy-
wane na MSPO systemy?

Jeżeli chodzi o wozy pancerne to jeste-
śmy jeszcze na początku drogi. Tworzone 

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce są trzykrotnym laureatem prestiżowej nagrody 
DEFENDER, przyznawanej podczas MSPO w Kielcach za najbardziej nowatorskie i zaawansowa-
ne technologicznie rozwiązania. Spółka specjalizuje się w projektowaniu,  produkcji i remontach 
sprzętu rozpoznania i walki elektronicznej, dowodzenia i łączności, obrony powietrznej oraz elek-
troniki specjalnej.

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3

Mobilny zestaw rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych.
Fot. Archiwum
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zModernizowana languSta

Zawalczy o DEFENDERA

– Geneza jego opracowania sięga etapu 
badań prototypu najnowszej polskiej polo-
wej wyrzutni rakietowej WR-40 LANGUSTA 
– powiedział płk rez. dr n. techn. Jan Prza-
nowski (nz.), konsultant naukowy WB Elec-
tronics S.A. – Już wówczas stwierdzono, że 
dalszym, niezbędnym krokiem w kierunku 
jej unowocześnienia jest zmodernizowa-
nie elektrycznych obwodów strzelania, a w 
szczególności wynośnej odpalarki pocisków 
rakietowych. Dzięki wspólnie prowadzonym 
pracom naukowo-badawczym przez firmę 
WB Electronics S.A. z Instytutem Techni-
ki Uzbrojenia WAT podjęliśmy się w 2009 
roku, opracowania i wdrożenia do produkcji 
nowoczesnego, programowanego elektro-
nicznie urządzenia do zdalnego prowadze-
nia ognia z PWR. Prace te prowadzone były 
w ramach projektu badawczego celowego, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę 
w latach 2009-2011. 

a innymi użytkownikami systemu. Moduł 
wykonawczy odpowiada za podawanie 
impulsów prądu o odpowiednich para-
metrach do poszczególnych spłonek i za-
płonników pocisków rakietowych.

Opracowane przez nas urządzenie 
spełnia wysokie wymagania polskiej ar-
mii. Badania zakładowe i kompleksowe 
przeprowadzone w warunkach labora-
toryjnych i poligonowych (dynamicz-
nie), zakończyły się pomyślnie. Urządze-
nie działa poprawnie, jest bezpieczne 
w eksploatacji i może być nowoczesnym 
zamiennikiem dotychczas używanych 
urządzeń tego typu (odpalarek) w PWR: 
BM-21 GRAD, RM-70/85 i WR-40 LAN-
GUSTA. Wyrzutnie te od wieku lat są eks-
ploatowane przez Siły Zbrojne RP, a także 
przez wiele innych armii na świecie.

Firma WB Electronics S.A. z Ożarowa Mazowieckiego wspólnie z Instytutem Techniki Uzbrojenia 
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy od wielu lat 
prowadzi intensywne prace badawcze i rozwojowe nad wykorzystaniem zaawansowanych tech-
nologicznie rozwiązań do modernizacji sprzętu wojskowego. Z efektów tej współpracy korzysta 
również polska armia. Przykładem jest najnowsze urządzenie do zdalnego prowadzenia ognia  
z polowych wyrzutni rakietowych (PWR), wyprodukowane przez WB Electronics S.A. 

Odpalanie rakiety z polowej wyrzutni WR-40 LANGUSTA.

Fot. Archiwum

Patenty zaMieniane w SPrzęt wojSkowy i na Potrzeby rynku cywilnego

Marka dobrze znana w świecie

– Powołanie Grupy WB było wspólną 
decyzją partnerów?

– To była inicjatywa naszej spółki WB 
Electronics, która prowadzi działalność 
od 1997 roku. Założyliśmy ją wspólnie 
z elektronikami Adamem Bartosiewiczem 
i Krzysztofem Wysockim. Siedzibę mamy 
pod Warszawą w Ożarowie Mazowieckim, 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jest to spółka o całkowicie 
polskim kapitale. Dość szybko staliśmy się 
jedną z ważniejszych firm polskiego rynku 
zbrojeniowego. Tworzymy nowatorskie 
produkty i technologie dla Sił Zbrojnych 
RP i armii sojuszniczych. W 2009 roku WB 
Electronics objęła udziały w spółce Flytro-
nic z Gliwic. Dwa lata później do grupy 
dołączyły dwie zakupione przez nas firmy 
z Gdyni:  RADMOR S.A. i AREX  oraz spółka 
MindMade z Warszawy.

– Do czego ta integracja była potrzeb-
na?  

– Oprócz RADMORU i spółki WB  
ELCTRONICS, pozostałe firmy wchodzące 
w skład Grupy WB istnieją na rynku od 
niedawna, ale potencjał badawczy i roz-
wojowy mają już ogromny. Ich działal-
ność jest doskonałym uzupełnieniem dla 
rozbudowy naszych flagowych systemów 
FONET i TOPAZ, które zyskały międzyna-
rodowe uznanie. FONET to cyfrowy syste-
mem łączności wewnętrznej, który dzięki 
odpowiednim zestawom urządzeń i ich 
oprogramowania, tworzy jednolitą bazę 
wymiany danych pomiędzy pojazdami 
na polu walki w każdych warunkach. Jest 
najbardziej znanym polskim produktem 

zbrojeniowych na świecie, powszechnie 
stosowany przez armię amerykańską 
oraz ich sojuszników w ponad 30 krajach. 
TOPAZ to system wspierający dowodzenie 
artylerią, wykorzystujący najnowsze tech-
nologie informatyczne w dziedzinie łącz-
ności. Integrując kompetencje wszystkich 
partnerów grupy tworzymy silną syner-
gię produktową, wzbogacając te syste-
my o kolejne nowatorskie rozwiązania. 
Wzmacniamy jednocześnie każdy z tych 
podmiotów, zachowując jego tożsamość. 

– Można to pogodzić?
– Każda z tych firm specjalizuje się 

w produkcji urządzeń, które włączamy 
modułowo do zintegrowanych systemów. 
Spółka RADMOR jest największym polskim 
producentem sprzętu radiokomunikacji 
ruchomej. My potrzebowaliśmy radiosta-
cji kompatybilnych z naszym systemem 
FONET i RADMOR nam to zapewnił. Nie 
musieliśmy budować fabryki. Teraz spółka  
z dużą skutecznością sprzedaje też swo-
je produkty za granicą. Ostatnio wygrała 
duży przetarg w Bangladeszu na dostawę 
kilkuset radiostacji. Gliwicka firma Flytro-
nic przy współpracy z naszymi specjali-
stami skonstruowała rewelacyjny system 
bezzałogowy o nazwie FlyEye. Jesteśmy 
jego eksporterem, ale korzysta też z niego 
polska armia. Bardzo dobrze sprawdził się 
w Afganistanie w działaniach bojowych. 
Samolot jest bardzo lekki i potrzebuje do 
startu niewiele miejsca. Wystarczy wypuś-
cić go z ręki. Nad celem, do którego zbliża 
się bezgłośnie, może krążyć przez kilka go-
dzin i dzięki bardzo czułej kamerze śledzić, 

co się dzieje na ziemi. Poza tym może la-
tać przy silnym wietrze i w bardzo niskich 
temperaturach. Przechodzi teraz proces 
patentowy w Stanach Zjednoczonych. Ten 
system jest wyjątkowy, dlatego wygrywa-
my międzynarodowe przetargi, w których 
startują Amerykanie, Izraelczycy i Rosjanie. 
Ze względu na swoje rewelacyjne właści-
wości, jako jedyny, jest używany w wojsku 
polskim, które otrzyma kolejne zestawy do 
końca tego roku. Może być z powodzeniem 
wykorzystywany również do celów cywil-
nych m.in. patrolowania dróg i autostrad, 
monitorowania sieci przesyłowych, zagro-
żenia pożarowego w lasach i powodziowe-
go, a także do poszukiwania ludzi zaginio-
nych. W ośrodku badawczo-rozwojowym 
w Gliwicach spółka Flytronic buduje od 
podstaw swoje systemy bezzałogowe. Jest 
to jedyne takie miejsce w Polsce.

– Jaką rolę odgrywają w  Grupie WB 
pozostałe spółki? 

– Spółka AREX zajmuje się wytwarza-
niem elementów automatyki, systemów 
kontrolnych i diagnostycznych objętych 
zdalnym nadzorem. Konstruuje niezawod-
ny sprzęt dla wojska, m.in. pulpity ste-
rownicze do nadzorowania i obrazowania 

Urządzenie do zdalnego odpalania z polowych wyrzutni rakietowych.

Fot. Archiwum

stanu broni artyleryjskiej, manipulatory 
i trenażery. Uczestniczy w większości pro-
jektów dotyczących opracowania i moder-
nizacji uzbrojenia dla Wojska Polskiego. 
Bierze udział w projektach dotyczących 
sterowania napędami elektrycznymi oraz 
systemami  kierowania ogniem. Jest jed-
nym z naszych najważniejszych kooperan-
tów. Wspólnie robimy m.in. wieżę bezza-
łogową 30 mm. AREX jest też krajowym 
i jednym ze światowych liderów w  zakre-
sie zarządzania, sterowania i rozmrażania 
zwrotnic kolejowych. Przynosi to kolosal-
ne oszczędności w eksploatacji systemów 
kolejowych. Rozpoczyna właśnie eksport 
tej unikatowej technologii m.in. do Chin, 
Stanów Zjednoczonych i Kanady.  Ostatnią 
spółką, która przystąpiła do Grupy WB jest  
MindMade. Skupia wybitnych specjali-
stów z dziedziny łączności specjalnej, i sta-
nowi zaplecze badawczo rozwojowe w na-
szych projektach, wykraczających poza 
typowo wojskową elektronikę. Firma zaj-
muje się zaawansowanymi technologicz-
nie systemami telemetrii i telesterowania. 
Skonstruowała m.in. wielosystemowy, 
mobilny router – inQL, do zdalnego odczy-
tu i transmisji danych z inteligentnych licz-
ników poboru energii. Rozwiązanie inQL 

wdrożone przez MindMade wyznaczyło 
nowy standard w dziedzinie zdalnych od-
czytów w naszym kraju i wypromowało 
spółkę na lidera systemów transmisyjnych 
dla celów zaawansowanej telemetrii.

– Które z tych nowości pokazane zo-
staną podczas XXI edycja MSPO w Kiel-
cach? 

– Mamy bardzo dużo nowych produk-
tów, ale tego potencjału nie możemy 
w całości zademonstrować. Pokażemy 
tylko kilka nowości. Są to m.in.: zgłoszone 
do nagrody Defender urządzenie do od-
palania pocisków z wyrzutni rakietowej 
(tzw. odpalarka),  nowy system obser-
wacyjny w postaci balonu, technologie 
systemów bezzałogowych, symulatory 
wirtualnego pola walki w 3D i analizator 
skażeń chemicznych i promieniotwór-
czych. Ta technologia, opracowana przez 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiome-
trii, dostała wiele nagród na świecie, 
m.in. nagrodę na Targach Wynalazczości 
w Brukseli oraz pierwszą nagrodę Prezy-
denta RP podczas MSPO w 2012 r. Nikt 
się jednak komercjalizacją tego wynalaz-
ku nie zainteresował. Grupa WB kupiła 
od instytutu licencję i nasz prototyp jest 
już w końcowej fazie badań. Z czasem 
analizator skażeń dołączymy do systemu 
FONET. My pracujemy tylko nad nowymi 
produktami i systemami, nigdy niczego 
nie powielamy i dużo inwestujemy w ba-
dania – corocznie ok. 30 mln. zł. własnych 
środków w ramach Grupy WB. W dziedzi-
nie technologii wojskowych jest to w tej 
chwili największy ośrodek badawczo-
rozwojowy w Polsce, ukierunkowany na 
użytkowe wykorzystanie elektroniki oraz 
dziedzin pokrewnych i na komercjalizację 
własnej myśli technicznej. Taka filozofia 
i polityka działania opłaca się wszystkim 
partnerom w Grupie WB, przynosi satys-
fakcję naszym pracownikom i zadowole-
nie klientów, a co najważniejsze przynosi 
ogromne korzyści państwu i każdemu 
obywatelowi – zwiększając jego bezpie-
czeństwo, promując Polskę poza grani-
cami kraju. Nasz wysiłek ukierunkowany 
jest nie tylko na tworzenie nowatorskich 
rozwiązań, ale przede wszystkim ich pro-
dukcję i sprzedaż, bo dopiero wtedy ko-
rzysta na tym budżet państwa i tworzone 
są nowe stanowiska pracy. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

Grupa WB powstała z połączenia potencjału rozwojo-
wego i badawczego pięciu polskich firm, wyróżniających 
się niezwykłą skutecznością w komercjalizacji nowator-
skich rozwiązań w dziedzinie elektroniki, informatyki  
i łączności. Realizacja wspólnych projektów pozwala na 
rozbudowę zintegrowanych systemów do zastosowań 
wojskowych, w które zaopatruje się m.in. amerykańska 
armia. W najbliższych latach ponad 80 proc. produk-
tów trafi na rynek międzynarodowy. O sukcesach grupy  
rozmawiamy z Piotrem Wojciechowskim (nz), współza-
łożycielem spółki WB Electronics. 

Fot. Archiwum

W wyniku naszych wspólnych działań 
zostało opracowanych, wykonanych i pod-
danych badaniom zakładowym oraz kom-
pleksowym. pięć prototypowych urządzeń 
wojskowych. Każde z nich składa się z: pul-
pitu CZS-2FFS-FK, który spełnia funkcję ze-
społu odpalania z wnętrza kabiny wyrzutni 
oraz funkcję zespołu odpalania z ukrycia; 
KOMUT-10TA – jednostki centralnej pokła-
dowego zestawu urządzeń łączności we-
wnętrznej FONET, w której zainstalowano 
oprogramowanie realizujące funkcje zespo-
łu odpalania z wnętrza kabiny wyrzutni oraz 
funkcje zespołu odpalania z ukrycia; zespo-
łu podawania impulsów – zbudowanego 
z modułu wykonawczego oraz modułu ko-
munikacyjnego. 

Moduł komunikacyjny jest elementem 
kompatybilnym z zestawem FONET i pra-
cuje jako interpreter poleceń dla modułu 
wykonawczego oraz zapewnia łączność 
między zespołem odpalania z ukrycia, 

Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artyle-
rii Dowództwa Wojsk Lądowych w 2013 
roku rozpoczęło procedurę pozyskania 
urządzenia, produkowanego już przez WB 
Electronics S.A. Odpalarka w pierwszej 
kolejności zostanie wykorzystana w naj-
nowszej polskiej wyrzutni – WR-40 LAN-
GUSTA. 

W tym roku urządzenie zostało zgło-
szone przez Wojskową Akademię Tech-
niczną i WB Electronics S.A. do konkur-
su o nagrodę DEFENDER 2013, który 
towarzyszy XXI Międzynarodowemu 
Salonowi Przemysłu Obronnego w Kiel-
cach. Konkurs ten jest dedykowany wy-
stawcom najlepszego sprzętu dla wojska 
i służb policyjnych, wyróżniającego się 
oryginalnością i nowatorstwem myśli 
technicznej. (j)
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Prostota w obsłudze  

Urządzenie to po raz pierwszy zostało 
pokazane pod koniec sierpnia br. na Mię-
dzynarodowym Salonie Lotniczym MAKS 
2013 w Moskwie.

Udział w takich imprezach jest szan-
są na wypromowanie nowego produktu 
za granicą. W ramach kontynuacji dzia-
łań promocyjnych urządzenie GPU-7/90  
TAURUS zostanie wystawione w paździer-
niku br. na targach Inter Airport Europe 
w Monachium. 

GPU-7/90 TAURUS zaprojektowany 
przez  zespół konstruktorów WCBKT S.A., 
spełnia najwyższe światowe parametry 
techniczne i wymagania związane z ob-
sługą nowoczesnych samolotów pasażer-
skich na wszystkich lotniskach. Wkrótce 
rozpocznie się produkcja tego urządzenia 
w WCBKT S.A. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
specjaliści WCBKT S.A. deklarują  urucho-
mienie jej również za granicą we współ-
pracy z naszymi kontrahentami. 

Największą zaletą nowatorskiego tech-
nologicznie rozwiązania jest prostota 
w obsłudze. Wystarczy tylko krótkie prze-
szkolenie użytkownika. Urządzenie stero-
wane jest cyfrowo i wszystkie parametry 
silnika, prądnicy, prostownika i układów 
elektronicznych są kontrolowane przez 
centralny system komputerowy.  Wszyst-
kie informacje przedstawione są w spo-
sób graficzny na ekranie dotykowym 
zamontowanym w urządzeniu. Przy wy-
stąpieniu jakichkolwiek zakłóceń w funk-
cjonowaniu urządzenia, na pulpicie po-
jawiają się podpowiedzi dla użytkownika 
jakie czynności należy wykonać. 

Przy projektowaniu i budowie zasilacza 
elektroenergetycznego Taurus przyjęto 
zasadę dwóch przycisków, zielonego do 

Fot. Archiwum

włączania i czerwonego do wyłączania. 
Cały proces przygotowania urządzenia 
do pracy przebiega automatycznie. Pro-
ces uruchamiania kolejnych podzespołów 
kontrolowany jest przez główny sterow-
nik. Pełna gotowość do pracy i wypełnia-
nia wszystkich funkcji następuje w bardzo 
krótkim czasie, od 30 sekund do 3 minut, 
w zależności od warunków atmosferycz-
nych. Rolą użytkownika jest podłączenie 
urządzenia do samolotu i podanie wy-
maganych napięć, które są potrzebne  
do sprawdzenia stanu technicznego insta-
lacji pokładowych lub do uruchomienia 
samolotu.

Źródłem energii dla urządzenia  
GPU-7/90 TAURUS jest trójfazowa prąd-
nica napędzana wysokoprężnym silni-
kiem spalinowym. W porównaniu do 
agregatów, wykonywanych przez innych 
producentów, silnik jest wielopaliwowy. 
Może być zasilany standardowym ole-
jem napędowym, paliwem lotniczym lub 
biopaliwami. Zdaniem producenta, urzą-
dzenie GPU-7/90 TAURUS posiada walo-
ry techniczne i użytkowe znacznie lepsze 
od konkurencji. Jest estetyczne, mobilne, 
niewielkie gabarytowo, energooszczędne 
i przyjazne dla środowiska, między innymi 
samo się wyłącza po określonym czasie 
bezczynności urządzenia. 

Konstrukcja jest bardzo nowoczesna 
i wykonana w większości z polskich kom-
ponentów, co ma istotny wpływ na cenę 
urządzenia. Niezawodność pracy urządzenia  
GPU-7/90 TAURUS w różnych warunkach 
klimatycznych (od  -30°C do +55°C) potwier-
dziły specjalistyczne testy prowadzone we 

współpracy z pracownikami naukowymi 
z Politechniki Krakowskiej. Dla użytkow-
ników niebagatelne znaczenie ma fakt, że 
urządzenie produkowane jest przez polskie-
go producenta,  który posiada własny serwis 
do obsługi i ewentualnej naprawy. Istnieje 
także  możliwość zdalnej diagnostyki za po-
średnictwem Internetu lub systemu GSM. 

Zasilacz GPU-7/90 Taurus może być 
wykorzystywany do wszystkich typów 
statków powietrznych w transporcie cy-
wilnym. Zespół konstruktorów w WCBKT 
S.A. pracuje już nad kolejnymi wersjami 
tego typu urządzeń. 

 Na Międzynarodowym Salonie Prze-
mysłu Obronnego w Kielcach MSPO 
2013,  spółka prezentuje nowe pro-
dukty dedykowane Siłom Zbrojnym RP. 
Nowością jest  między innymi mobilne 
Urządzenie Oświetleniowe STELLA-100. 
Jest to niewielkie urządzenie, z własnym 
zasilaniem, które można szybko rozstawić 
w dowolnym miejscu np. na terenie lądo-
wisk trawiastych lub w miejscach postoju 
statków powietrznych.

Przeznaczenie STELLI-100 jest wielo-
funkcyjne. Ten zestaw oświetleniowy może 
być wykorzystywany również do innych 
celów np.: w czasie akcji ratowniczych na 
drogach i autostradach, lub w czasie likwi-
dacji skutków klęsk żywiołowych. Może 
służyć także do oświetlania kąpielisk, lo-
dowisk, a także innych terenów sportowo-
rekreacyjnych. W urządzeniu zastosowano 
kilka innowacyjnych rozwiązań, które dają 
przewagę konkurencyjną i cenową nad po-
dobnymi produktami zagranicznych pro-
ducentów.  (jc) 

Lotniskowe urządzenie zasilania elektromagnetycznego do każdego typu stat-
ków powietrznych wykorzystywanych w transporcie cywilnym, oznaczone sym-
bolem GPU-7/90 TAURUS, jest już przygotowane do produkcji seryjnej. Testy 
w komorze klimatycznej na skuteczność działania zasilacza w ekstremalnych 
warunkach pogodowych wypadły tak dobrze, że zaskoczyły nawet jego autorów 
z Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. 

Lotniskowe urządzenie zasilania elektromagnetycznego 
statków powietrznych GPU-7/90 TAURUS.

 Podczas ubiegłorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kiel-
cach prestiżową nagrodą DEFENDER wyróżniony został Lotniskowy Osuszacz Powietrza 
(LOP), produkowany przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. 
Zaawansowane technologicznie urządzenie zapewnia utrzymanie gotowości bojowej stat-
ków powietrznych i znacznie usprawnia ich eksploatację. LOP wykorzystywany jest także 
dla potrzeb cywilnych. Doskonale zdaje egzamin przy szybkim osuszaniu  obiektów, zala-
nych w wyniku powodzi lub nawałnicy. Bardzo dobrze sprawdza się także przy osuszaniu 
zawilgoconych pomieszczeń i magazynów, w których archiwizowane są np. dokumenty, 
albo zgromadzone są  materiały budowlane, medyczne lub elektroniczne. Jest to niezbęd-
ny sprzęt m.in. dla Centrów Zarządzania Kryzysowego. 

własnych rakiet średniego zasięgu, dlate-
go potrzebujemy partnera zagranicznego. 
Znacznie lepiej jest z rakietami krótkiego 
i bardzo krótkiego zasięgu, bo mamy GROM 
i jego kolejną wersję PIORUN, które są rakie-
tami na światowym poziomie. Pracujemy 
też nad rakietą Błyskawica. Pokazywana 
już była w ub. roku na MSPO w Kielcach. 
Jej modyfikowana wersja jest jeszcze w fa-
zie doświadczalnej, ale już potwierdza, że 
potrafimy opanować technologię rakiety 
dwustopniowej, krótkiego zasięgu, która 

spełni wymagania Sił Zbrojnych i będzie dla 
nas ogromnym skokiem technologicznym. 
Zostaniemy włączeni do elitarnego grona 
producentów rakiet krótkiego zasięgu. Nie-
wiele jest krajów na świecie, które produku-
ją takie rakiety, dlatego jest to wielka szansa 
dla Polski, będąca nadzieją eksportową na 
przyszłość, tym bardziej, że będzie to rakieta 
konkurencyjna cenowo.

- Z jakimi produktami PHO może jesz-
cze konkurować w świecie?

- Mamy bardzo dobre produkty optoelek-
troniczne, które nie odbiegają standardem 
od światowych. Teraz pracujemy nad bardzo 

zaawansowanym projektem łączącym obraz 
noktowizyjny z obrazem termowizyjnym. 
Jak zrobimy takie urządzenie spełniające wy-
magania środowiskowe, to będziemy w czo-
łówce światowej. Dobrze znane w świecie są 
też nasze produkty radarowe i systemy IFF. 
Rozwijamy także technologię amunicji pre-
cyzyjnego rażenia, która trafia bezpośrednio 
w cel, minimalizując ofiary wśród ludności 
cywilnej. To będzie produkt klasy światowej 
i konkurencyjny cenowo. Targi kieleckie są 
okazją do porównania naszych zaawanso-
wanych technologii do światowych dokonań 
w sektorze obronnym. Mogę śmiało powie-
dzieć, że w wielu miejscach coraz bardziej 
zbliżamy się do tej czołówki. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

Dokończenie ze str. 1

W ścisłej czołówce

Dokończenie ze str. 1

Zapewniają bezpieczeństwo

z chwilą pojawienia się nowych rozwią-
zań w ramach programu  umownie nazy-
wanego Tarcza Polski.

– Z przeciwlotniczego zestawu rakie-
towego Newa S.C. korzysta jeszcze wiele 
państw m.in. w Azji i w Afryce – kontynu-
uje prezes Edward Żak. – Myślę, że te kra-
je będą zainteresowane naszym sprzętem 
po modyfikacji, ponieważ jest to jedyny 
i w pełni profesjonalnie przeprowadzony 
program modernizacyjny tego systemu. 
Zabiegamy o zamówienia eksportowe, bo 
to przynosi  firmie dodatkowe korzyści. 
Niektóre z naszych wyrobów trafiły już do  
jednego z państw należących do NATO.

Współpraca biznesowa z partnera-
mi krajowymi i zagranicznymi jest coraz 
bardziej opłacalna dla spółki, która od 5 
lat wykazuje dodatnie wyniki finansowe. 
Zyski nie są jeszcze zbyt duże, ale część 
tych środków przeznaczana jest na ba-
dania i rozwój. Firma bardzo intensywnie 

współpracuje z wieloma instytutami na-
ukowymi i uczelniami, m.in. z WAT przy 
realizacji projektu budowy radaru szumo-
wego, finansowanego przez NCBiR. Jest 
to przenośne urządzenie do wykrywania 
osób żywych w zamkniętych pomieszcze-
niach. Bijące serce jest wystarczającym 
impulsem, żeby z dokładnością do 20 
cm określić położenie takiej osoby w za-
mkniętym pomieszczeniu – demonstrator 
technologii był prezentowany przez firmę 
na ubiegłorocznym MSPO.

Spółka produkuje specjakistyczne wyroby 
nie tylko dla MON, ale również dla innych 
służb bezpieczeństwa państwa. Są to naj-
częściej produkty ściśle przeznaczone dla 
konkretnego użytkownika w niewielkich iloś-
ciach o bardzo wąskim zakresie zastosowań. 

Na MSPO 11 spółek produkcyjno- 
remontowych nadzorowanych przez MON 
wraz z instytutami naukowo badawczymi 
występuje wspólnie na jednej hali jako 
Wojskowa Grupa Przemysłowo-Naukowa. 
Jest to prezentacja potencjału naukowo-
badawczego, wykonawczego i  produkcyj-
nego  jakim dysponuje i zarządza minister 
obrony narodowej.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce rozpoczęły swą działalność 
jako spółka 1 stycznia 2008 roku. Powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 
państwowego o nazwie Wojskowe Zakłady Elektroniczne powołanego do życia zarzą-
dzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 62/MON z 8 października 1964 roku. Historycz-
nie Spółka jest następcą prawnym i niesie za sobą tradycje instytucji szczebla central-
nego, które od 1952 roku remontowały sprzęt radiolokacyjny. Sukcesywnie asortyment 
prac w zakładach poszerzał się o sprzęt innych rodzajów wojsk, o modernizacje sprzętu, 
a w ramach unowocześnienia profilu produkcyjnego podjęto na potrzeby Sił Zbrojnych 
RP produkcję urządzeń nowych.

bory tucholSkie – najwiękSzy radioteleSkoP w euroPie

Droga do gwiazd
Konsorcjum dziewięciu polskich uczelni zabiega od kilku lat o utworzenie 
Narodowego Centrum Radioastronomii i Centrum Inżynierii Kosmicznej 
wraz z  budową radioteleskopu o średnicy prawie 120 metrów, jednego 
z trzech największych tego typu urządzeń na świecie. Inwestycja została wpi-
sana w 2011 roku na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.  Jej 
realizacja przyczyni się do cywilizacyjnego skoku technologicznego w wielu 
dziedzinach i sektorach gospodarki, w tym również przemysłu obronnego.

Z efektów prac badawczych, rozwojo-
wych i technologicznych w dziedzinach 
nauk technicznych, eksploracji kosmosu, 
transferu i przetwarzania danych oraz ra-
dioastronomii skorzysta wiele krajowych 
i międzynarodowych ośrodków. To za-
pewni Polsce znaczącą pozycję w świecie 
nauki na wiele lat. 

Radioteleskop ma powstać w Dębow-
cu, na terenie Wdeckiego Parku Krajo-
brazowego, w samym sercu Borów Tu-
cholskich, w gminie Osie. Jest to rejon 
o niskim poziomie zakłóceń radiowych, co 

ma szczególne znaczenie dla pracy takiego 
urządzenia. Lokalizacja została wpisana 
w roku 2011 do dokumentu Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego – Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030, który został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów. Jest także zgoda właścicieli tere-
nu i lokalnych władz na wykonanie inwe-
stycji w tym miejscu. 

Decyzje o budowie radioteleskopu 
w Burach Tucholskich mają zapaść  na 
szczeblu rządowym do końca tego roku. 
(jol)
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 Wyzwania inspirują

Inwestor, Fabryka Broni „Łucznik” – Ra-
dom Sp. z o.o. w 2012 roku powierzyła nad-
zór nad całością przedsięwzięcia firmie ECM 
Group Polska S.A., wiedząc, że Spółka w cią-
gu 10 lat funkcjonowania na rynku zdobyła 
imponujące doświadczenie pełniąc nadzory 
inwestorskie nad wykonaniem ponad 200 
projektów inwestycyjnych, których łączna 
wartość znacznie przekroczyła 20 mld zł. 

– Roboty na budowie, rozpoczęte w li-
stopadzie ubiegłego roku dobiegają końca. 
W niedługim czasie sfinalizujemy nadzo-
rowaną przez nas budowę zakładu pro-
dukcyjnego Fabryki Broni „Łucznik” – in-
formuje Aleksander Dżoga, prezes ECM 
Group Polska S.A. – Nowoczesny obiekt 
o wartości około 58 mln złotych wybudo-
wany dla Fabryki Broni zostanie oddany 
do użytkowania w 2014 roku, co pozwo-
li na rozpoczęcie produkcji broni nowej 
generacji – karabinków systemu MSBS 
5,56. Kontrakt był wzorcowo prowadzo-
ny przez wszystkie strony co przyniosło 
bardzo dobry rezultat i w ciągu zaledwie 
11 miesięcy roboty budowlane zostaną 
zakończone. 

W ramach nadzorowanego przez spółkę 
przedsięwzięcia zaprojektowano i wybu-
dowano od podstaw fabrykę Broni, w tym 
biurowiec z halą produkcyjną i portiernią 
wraz z niezbędnym uzbrojeniem w infra-
strukturę towarzyszącą, doprowadzeniem 
niezbędnych mediów oraz budową sieci 
uzbrojenia. Kompleks fabryczny powstaje 
na działce o powierzchni 3,68 ha w radom-

skiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO PARK WISŁO-
SAN. Główne budynki tworzą kompozycję 
trzech brył, największa z nich to hala pro-
dukcyjno-magazynowa o długości 134 m, 
szerokości 85 m i ponad 7,5 m wysokości. 
Pozostałe budynki to stacja prób, dwu-
kondygnacyjny budynek biurowo-socjalny 
i portiernia. Powierzchnia użytkowa kom-
pleksu to ponad 16 tys. mkw, w tym prze-
szło 13 tys. zajmie hala i stacja prób.

– Wszystkie nadzorowane przez ECM 
Group Polska inwestycje przebiegają bar-
dzo sprawnie, bo korzystamy już z naszych 
bogatych doświadczeń – dodaje Aleksan-
der Dżoga. – Siła ECM Group opiera się  
na wysoce zmotywowanych i doświadczo-
nych pracownikach. Nasz interdyscyplinarny 
skład personalny zespołów projektowych to 
łącznie grupa ponad 1000 inżynierów i na-
ukowców o różnej specjalności. Do każdej 

inwestycji przygotowują się niezwykle solid-
nie, ale bez wątpienia nadzór nad moderni-
zacją i rozbudową części ściekowej i osado-
wej warszawskiej oczyszczalni Czajka, czyli 
największego w Europie przedsięwzięcia 
z zakresu ochrony środowiska współfinan-
sowanego ze środków Funduszu Spójności 
był dla nich szczególnym wyzwaniem. 

Spółka działa również w sektorze dro-
gowym, w tym między innymi zarządza 
budową autostrady A4 na odcinku od Tar-
nowa do Rzeszowa oraz drogą ekspresową 
S17 Warszawa – Lublin – granica państwa, 
na terenie województwa lubelskiego, 
która jest jednym z elementów budowy 
nowoczesnego systemu komunikacyjne-
go Polski. Wdrażane przez Spółkę proce-
dury kontroli jakości w ścisłej współpracy  
z Inwestorem są najważniejszym elemen-
tem w procesie zarządzania inwestycją. Do-
starczenie projektu na czas i w zakładanym 
budżecie są oczywiście nie mniej istotne, 
jednak to jakość nowobudowanej infra-
struktury jest najważniejsza, w szczególno-
ści w aspekcie jej wieloletniej eksploatacji. 

– Na 100 dni przed Mistrzostwami 
Europy w piłce nożnej EURO 2012 za-
kończona została nadzorowana przez 
ECM Group Polska budowa nowego ter-
minala lotniczego we Wrocławiu o pow. 
40 tys. m2 i kubaturze ponad 330 tys. 
m3 – dodaje Katarzyna Lodzińska, dy-
rektor generalny ECM Group Polska S.A. 
– Obiekt przygotowany do obsługi ponad 
3 mln pasażerów rocznie, wyposażony 
jest w najnowsze urządzenia zapewniają-
ce komfort i bezpieczeństwo podróżnych 
na lotnisku. Są tam restauracje,  ambula-
toria, magazyny broni dla służb ochrony 
lotniska i służby celnej, wydzielone strefy 
dostępu, powierzchnie biurowe, rekrea-
cyjne, kaplica oraz wiele obiektów tech-
nicznych i technologicznych terminala. 
Kontrakt był bardzo skomplikowany, bo 
jest to „miasto w pigułce”. 

– Spółka ECM Group Polska, jako part-
ner w realizacji inwestycji jest bardzo pro-
fesjonalna i skuteczna w swoich działa-
niach – dodaje Przemysław Marcinkowski, 
dyrektor ds. Infrastruktury i kierownik pro-
jektu rozbudowy Terminala – Port Lotniczy 
Wrocław S.A. – Dysponuje dużym poten-
cjałem ludzkim o wysokich kwalifikacjach 
technicznych. Podczas realizacji mocno 
się angażował nadzorując projekt w spo-
sób sprawny współdziałając ze wszystkimi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

Rozbudowę i modernizację podobnego 
obiektu firma ECM Group Polska nadzoruje 
również w Porcie Lotniczym Ławica w Po-
znaniu. Po zakończeniu inwestycji nowo-
czesny terminal będzie obsługiwał również 
ok. 3 mln. pasażerów rocznie. Dodatkowo, 
spółka działa, jako Inżynier Kontraktu przy 
rozbudowie płaszczyzn oraz budowie han-
garów dla lotniska Jasionka w Rzeszowie.

Nadrzędnym kierunkiem działania 
spółki jest przede wszystkim dywersyfika-
cja obszarów działalności w celu adaptacji 
i optymalnego wykorzystania możliwości, 
jakie stwarza rynek w poszczególnych 
obszarach. Dużym sukcesem dla spółki 
w ostatnich latach jest fakt, iż przystąpi-
ła do zarządzania kontraktami z zakresu 
energetyki, budowy gazociągów oraz 
infrastruktury kolejowej, odpowiadając 
tym samym na rosnące zapotrzebowa-
nie w zakresie zarządzania projektami. 
Rozpoczęła m.in. budowę Farmy Wiatro-
wej Wicko, budowę gazociągu DN700 na 
odcinku: Płoty – Karlino oraz Gustorzyn 
– Odolanów. Spółka okazała się być na tyle 
doświadczonym partnerem, aby móc pod-
pisać umowę na nadzór i zarządzanie nad 
realizacją kontraktu w zakresie dostawy 
i wybudowania systemu GSM-R w ramach 
projektu stanowiącego pilotażowe wdro-
żenie systemu ERTMS/ETCS i ERTMS/
GSM-R w Polsce, jak również na budowę 
sieci szerokopasmowej w różnych częś-
ciach kraju oraz sieci kontenerowych ter-
minali przeładunkowych w strategicznych, 
z punktu widzenia rozwoju transportu 
intermodalnego, lokalizacjach na terenie 
całej Polski dla PCC Intermodal. 

W ciągu ponad 10-letniej działalności 
spółka ECM Group Polska S.A. zrealizowa-
ła wiele projektów. Z jej usług skorzystali 
Inwestorzy, którzy mogli cieszyć się z traf-
nego wyboru odpowiedniego partnera. 
Zdobywają tym samym zaufanie Inwesto-
rów, o czym świadczy coraz dłuższa lista 
referencyjna. (wł)

Nadzór nad tak charakterystycznym przedsięwzięciem infrastrukturalnym, jakim jest 
Budowa Zakładu Produkcyjnego Fabryki Broni „Łucznik” wymaga szczególnych pre-
dyspozycji zarządzania procesem inwestycyjnym.

Fot. Archiwum

– Co wyróżnia ten nowy rodzaj broni 
strzeleckiej? 

– Innowacyjne rozwiązania techniczne 
na światową skalę. Żadna firma, nawet 
największe, międzynarodowe koncerny 
zbrojeniowe, nie produkuje modułowych 
karabinów ze wspólną komorą zamkową 
dla układów kolbowych i bezkolbowych. 
Pozwala to na dokonywanie różnych mo-
dyfikacji. Poszczególne elementy łatwo 
się zdejmuje i wymienia w zależności od 
potrzeb pola walki. Polska konstrukcja jest 
pod tym względem wyjątkowa i uniwer-
salna.  Karabinek powstaje w dwóch wer-
sjach: klasycznej i bezkolbowej.  Całość jest 
lekka. Waży niecałe 4 kg i posiada ergono-
miczną konstrukcję. Wszystkie manipula-
tory zostały zdublowane. Tak uniwersalny 
system udało się opracować tylko polskim 
konstruktorom. Jest to efekt współpracy 
naukowców z Zakładu Konstrukcji Spe-
cjalnych Wojskowej Akademii Technicznej 
z doświadczonymi inżynierami radomskiej 
Fabryki Broni „Łucznik”.

 – Jak długo trwały prace nad tym mo-
delem broni strzeleckiej? 

– Od 2007 roku w ramach programu roz-
woju modułowej broni strzeleckiej. W ciągu 
pierwszych trzech lat opracowane zostały 
modelowe wersje nowej broni. Ostatnie 
lata poświęcone były na przygotowanie 
konstrukcji i dopracowanie jej elementów. 

my na tegorocznym MSPO w Kielcach wraz 
z makietą najnowocześniejszej w Europie, 
radomskiej fabryki. 

– Kiedy planowana jest przeprowadz-
ka do nowego zakładu? 

– Na przełomie maja i czerwcu 2014 r. po 
wyposażeniu zakładu ze wszystkie maszy-
ny i urządzenia. Przenosimy się tam z całą 
ponad 400 osobową załogą. W starym za-
kładzie utworzymy inkubator przedsiębior-
czości i park technologiczny dla młodych 
i zdolnych konstruktorów z genialnymi po-
mysłami. Od kiedy przyszedłem do radom-
skiej Fabryki Broni 6 lat temu, intensywnie 
się rozwijamy, mamy coraz więcej zamó-
wień i rosną nam dochody. Z tak doświad-
czoną załogą i bogatą ofertą innowacyjnych 
wyrobów na pewno zrealizujemy nasze am-
bitne plany i zwiększymy jeszcze zatrudnie-
nie. Dzięki doskonałym polskim technolo-
giom i produktom możemy z powodzeniem 
konkurować z zagranicznymi koncernami. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

uniwerSalne karabinki dla PolSkiej arMii 

Nowa broń strzelecka 

Prototyp karabinka MSBS, kaliber 5,56 mm 
był już prezentowany na MSPO w Kielcach, 
natomiast teraz pokazujemy już jego osta-
teczną wersję. Automatyczny karabinek 
przejdzie jeszcze badania kwalifikacyjne 
i wejdzie za kilka miesięcy do seryjnej pro-
dukcji. Dzięki naszej wieloletniej współpracy 
z Wojskową Akademią Techniczną powstała 
unikatowa technologia, która będzie nadal 
rozwijana. Dostaliśmy na ten cel pieniądze 
z NCBiR. Powstanie  cała rodzina broni mo-
dułowej, w układzie zarówno kolbowym jak 
i bezkolbowym, złożona z 10 różnych kara-
binów. Taki zestaw będzie można wykorzy-
stywać pod  konkretne zadania realizowane 
przez żołnierzy. 

– Ta broń będzie stanowiła wyposaże-
nie polskiej armii? 

– MSBS 5,56 mm ma realną szansę stać 
się pierwszym karabinkiem, od wielu lat, na 
wyposażeniu polskiej armii, który jest czysto 
polską konstrukcją. Zastąpi z czasem wyko-
rzystywane obecnie karabinki wz.96 Beryl. 
Polska armia przed 1939 rokiem, bazowała 
na niemieckich mauzerach, później po woj-
nie, były radzieckie konstrukcje, produko-
wane i modyfikowane w kraju. Teraz mamy 
swój własny, chroniony prawem, innowacyj-
ny  produkt o wyjątkowych właściwościach, 
który budzi duże zainteresowanie zagranicz-
nych kontrahentów. Taki  modułowy kara-
binek doskonale sprawdza się w różnych 

warunkach bojowych. W otwartym terenie 
układ kolbowy jest bardziej sprzyjający, 
a broń krótka w zurbanizowanym. Są armie 
na świecie, które używają tylko systemów 
bezkolbowych, albo odwrotnie, korzystają 
wyłącznie z układów kolbowych. Możemy 
zatem oferować polskie karabiny praktycz-
nie każdemu odbiorcy. Nasz wyrób łącznie 
ze wszystkimi odmianami karabinka, wcho-
dzi do programu Tytan, ale nie ograniczamy 
się tylko do wyposażenia super żołnierza 
przyszłości, bo chcemy, żeby ten sprzęt stał 
się bardziej powszechny. Produkcję karabin-
ka MSBS 5,56 mm rozpoczynamy zaraz po 
otwarciu nowej fabryki broni w Radomiu. 
Będzie to jeden  z najnowocześniejszych za-
kładów w branży zbrojeniowej i strzeleckiej 
w Europie. Aż trudno uwierzyć, że rok temu 
był to jeszcze projekt, a teraz mamy już pra-
wie gotowy zakład.

– Co zadecydowało o tak rekordowym 
tempie budowy? 

– Taki postęp w realizacji inwestycji, fi-
nansowanej przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu S.A. wynika z doskonałej współpracy 
wszystkich kontrahentów zaangażowanych 
w ten proces.  Cykl budowy jest bardzo 
krótki. Wynosi zaledwie 16 miesięcy dla tak 
dużego przedsięwzięcia, zlokalizowanego 
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,  zarządzanej przez ARP S.A. 
Oprócz nas, mało kto wierzył w dotrzy-
manie tak rekordowego terminu. Nawet 
wyjątkowo długa i mroźna zima w tym nie 
przeszkodziła. Inwestycję realizują doświad-
czeni i solidni fachowcy, dlatego wszystko 
tak sprawnie przebiega. Mamy wyjątkowe 
szczęście do niezwykle rzetelnych part-
nerów. Fabrykę buduje radomska spółka  
Rosa-Bud S.A., a Inżynierem Kontraktu jest 
firma ECM Group Polska S.A. z Warszawy, 
która bardzo skutecznie koordynuje całość 
budowy. Nasz zespół jest tam również obec-

ny, żeby błyskawicznie uzgadniać i  konsul-
tować różne sprawy związane z tak specja-
listyczną budową. Budynek biurowy razem 
z halą produkcyjną i stacją prób o łącznej 
pow. 17 tym m2  będzie oddany na przeło-
mie stycznia i lutego 2014 r., a może nawet 
wcześniej. Wartość projektu wynosi prawie 
100 mln zł. Koszt inwestycji obejmuje budo-
wę fabryki i jej wyposażenia w nowoczesne 
maszyny do produkcji broni. Oprócz kara-
binów MSBS, będziemy tam nadal produ-
kować wyroby, które kilka lat temu zdobyły 
w Kielcach prestiżową nagrodę DEFENDER 
i doskonale sprawdziły się w praktyce. Do 
produkcji wprowadzimy też nowoczesne 
pistolety w różnych odmianach. Ten projekt 
w stosunku do modułowego systemu broni 
strzeleckiej jest trochę mniej zaawansowa-
ny, ale prototyp takiego pistoletu pokazuje-

Modułowy System Broni Strzeleckiej (MSBS) ze wspólną 
komorą zamkową dla układu klasycznego i bezkolbowego 
jest nowatorską i unikatową technologią w skali światowej. 
Jedynym jej producentem będzie Fabryka Broni „Łucznik” 
w Radomiu. Polska konstrukcja opracowana przez pra-
cowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej 
wspólnie z inżynierami radomskiej fabryki, chroniona jest 
9 patentami krajowymi i międzynarodowymi. O zaletach  
innowacyjnego systemu rozmawiamy z Tomaszem Nitą (nz),  
prezesem Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. 

Firma ECM Grup Polska S.A. nadzoruje całość budowy Fabryki Broni w Radomiu,  
jednego z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie


