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– Czy Thales jest innowacyjną 
polską firmą?

– Thales w Polsce jest obecny od 
ponad 20-stu lat. W chwili obecnej 
zatrudniamy ponad 250 pracowni-
ków, tak w sektorze cywilnym, jak 
i militarnym. Warte podkreślenia 
jest to, że 100 proc. załogi stanowią 
Polacy. Są to doskonali specjaliści w 
wielu dziedzinach, bardzo szano-
wani przez kolegów z grupy Thales 
z innych krajów. Nasza spółka, Tha-
les Polska, jest zaangażowana w re-
alizację bardzo ważnych projektów 
w dziedzinie transportu (głównie 
kolejowego, ale również lotnicze-
go), obronności, bezpieczeństwa, 
czy przestrzeni kosmicznej. Kilka 
lat temu wpisaliśmy się z powo-
dzeniem w „krajobraz” polskiego 
przemysłu.

Innowacyjność jest wpisana 
w DNA naszej firmy. Wprawdzie 
Thales Polska należy do firm średniej 
wielkości, ale jest integralną częś-
cią grupy Thales, która jest przede 
wszystkim grupą technologiczną, 
bazującą na rozwoju innowacyjno-
ści. Dla naszej firmy nauka i badania 
są nieocenionym źródłem innowacji 
oraz stanowią najważniejszą część 
tożsamości Thales. Grupa Thales 
zatrudnia ponad 20 000 inżynierów 
i naukowców, z których 3 000 zaan-
gażowanych jest w zaawansowane 
prace badawcze nad podstawami 
rozwoju nowych technologii. Każde-
go roku Thales inwestuje 2,5 miliar-
da euro w  program badawczo-roz-
wojowy, co stanowi 20 proc. naszych 
dochodów.

– Czy polski sektor obronny jest 
innowacyjny?

– Odpowiadając na to pytanie 
trzeba mieć świadomość, że wytwa-
rzanie nowoczesnych produktów to 
bardzo złożony proces, wymagający 
dużo nakładów finansowych, wielo-
letniego doświadczenia, posiadania 
odpowiednich zasobów ludzkich, jak 
również odpowiedniej bazy nauko-
wej, badawczej i produkcyjnej. Polski 
sektor obronny (zarówno ten skupio-
ny wokół grupy PGZ, jak i prywatny) 
ma olbrzymi potencjał do tego, aby 
być innowacyjnym. Przez ostatnie 

lata obserwujemy znaczący postęp 
w tej dziedzinie.

– Czy widzi Pan ograniczenia 
dla innowacyjności w Polsce?

Po pierwsze, tak jak wspomnia-
łem poprzednio, innowacyjność jest 
relatywnie kosztowna i biorąc pod 
uwagę, że popyt polskiego rynku jest 
ograniczony, trzeba rozważać moż-
liwości eksportowe. Jestem przeko-
nany, że polski przemysł obronny po-
winien stać się częścią europejskiego 
łańcucha dostaw. Nasza oferta w tym 
zakresie została przedstawiona jakiś 
czas temu i cały czas jesteśmy otwarci 
na nawiązywanie ścisłej współpracy z 
polską nauką i przemysłem. Dokona-
liśmy już w Polsce skutecznego trans-
feru technologii i uczestniczyliśmy 
w rozwoju innowacyjnych produk-
tów. Thales może być dla polskiego 
przemysłu katalizatorem większego 
zaangażowania w europejski prze-
mysł obronny. Po drugie, każdego 
dnia pojawiają się nowe zagrożenia 
i sprawą kluczową jest trafne prze-
widywanie przyszłych potrzeb. Mu-
simy gromadzić nowe idee, wspierać 
badania naukowe i kształcić młodych 
specjalistów. Thales jest bardzo zaan-
gażowany we współpracę z polskimi 
uczelniami w interesujących nas dzie-
dzinach.

– Jedną z dróg rozwoju innowa-
cyjności jest współpraca między 
biznesem i nauką. Co Thales robi 
w tym zakresie?

– Thales postrzega polską naukę 
jako długoterminowego, strategicz-
nego partnera. Realizujemy w Pol-
sce liczne programy „Research & 
Technology”, czego efektem, mamy 
nadzieję,  będą technologie odpo-
wiadające nie tylko na aktualne, ale 
także przyszłe potrzeby. Naszą stra-
tegią jest rozwijanie lokalnego po-
tencjału poprzez programy szkoleń 
oraz transfer wiedzy dla potrzeb pro-
jektów z zakresu obronności, bezpie-
czeństwa oraz sektora cywilnego. Od 
początku 2014 roku Thales Polska 
współpracuje z partnerami akade-
mickimi, m.in. Akademią Górniczo-
Hutniczą, Politechniką Warszawską, 
Wojskową Akademią Techniczną 

oraz Akademią Marynarki Wojennej. 
W ciągu najbliższych lat planujemy 
nawiązanie współpracy także z inny-
mi instytucjami naukowymi.

– Jak wygląda współpraca Tha-
les z polskim przemysłem w zakre-
sie rozwoju nowych technologii?

– W ciągu ponad 20 lat współ-
pracy z polskim przemysłem prze-
kazaliśmy wiele rozwiązań i techno-
logii. Między innymi wyposażyliśmy 
okręty klasy Orkan w zintegrowane 
systemy kierowania walką odpo-
wiedzialne za nawigację, łączność 
oraz kontrolę ognia. Dodatkowo, 
jeszcze w latach 90-tych ubiegłe-
go wieku, udało nam się dokonać 
skutecznego transferu technologii 
systemu identyfikacji swój-obcy 
(ang. IFF – Identification Friend & 
Foe) do firmy PIT-Radwar. Ponadto 
przekazaliśmy także firmie Radmor, 
która w tamtych czasach była przed-
siębiorstwem państwowym, licencje 
na wojskowe radiostacje szczebla 
taktycznego. Nasz partner istotnie 
rozwinął te technologie i produku-
je je do dzisiaj samodzielnie. Tha-
les bierze również aktywny udział 
w modernizacji polskiej infrastruktu-
ry kolejowej. W sektorze transportu 

Thales zaangażowany jest w imple-
mentację najnowocześniejszych sy-
stemów sterowania ruchem kolejo-
wym na sieci linii kolejowych – PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Rozwój polskiego przemysłu 
oraz pozyskanie nowych technolo-
gii to kluczowe kwestie dotyczące 
modernizacji polskiej armii. W ja-
kim zakresie Thales uczestniczy 
w modernizacji polskiej armii? 

– Thales jest zaangażowany 
w wiele Programów Modernizacji 
Polskich Sił Zbrojnych. W każdym 
z projektów Thales współpracuje 
z polskimi partnerami, oferując sze-
roki zakres transferu technologii. W 
projekcie „Pegaz” oferujemy innowa-
cyjny pojazd Hawkei, który może być 
produkowany w Polsce. Rozważamy 
również produkcję tego pojazdu w 
Polsce dla potrzeb eksportowych na 
rynku europejskim. W ramach tego 
projektu zamierzamy współpraco-
wać blisko ze sprawdzonymi firma-
mi, takimi jak Rosomak oraz WZM 
Poznań. Współpracujemy z WB Elec-
tronics w ramach projektu „Gryf”, 
oferując polskiej armii bezzałogowy 
system powietrzny Watchkeeper X, 
który jest oparty o brytyjski taktyczny 
BSP średniego zasięgu. Z  WB Electro-
nics oraz ze spółkami z Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej (PGZ) prowadzimy roz-
mowy na temat produkcji systemów 
bezzałogowych w Polsce. W zakresie 
programów morskich zamierzamy 
wzmocnić naszą długofalową współ-

pracę z CTM oraz polskimi stocznia-
mi w celu zwiększenia ich zdolności 
do  oferowania nowoczesnych roz-
wiązań dla Marynarki Wojennej, 
jak również klientów zagranicznych. 
Thales uczestniczył także w dialogu 
technicznym na system obrony po-
wietrznej krótkiego zasięgu „Narew”.  
Podpisaliśmy w tym zakresie „list in-
tencyjny” z PGZ.

– A co z programem „Wisła”?
– Thales oraz MBDA zaprezento-

wały polskiemu Ministerstwu Obro-
ny Narodowej bardzo dobrą ofertę 
na system obrony powietrznej śred-
niego zasięgu w postaci systemu 
SAMP/T. Oferta była bardzo dobra 
zarówno pod względem zdolności 
technicznych, jak i zakresu transferu 
technologii. Reprezentanci polskiego 
przemysłu zbrojeniowego docenili 
naszą ofertę.

Do głównych cech systemu 
SAMP/T należy zaliczyć wysoką mo-
bilność,  wielofunkcyjny dookólny 
radar kierowania ogniem o zakresie 
360° w poziomie i 90° w pionie, zdol-
ność do jednoczesnego zwalczania 
taktycznych pocisków balistycznych 
oraz wszelkich zagrożeń aerodyna-
micznych, małą liczbę personelu 
potrzebną do obsługi systemu oraz 
elastyczną architekturę systemu. 
Chcemy także współpracować z Pol-
ską nad technologią GaN oraz nad 
wspólnym rozwojem nowego, za-
awansowanego radaru wielofunk-
cyjnego przeznaczonego dla Polski, 
Francji oraz na eksport. Polski prze-
mysł zbrojeniowy może nie tylko 
konstruować dużą część systemu, 
ale także aktywnie uczestniczyć 
w procesie rozwoju technologii.

Chciałbym dodać, że w tym roku, 
6 października, system SAMP/T 
otrzymał nagrodę Pioniera Techno-
logii przyznaną przez Agencję Obro-
ny Przeciwrakietowej (MDA – Mis-
sile Defense Agency) na dorocznej 
międzynarodowej konferencji doty-
czącej obrony antybalistycznej. Na-
groda ta jest potwierdzeniem sukce-
su, jakim były przeprowadzone we 
współpracy z dowództwem NATO w 
marcu 2013 roku testy rakiety Aster 
30 Block 1 przeciwko celowi w po-
staci taktycznej rakiety balistycznej 
Scud.

– Zostawmy na chwilę sektor 
zbrojeniowy. Co może Pan po-
wiedzieć o cywilnej ofercie Thales 
Polska?

Rozwój przez innowacje gwarancją sukcesu
Kluczem do sukcesu firmy Thales jest rozwój innowacyjnych technologii. W prace badawczo
-rozwojowe inwestuje rocznie 20 proc. swoich dochodów. Ak tywnie współpracuje z najlep-
szymi ośrodkami naukowymi w wielu krajach świata. W Polsce rozważa utworzenie centrum 
badawczo-rozwojowego, aby pomóc polskim uczonym lepiej wykorzystać potencjał naukowy 
i przełożyć go na rozwiązania biznesowe. Redakcja Liderów Innowacyjności rozmawia z Pawłem 
Piotrowskim, prezesem Thales Polska.

– W obszernym portfolio Thales 
Polska znajdują się wszelkiego rodza-
ju produkty oraz systemy niezbęd-
ne do rozwoju polskiej gospodarki, 
m.in. systemy radarowe oferowane 
zarówno w sektorze obronnym, jak 
i cywilnym, systemy transakcyjne dla 
bankowości, systemy zabezpieczeń 
elektronicznych dla różnych branż 
oraz wiele innych zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań dla sek-
tora lotniczego, transportu, teleko-
munikacji oraz sektora publicznego. 
Jesteśmy zaangażowani w projek-
ty związane z bezpieczeństwem 
i ochroną polskich lotnisk, portów 
wodnych oraz granic. Rozpoczynamy 
także naszą aktywność w progra-
mach z zakresu cyberbezpieczeństwa 
w Polsce. Jesteśmy zaangażowani 
w bardzo ważne projekty dotyczące 
bezpieczeństwa transportu lądowe-
go, w głównej mierze w moderni-
zację polskiej infrastruktury kolejo-
wej. Thales Polska bierze aktywny 
udział we wdrażaniu systemu ETCS 
(European Train Control System), 
zwiększając prędkość pociągów, 
przepustowość linii kolejowych oraz 
bezpieczeństwo podróżnych. Chce-
my zwiększać w Polsce nasz poten-
cjał produkcyjny dotyczący transpor-
tu i bezpieczeństwa.

– Jak i gdzie Thales planuje swój 
rozwój w Polsce?

– W czerwcu 2015 roku miała 
miejsce inauguracja funkcjonowania 
na polskim rynku spółki Thales Alenia 
Space Polska, która ma odpowiadać 
na potrzebę rozwoju polskiego sek-
tora kosmicznego. To bardzo wyraź-
ny sygnał zaangażowania Thales w 
Polsce. Chcemy razem z Polską rozwi-
jać technologie kosmiczne. Poza tym 
chcemy pracować nad digitalizacją 
pola walki, aby pomóc polskiemu 
przemysłowi w tej wielkiej transfor-
macji Polskich Sił Zbrojnych. Planu-
jemy także rozszerzyć nasze zaanga-
żowanie w systemach morskich, aby 
wesprzeć obecne i przyszłe projekty 
morskie. Widzę obecność Thales 
w Polsce jako okazję dla wszystkich 
stron, włączając w to polski przemysł 
i naukę, do rozwoju nowych techno-
logii, umożliwiających Grupie przygo-
towanie się do wyzwań przyszłości 
i kontynuowania dostarczania świa-
towej klasy rozwiązań dla klientów 
w Polsce i za granicą.

DWIe ofeRTy nADAL nA sToLe

Od transferu technologii zależy rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo 
państwa. Potrzebujemy ich przede wszystkim do budowy nowoczes-

nego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła” i „Na-
rew”. Krajowy przemysł może być dostawcą sprzętu i uzbrojenia oraz inte-
gratorem systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”, ale nie 
może tego zrobić samodzielnie przy realizacji programu średniego zasięgu 
„Wisła”. Nie mamy w kraju takich technologii rakietowych.
Jeszcze nie wiadomo, czy rakiety średniego zasięgu kupimy od amerykań-
skiego koncernu Raytheon, czy od europejskiego konsorcjum Thales-MBDA. 
Obie oferty nadal są brane pod uwagę. Strona amerykańska proponuje nam 
wykorzystywany od ok. 40 lat w armii amerykańskiej system Patriot, a fran-
cuska SAMP/T, wykorzystujący nowoczesną rakietę Aster 30. Niezależnie od 
prowadzonych ze stroną amerykańską negocjacji, do czasu podpisania umo-
wy można powrócić również do rozmów z partnerem francuskim. Niedawno 
zapewnił o tym wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek.
Oprócz technologii rakietowych ogromnie ważne w tym systemie są radary 
z obrotową anteną 360 stopni, która zapewnia zwalczanie celów powietrz-
nych i rakiet balistycznych z każdej strony. Polski przemysł może taki radar zbu-
dować samodzielnie, ale najważniejsze jest, żeby spełniał wymogi pola walki. 
To jest już sprawa dużo trudniejsza. Może nam to zagwarantować współpraca 
z firmą Thales, która takie deklaracje składała już w 2014 r.

Radar Arabel – system SAMP/T (projekt „Wisła“) Watchkeeper – taktyczny BSP średniego zasięgu (projekt „Gryf”) Wielozadaniowy pojazd opancerzony Hawkei (projekt “Pegaz”)
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Wykorzystać dorobek naukoWy instytutóW i uczelni technicznych 

Debata o bezpieczeństwie

Wojsko, nauka, przemysł - synergia potrzeb i możliWości polskiej optoelektroniki

Razem można lepiej

Optoelektronika ma ogromne znaczenie we współczesnym przemyśle 
obronnym. Kamery termowizyjne, wyświetlacze, dalmierze laserowe oraz 
inne zaawansowane technologicznie przyrządy, pozwalają na prowadze-
nie działań bojowych w najtrudniejszych warunkach, zarówno w dzień jak 
i w nocy. Urządzenia te wchodzą w skład zintegrowanych systemów obser-
wacyjno-celowniczych i są kluczowe dla wyposażenia  indywidualnego żoł-
nierza oraz wspomagającego go sprzętu, np. wozów bojowych i czołgów. 

Nauka jest źródłem wiedzy i postępu. Od tego co uczeni wymyślą zależy rozwój 
cywilizacyjny i nasze bezpieczeństwo. Przemysł te nowości  powinien wyprodu-
kować, a wojsko je kupić, aby zapewnić społeczeństwu właściwą ochronę przed 
rosnącymi zagrożeniami. To jest scenariusz idealny, ale nie łatwy w realizacji. 
Uczestnicy pierwszej w Polsce Konferencji Optoelektronicznej z udziałem woj-
ska, uczonych i przemysłu zastanawiali się jak można go urzeczywistnić.

Od rozwoju tych technologii zależy 
bezpieczeństwo państwa i obywateli. 
Uczelnie, instytuty badawcze i przemysł 
mają do zaoferowania wiele imponują-
cych dokonań w tym zakresie, ale tylko 
niewielka część znajduje zastosowanie w 
polskim wojsku.   

O wykorzystaniu dorobku naukowe-
go instytutów i uczelni technicznych 
oraz  osiągnięciach krajowego przemysłu 
obronnego w dziedzinie rozwoju nowo-
czesnych systemów i urządzeń optoelek-
tronicznych, przeznaczonych dla polskiej 
armii, debatowali uczestnicy pierwszej 
Konferencji Optoelektronicznej, która 
odbyła się w Rawie Mazowieckiej na po-
czątku października. Jej inicjatorem było 
Przemysłowe Centrum Optoelektroniki 
(PCO S.A.), jedna z najbardziej innowacyj-
nych technicznie i technologicznie spółek 
przemysłu obronnego, należących do Pol-
skiej Grupie Zbrojeniowej. 

„Optoelektronika dla bezpieczeń-
stwa państwa i obywateli” była mottem 
przewodnim tej konferencji. PCO S.A. 
zorganizowało ją przy współudziale Pol-
skiej Platformy Technologicznej Fotoniki, 
Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
Politechniki Warszawskiej. Było to pierw-
sze tego typu przedsięwzięcie w Polsce 
z udziałem środowiska naukowego, prze-
mysłowego i wojska, poświęcone w cało-
ści zagadnieniom optoelektroniki, w tym 
termowizji i fotoniki, która zgodnie ze 
strategią „Europa 2020” należy obecnie 
do jednej z kluczowych technologii w Unii 
Europejskiej. 

Podczas dwudniowej dyskusji było wi-
doczne, że wojsko ma swój własny punkt 
widzenia, często daleki od oczekiwań przed-
stawicieli nauki i przemysłu. Dość trudno jest 
tym trzem dziedzinom dogadać się i porozu-
mieć. Wymiana poglądów w gronie eksper-
tów i autorytetów naukowych powinna tę 
sytuację zmienić. To jest dopiero początek 
wspólnego dialogu, który należy kontynu-
ować. Nauka zaczyna otwierać się na prze-
mysł, a wojsko słuchać propozycji.

Reagowanie na potrzeby
Wzajemne zaufanie, przejrzystość dzia-

łań, reagowanie na potrzeby przemysłu 
i wojska oraz polityka państwa dostosowa-
na do tych oczekiwań są gwarancją bezpie-
czeństwa, a także rozwoju technologiczne-
go i gospodarczego kraju. Wiele zależy od 
zaangażowania instytutów badawczych 
i uczelni technicznych w ten proces. Ucze-
ni też nie są bez winy, ponieważ za mało 
skutecznie reagują na potrzeby przemysłu 
obronnego i wojska. Przemysł też nie za-
wsze korzysta z dokonań uczonych. Jest po-
tencjał i trzeba go lepiej zagospodarować.   

– Polski naukowiec jest w 60 proc. oce-
niany z tego co opublikuje, a tylko w 10 
proc. z tego co wymyśli – przypominał 
gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk, rek-
tor Wojskowej Akademii Technicznej. – To 
błąd systemowy, który powinien być jak 
najszybciej skorygowany. Nie ma mecha-
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DR iNż. RysZaRD KaRDasZ, PREZEs PCO s.a, iNiCjaTOR KONfERENCji „OPTOElEKTRONiKa Dla bEZPiECZEńsTwa PańsTwa  
i ObywaTEli”. 

Integracja środowisk naukowych i przemysłowych zawsze przynosi dużo lepsze efekty, niż samodzielne działania. Od daw-
na doświadczamy tego w PCO S.A., firmie, którą kieruję od 11 lat. Dzięki aktywnej współpracy przede wszystkim z Wojsko-

wą Akademią Techniczną systematycznie rozwijamy produkcję wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych 
i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska. Polska armia jest 
głównym odbiorcą naszych produktów, ale dostarczamy je także innym służbom mundurowym w kraju i za granicą. To po-
twierdza, że polscy inżynierowie we współpracy z naukowcami, potrafią konstruować doskonałe urządzenia, integrować je 

i zapewniać im zbyt. Sprzedajemy wszystko co wyprodukujemy i na tym zarabiamy. Nigdy nie dostaliśmy żadnego dokapitalizowania. Bardzo 
nam zależy, żebyśmy wnieśli jeszcze większy wkład w rozwój innowacji, dlatego podjęliśmy na szerszą skalę działania integrujące środowisko 
naukowe i przemysłowe. Pierwszym etapem było powołanie z inicjatywy PCO S.A., Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, w której bar-
dzo aktywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym, nad rozwojem tej strategicznej dla Unii Europejskiej technologii. Do platformy 
przystąpiło już ok. różnych 30 organizacji naukowych i gospodarczych. Nawiązaliśmy kontakt z europejską platformą fotoniczną Photonics21, 
co daje nam możliwość wymiany poglądów podczas organizowanych spotkań. Mieliśmy też okazję gościć szefa Photonics21 w PCO S.A. Kolej-
nym etapem w integrowaniu środowiska optoelektronicznego i fotoników była I Konferencja Optoelektroniczna, która zgromadziła wybitnych 
uczonych z tej dziedziny nauki i specjalistów z branży. Dawka przekazanej wiedzy była ogromna. Wszystkie wystąpienia i prezentacje znajdują 
się w materiałach pokonferencyjnych dostępnych w naszym wirtualnym biurze prasowym oraz na stronie konferencji. Dyskusje wywołane 
podczas konferencji były tak interesujące i tak przykuwały uwagę, że wszyscy uczestnicy wytrwali do końca obrad, co rzadko się zdarza. W mo-
jej ocenie konferencja doskonale spełniała swoją rolę, dlatego będziemy takie imprezy kontynuować w tym samym składzie – wojsko, nauka 
i przemysł. Mam nadzieję, że doprowadzimy do spójności działania tych trzech ważnych partnerów i znacznie lepiej wykorzystamy krajowy 
potencjał dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego kraju, bo taki jest nasz wspólny cel.   

Przez dwa dni naukowcy, przedsiębiorcy 
i przedstawiciele Ministerstwa Obrony Na-
rodowej dyskutowali o technologiach, pro-
duktach i urządzeniach optoelektronicz-
nych, potrzebnych nowoczesnej armii oraz 
o barierach, które utrudniają i hamują ich 
rozwój. Postęp w tej dziedzinie zależy od 
ustalenia optymalnych i racjonalnych zasad 
finansowania badań naukowych oraz od 
znacznie lepszej współpracy resortu obro-
ny narodowej z krajowym przemysłem. 

Podczas dyskusji, niektórzy uczest-
nicy konferencji, mieli  zastrzeżenia do  

zbiurokratyzowanej struktury MON, skost-
niałych procedur i sposobu podejmowania 
ważnych dla przemysłu obronnego decyzji. 
Podkreślano różnice między wymaganiami 
stawianymi firmom zagranicznym i kra-
jowym. Umowy z firmami krajowymi są 
niezwykle restrykcyjne. Szczególnie dotkli-
we są kary za niedotrzymanie terminów 
zakończenia prac badawczo-rozwojowych 
w dokładnie wyznaczonym czasie. Przed-
siębiorca musi przewidzieć wszystkie ryzy-
ka, które tym badaniom towarzyszą, żeby 
się ustrzec finansowej odpowiedzialności 
za każdy dzień zwłoki. Takie umowy nie 
podlegają negocjacjom, ani aneksowaniu. 
Nie tylko to budzi poważne zastrzeżenia, 
ale także przejmowania na własność praw 
autorskich do opracowanych przez na-
ukowców lub przedsiębiorców technologii. 

Na te zarzuty zgłaszane przez uczestni-
ków konferencji odpowiadał płk Maciej 

Zając z Inspektoratu Uzbrojenia MON 
i komandor dr inż. arkadiusz Kalinowski 
z Departamentu Polityki Zbrojeniowej, 
ale to nie oni byli adresatami tych krytycz-
nych uwag. Do tych zarzutów powinni się 
odnieść szefowie resortu, którzy kształ-
tują i odpowiadają za politykę obronną 
państwa. Odpowiedzialni za te działa-

nia z reguły nie uczestniczą w debatach 
z udziałem przedsiębiorców, ale to należy 
zmienić. Organizatorzy zapowiedzieli cy-
kliczność tej imprezy. Będzie się odbywała 
raz w roku. Rzeczowa dyskusja, wymiana 
poglądów, wiedzy i doświadczeń dostar-
czy Ministerstwu Obrony Narodowej ar-
gumentów potwierdzających, że polski 
przemysł, uczelnie oraz ośrodki badawczo
-rozwojowe, prowadzą wiele innowacyj-
nych działań w tej dziadzinie i należy się 
tym poważnie zainteresować.

Jeszcze do niedawna takie wspólne 
konferencje przemysłu i wojska były 
w ogóle niemożliwe. Oficerom wojsko-
wym zabraniano kontaktu z przemysłem. 
Za złamanie tej dyscypliny groziły kary. 
Jeszcze większy był lęk przed podejrze-
niem o korupcję. Służby bezpieczeństwa 
wszystkim patrzyły na ręce. Strach para-
liżował wszelkie działania w kontaktach 
z przemysłem obronnym. Nic więc dziw-
nego, że wojsko i kierownictwo MON, 
trzymało się z daleka od polskich zakła-
dów, nawet tych najlepszych w branży, ta-
kich jak np. PCO S.A. czy PIT-RADWAR S.A. 
Przy takim podejściu trudno było ocze-
kiwać jakiejkolwiek synergii w działaniu 
wojska, uczonych i przemysłu. Bez inten-
sywnej współpracy tych trzech partne-
rów możemy zapomnieć o suwerenności 
i bezpieczeństwie narodowym. (jol)

nizmów wymuszających na uczonych, 
żeby pracowali na rzecz wojska. Nasze 
patenty i nowatorskie rozwiązania nie 
przekładają się na liczbę wdrożeń dla tego 
sektora. Są zespoły naukowców, a mówię 
to z doświadczenia instytucji którą kieru-
ję, którzy mają w tym zakresie wiele no-
watorskich dokonań. Niestety, są i tacy, 
którzy przez całe lata zajmują się tylko  roz-
wojem jednej technologii. Wolą pracować 
nad czymś pasjonującym, niż zbliżać się do 
przedsiębiorców i wojska. 

To należy jak najszybciej zmienić. Wy-
miana informacji dotycząca programu mo-
dernizacji technicznej wojska pewne rzeczy 
już wymusiła, ale to jest dopiero początek 
wspólnych działań i transferu technologii.   

– Wiele było programów strategicz-
nych, których celem jest stworzenie bazy 
materiałowej dla polskiej optoelektroniki 
– dodaje rektor Zygmunt Mierczyk. – Te 
projekty były rozpisywane na wiele róż-
nych instytucji. Każdy zrobił to, co do niego 
należało, ale nie przełożyło się to na wdro-
żenia. Niezbędnych dla optoelektroniki 
podzespołów nie wyprodukowano, bo to 
nie jest  rola uczelni, tylko przemysłu  

Są firmy w sektorze obronnym, które 
podejmują takie działania z wielkim powo-
dzeniem. Nadal są to jednak wyjątki. Prze-
mysł musi się zająć wdrożeniem tego, co na-
ukowcy wymyślają. Tylko to nam zapewni 
bezpieczeństwo i rozwój.

Dobre przykłady
Firma VIGO System S.A. szybko wdraża 

rozwiązania wymyślone przez naukowców 
i odnosi międzynarodowe sukcesy na glo-
balnym rynku. Od wielu lat rozwija, wdraża 
i produkuje  detektory średniej i dalekiej 
podczerwieni pracujące bez chłodzenia krio-
genicznego, które są polską specjalnością 
optoelektroniczną dobrze rozpoznawalną 
w świecie.  Detektory te i moduły detekcyjne 
są eksportowane i stosowane w nowoczes-
nych systemach optoelektronicznych roz-
wijanych przez najbardziej zaawansowane 
technologicznie firmy na świecie. Znajdują 
zastosowanie cywilne i wojskowe w Polsce 
i w wielu innych krajach. 

Firma VIGO System S.A. współpracuje 
z największymi ośrodkami badawczymi na 
świecie w celu stworzenia nowych syste-
mów sensorycznych. Prace badawczo-roz-
wojowe prowadzą do powstania nowych 
typów urządzeń, o jeszcze lepszych parame-
trach i niższych kosztach produkcji.  

Przykładem kreatywnego działania 
jest także PCO S.A, które od lat zaopatru-
je polskie wojsko w nowoczesny sprzęt 
optoelektroniczny. Za innowacyjność pro-
dukowanych wyrobów zdobywa najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienia i nagrody. 
Ostatnią jest Defender przyznany na MSPO 
w Kielcach za kamerę termowizyjną KLW-1 
„ASTERIA”, która znalazła już zastosowanie 
w czołgach PT-91 Twardy. Spółka produku-
je zaawansowany technologicznie sprzęt, 
który jest potrzebny indywidualnemu żoł-
nierzowi oraz wyposażenie elektroniczne 
dla większości wozów bojowych, piechoty, 
czołgów, śmigłowców, a także systemy cy-
frowe wyświetlania parametrów lotu. 

– W naszej spółce, która zatrudnia pra-
wie 600 osób, prowadzimy prace rozwo-
jowe i produkcję na rzecz bezpieczeństwa 
państwa – informuje stanisław Natkań-
ski, dyrektor techniczny, członek zarządu 

PCO S.A. – Prawie wszystkie produkty są 
opracowane przez naszych konstruktorów 
i wdrożone przez technologów. Mamy 
bardzo silne zespoły w zakresie optyki, 
mechaniki i elektroniki oraz bogatą infra-
strukturę przemysłową we wszystkich tych 
obszarach, łącznie z aparaturą pomiarową. 
Jest tylko  jeden problem. Nie produkujemy 
w kraju  komponentów do naszych wyro-
bów i musimy je sprowadzać z importu. 

Spółka kupuje za granicą lasery rożnego 
typu na ciele stałym i półprzewodnikowe do 
produkowanego sprzętu optoelektroniczne-
go. Potrzebuje m.in. tysięcy sztuk displayów 
do urządzeń termowizyjnych. Za jedną sztu-
kę płaci za granicą setki dolarów. Zakupy ma-
teriałowe, w tym komponenty i podzespoły 
pochłaniają w firmie, aż 30 proc. kosztów. Te 
pieniądze mogłyby pozostać w kraju, gdyby 
PCO S.A. znalazło partnerów.

Uczeni są gotowi do współpracy
Instytut Mikroelektroniki i Optoelek-

troniki Politechniki Warszawskiej może się 
podjąć takiego zadania. Opracowanie lasera 
o parametrach określonych przez PCO S.A., 
potrwałoby jednak ok. 3 – 5 lat. Wymaga to 
również zaangażowania sporych środków 
finansowych na prowadzenie  badań.

– Gdybyśmy wydali pieniądze na takie 
badania, to za kilka lat mielibyśmy polski 
produkt – wyjaśnia prof. Ryszard Piramido-
wicz z IMiO PW. – Wbrew pozorom to duża 
oszczędność, bo zamiast kupować gotowe 
produkty z chińskiej (czy innej) półki, zosta-
wilibyśmy pieniądze w kraju. Mielibyśmy 
też technologie, na bazie których, można 
budować coraz to lepsze rozwiązania. Jeśli 
rząd zainwestuje w naukę dużo większe 
środki niż obecnie (0.42 proc. PKB), to bę-
dzie to skutkowało innowacjami transfe-
rowanymi do przemysłu. W przeciwnym 
razie nadal będziemy w ogonie Europy, 
a świetnie wykształceni specjaliści z ambi-
cjami zawodowymi będą szukali zatrudnie-
nia za granicą. Osoby z mojego zespołu nie 

narzekają na brak propozycji. Kilka osób już 
straciłem. Pracują poza Polską na bardzo 
dobrych warunkach. 

Polska nauka nie odstaje od tego, co dzieje 
się na świecie. Trzeba w nią tylko systema-
tycznie inwestować i wykorzystać ten poten-
cjał, który udało się zgromadzić przez ostatnie 
lata dzięki środkom pomocowym UE.

– Zespoły badawcze w renomowanych 
uczelniach technicznych w Polsce, są w sta-
nie rozwiązać wiele, ważnych dla wojska 
zagadnień i to nie tylko z dziedziny optoelek-
troniki – zapewniał prof. Ryszard Romaniuk 
z PW, reprezentujący Komitet Elektroniki 
i Telekomunikacji PAN. – Jesteśmy w stanie 
zrobić to bardzo skutecznie i szybko. My 
wiele takich problemów technicznych roz-
wiązujemy. Mój zespół robi wyjątkową elek-
tronikę, wszystko dla zagranicy, ponieważ 
nie ma takiego zapotrzebowania w kraju. 
Nie będzie rozwoju armii, ani gwarancji bez-
pieczeństwa, bez istotnego zaangażowania 
środowisk akademickich,  szczególnie tech-
nicznych w Polsce. Najwyższy czas, żeby de-
cydenci sobie to uświadomili.  

Konieczna jest spójność działań
Bezpieczeństwo obywateli i państwa 

znacznie wykracza poza kompetencje MON. 
Potrzebny jest do tego program działalności 
rządu. Decyzje, które zapadają w resorcie 
obrony narodowej, muszą być spójne z mi-
nistrem nauki, gospodarki i skarbu państwa, 
który nadzoruje przemysł obronny. Obecnie 
każdy z resortów ma odrębną politykę. To 
prowadzi do całkowitego chaosu i dezin-
formacji. Aby to ucywilizować przydałaby 
się agencja rządowa do spraw uzbrojenia, 
taka jaką mają Francuzi czy Niemcy. Tam 
eksperci podejmują strategiczne decyzje, 
a nie urzędnicy, dlatego te kraje mają bar-
dzo silny przemysł zbrojeniowy. Uczyć się 
trzeba od najlepszych, aby zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo. Naukowcy i przedsiębiorcy 
są gotowi do współpracy, dlatego należy ten 
potencjał szybko i mądrze wykorzystać. (jol)

Uczestnicy debaty „Wojsko – nauka – przemysł – synergia potrzeb i możliwości polskiej optoelektroniki
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Lasery najnowszej generacji
Kwantowe lasery kaskadowe ze względu na zwartą konstrukcję, małe 
wymiary i łatwość zasilania doskonale nadają się do zastosowań w syste-
mach bezpieczeństwa i technice wojskowej. Wykorzystywane są m.in. do 
budowy przenośnych detektorów, wykrywających śladowe ilości substan-
cji chemicznych, materiałów wybuchowych niebezpiecznych gazów oraz 
ochrony pojazdów bojowych i samolotów  przed atakiem pocisków napro-
wadzanych na podczerwień. W gronie światowych liderów zajmujących się 
opracowaniem konstrukcji i technologii wytwarzania najnowszej generacji 
laserów półprzewodnikowych jest Instytut Technologii Elektronowej (ITE). 
Badaniami kieruje prof. Maciej Bugajski (n.z.), kierownik Centrum Nano-
fotoniki w ITE.

– Wojsko dysponuje już tymi techno-
logiami?

– Kwantowe lasery kaskadowe są 
nowym produktem. Na skalę przemy-
słową nie są jeszcze wytwarzane. Nadal 
są przedmiotem intensywnych badań 
w wielu laboratoriach na świecie.  Ich ko-
mercjalizacja dopiero się zaczyna. Lasery 
kaskadowe pojawiły się w Stanach Zjed-
noczonych 20 lat temu. Potem zaczęły 
się rozwijać w Europie. Do liderów w tej 
dziedzinie należą laboratoria amerykań-
skie, brytyjskie, niemieckie, francuskie 
i włoskie. Polska szybko dołączyła do tej 
światowej czołówki. Pierwszy działający 
laser kaskadowy w instytucie  powstał 
w 2009 r., ale wstępne prace prowadzili-
śmy wcześniej. W niektórych typach lase-
rów kaskadowych  mamy już rekordowe 
na skalę światową osiągnięcia. Technolo-
gia ich wytwarzania jest dużo bardziej zło-
żona niż laserów półprzewodnikowych, 
którymi w instytucie zajmujemy się od 
prawie 50 lat. Krótko po ich odkryciu w la-
tach 60. ubiegłego wieku przez amerykań-
skich uczonych już je wytwarzaliśmy z ITE. 
Można powiedzieć, że jesteśmy pionie-
rami w dziedzinie laserów półprzewod-
nikowych w Polsce. Dzięki nowym możli-
wościom sprzętowym i technologicznym 
podjęliśmy parę lat temu prace nad nową 
generacją laserów, którymi wojsko i prze-
mysł obronny bardzo się interesują.

– To zainteresowanie było widoczne 
wśród przedstawicieli przemysłu i woj-
ska, którzy uczestniczyli w I Konferencji 
Optoelektronicznej?

– Pojawiło się dużo wcześniej, ponie-
waż  już od dłuższego czasu prowadzone 
są intensywne badania nad wykorzysta-
niem kwantowych laserów kaskadowych 
w technikach wojskowych. Można je sto-
sować  m.in. w przenośnych detektorach, 
wykrywających śladowe ilości substancji 
chemicznych, materiałów wybuchowych 
i niebezpiecznych gazów. To już działa 
i chroni np. przed zagrożeniami terro-
rystycznymi. Dzięki opracowanej w ITE 

LasErOWE sysTEMy BrONI sKIErOWaNEj ENErgII

Pięć projektów badawczo-rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
jest realizowanych w ramach strategicznego programu „Nowe systemy uzbrojenia 

i obrony w zakresie energii skierowanej”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju. W jednym z nich pn. „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii i Laserowe 
Systemy Broni Nieśmiercionośnej, uczestniczy zespół naukowców z Instytut Technologii Elek-
tronowej, koordynowany przez prof. Macieja Bugajskiego.  
Liderem naukowo-przemysłowego konsorcjum, w którym udział biorą instytuty badawcze 
i uczelnie techniczne jest Wojskowa Akademia Techniczna, a partnerami przemysłowymi  
PIT-RADWAR S.A., PCO S.A. i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. 
W ramach realizacji tego projektu przewiduje się opracowanie demonstratorów:
laserów ciała stałego do laserowych systemów broni skierowanej energii, laserowych sy-
stemów i technologii broni skierowanej energii, układów wykrywania i układów pomiaru 
parametrów laserowych systemów broni energii skierowanej, układów przeciwdziałania i za-
bezpieczenia przed laserowymi systemami broni skierowanej energii, laserowych systemów 
broni nieśmiercionośnej, urządzeń pomiarowych, które znajdą zastosowanie w przyszłościo-
wych rozwiązaniach układów ostrzegania broni laserowej i systemów jej przeciwdziałania.  
Projekt rozpoczął się wiosną tego roku. Obejmuje dwie fazy realizacji, badawczo-rozwojową, 
która potrwa 4 lata i wdrożeniową. Na ten etap, który ma zakończyć się uruchomieniem 
produkcji w PIT – RARDARZE zarezerwowano 3 kolejne lata. Wśród wielu różnych urządzeń, 
wykonywane będą laserowe systemy broni skierowanej energii dla potrzeb wojska. Do zadań 
ITE należy przygotowanie modułów laserów półprzewodnikowych, dużej mocy, pracujących 
na długości fali 5 mikrometrów, które będą wykorzystane w oświetlaczach konstruowanych 
w Instytucie Optoelektroniki WAT. Prace studyjne już się rozpoczęły. W ciągu następnego 
roku, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, gotowe będą już pierwsze prototypy 
tego systemu, które wspólnie z WAT zostaną przetestowane w warunkach najpierw labora-
toryjnych, a potem konstruowane będą już moduły tego systemu. 

technologii laserów kaskadowych Insty-
tut Optoelektroniki Wojskowej Akademii 
Technicznej wykonuje taki nowoczesny 
sprzęt. Zostały opracowane prototypo-
we urządzenia do detekcji amoniaku. 
Detektor wykrywa amoniak w stężeniach  
od pojedynczych cząsteczek na miliard. 
To jest bardzo czuła metoda. Teraz są 
kolejne opracowywane do wykrywania 
tlenków azotu, w których pracują nasze 
lasery. Wytwarzane są też matryce la-
serów kaskadowych do zastosowania w 
systemach oślepiających, których celem 
jest zabezpieczenie pojazdów bojowych 
i samolotów  przed atakiem pocisków 
naprowadzanych na podczerwień. Urzą-
dzenia oślepiające wprowadzają w błąd 
system naprowadzania rakiety na cel, 
poprzez zakłócenie jego działania. Po-
cisk, czy rakieta, które są naprowadzane 
na podczerwień, mają zamontowaną 
kamerę, która jak nos czuje ciepło emi-
towane przez silnik samolotu, czy pojazd 
wojskowy. Jeżeli zaświecimy w tę kamerę 
wysokoenergetyczną wiązką światła lase-
rowego, to zakłócimy działanie systemu 
naprowadzającego i pocisk nie trafi w cel.  
Lasery emitujące w podczerwieni są dla 
wojska bardzo interesujące. Wynikało to 
zresztą z dyskusji prowadzonych podczas 
tej dwudniowej konferencji. 

– Takie spotkania uczonych z partne-
rami przemysłowymi i wojskiem są po-
trzebne?

– To była niezwykle cenna inicjatywa 
PCO i prezesa Ryszarda Kardasza oraz Pol-
skiej Platformy Technologicznej Fotoniki. 
Bardzo dobrze, że tak aktywnie włączyły 
się w to przedsięwzięcie również instytu-
ty badawcze i uczelnie. Do tej pory nasza 
współpraca z przemysłem obronnym 
ograniczała się zaledwie do kilku firm, 
głównie VIGO Systms S.A. która jest wy-
twórcą detektorów podczerwieni. Nato-
miast nie mieliśmy szerszego kontaktu 
z tą branża i świadomości potrzeb wojska 
ani możliwości wytwórczych przemysłu 
w zakresie obronności, które były tam 
prezentowane. To rozeznanie może nam 
pomóc w wyborze kierunków badań. 
Druga rzecz, która jest rezultatem tej 
konferencji i odbytych rozmów, to  pew-
ne zaskoczenie. My dysponujemy wielo-
ma opracowaniami, które traktowaliśmy 
wyłącznie jako prace badawcze, a oka-
zuje się, że mogą zainteresować wojsko 
po ich technologicznym dopracowaniu 
i przetestowaniu. Jesteśmy w posiadaniu  
technologii i wiedzy, za którymi wojsko 
się rozgląda. Dowiedziałem się o tym na 
tej konferencji. To potwierdza jak ona 
była potrzebna, dlatego powinna być cy-
kliczna. 

– Na czym polega różnica między lase-
rami klasycznymi i kaskadowymi? 

– Materiał z którego jest wykonany 
klasyczny laser półprzewodnikowy de-
terminuje długość fali promieniowania. 
W zależności od tego, czy chcemy mieć 
dłuższą czy krótszą długość fali, musimy 
ją wykonać z odpowiedniego materiału. 
To wiąże się z opracowaniem technologii 
wytwarzania m.in. złącz w tym materia-
le, domieszkowania itd. Trzeba wykonać 
szereg działań, które są konieczne, żeby 
taki laser zadziałał. Każdy półprzewodnik 
ma taką charakterystyczną właściwość, 
że elektrony mogą się w nim znajdować 
albo na niższych poziomach, w tzw. pa-
śmie walencyjnym, albo na wyższym 
w tzw. paśmie przewodnictwa. Elektro-
ny spadając z różnej wysokości, odda-
ją energię i fotony emitują krótszą lub 
dłuższą falę.  W laserach kaskadowych 
poprzez wytworzenie specjalnej struk-
tury, składającej się z wielu precyzyjnie 
ułożonych warstw różnych półprzewod-
ników, o określonej grubości i składzie 
materiałów, to przejście elektronowe, 
w wyniku którego emitowany jest foton,  
zachodzi tylko w obrębie górnego pasma 
przewodnictwa w tzw. studniach po-
tencjału. Przy zmianie geometrycznych 
parametrów struktury można uzyskać 
różne długości promieniowania emito-
wanego przez taki laser, z tego samego 
podłoża materiałowego. Ta struktura jest 
bardziej złożona, niż w przypadku lasera 
klasycznego, ale za to daje nam dużą ela-
styczność. Jak opanujemy tę strukturę, to 
dzięki jej nieznacznej modyfikacji, moż-
na tworzyć lasery o różnej długości fali. 
W układzie kaskadowym elektron spada, 
emituje foton, przechodzi do następnej 
kaskady, spada, emituje następny foton 
itd. Jeżeli mamy wiele kaskad, to jeden 
elektron wprowadzony do takiego ukła-
du generuje nam tyle samo fotonów. 
To zwielokrotnia moc i emisję energii. 
W normalnym laserze półprzewodni-
kowym musi do niego wpłynąć prąd 
i ta elektryczna energia zamieniana jest 
na foton. Jeśli w takim laserze chcemy 
mieć 10 razy więcej fotonów, to należy 
znacznie zwiększyć zasilanie. Natomiast 
w przypadku kiedy mamy układ kaskado-
wy, to wtedy ten prąd jednego elektronu 
generuje nam wiele fotonów. Kaskadowa 
natura generacji promieniowania pozwa-
la na powielanie fotonów i potencjalnie 
umożliwia uzyskiwanie mocy przekra-
czających te, które generowane są w la-
serach klasycznych. Opracowana przez 
nas technologia struktur kaskadowych 

zawiera szereg oryginalnych rozwiązań 
chronionych patentem. 

– gdzie oprócz wykorzystania militar-
nego można jeszcze stosować opracowa-
ne w ITE lasery kaskadowe? 

– Pasmo średniej podczerwieni jest bar-
dzo atrakcyjnym obszarem fal elektromag-
netycznych. Wiele związków chemicznych 
pochłania promieniowanie właśnie z tego 
zakresu. Wykonane moduły laserowe 
z zasilaczem są przystosowane do bezpo-
średniego zastosowania w urządzeniach 
do wykrywania zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych w powietrzu, do badania po-
ziomów stężenia metanu w kopaniach, 
wszelkiego rodzaju chlorowodorów w rafi-
neriach,  fabrykach chemicznych. Obiecu-
jące jest także ich zastosowania medyczne. 
Lasery kaskadowe pomagają wykrywać 
nawet śladowe obecności markerów cho-
robowych w wydychanym przez pacjen-
ta powietrzu. Również promieniowanie 

podczerwone przenika przez ludzkie ciało, 
umożliwiając jego bezpieczne prześwietle-
nie z rozdzielczością lepszą od uzyskiwanej 
w ultrasonografii, a ich promieniowanie 
nie ma tak niszczącego wpływu na tkanki, 
jak promieniowanie rentgenowskie. Opra-
cowana przez nas technologia pozwala 
budować lasery, które znajdą zastosowanie 
w wielu różnych dziedzinach. Powstają już 
prototypowe urządzenia i demonstratory, 
które z czasem znajdą się na rynku. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nasze 
dokonania w dziedzinie rozwoju tej tech-
nologii doceniła już w 2012 roku. Zosta-
liśmy laureatem konkursu Polski Produkt 
Przyszłości. My naszą wiedzą się chętnie 
podzielimy z przemysłem, aby budować 
w Polsce silną gospodarkę. Powinniśmy 
w kraju uruchomić produkcję laserów 
kaskadowych na skalę przemysłową, bo 
mamy do tego świetnie przygotowanych 
specjalistów i technologiczny potencjał. 

rozmawiała jolanta Czudak

Urządzenie do wykrywania śladowych ilości par amoniaku (NH3) wykonane w Instytucie Optoelektroniki WAT (a). Urządzenie wykorzystuje lasery kaskadowe opracowane i wytwarzane w Instytucie Technologii 
Elektronowej (b). 

Obraz z mikroskopu elektronowego wewnętrznej 
struktury warstwowej lasera kaskadowego.

Kwantowy laser kaskadowy z Al0.45Ga0.55As/GaAs 
(λ= 9.4 µm) w hermetyzowanej obudowie.
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Przyjazne w obsłudze i wygodne w eksPloatacji nowoczesne  rozdzielnice i sterowniki

Złoty Medal dla e²TANGO 

bydgoska elektrociePłownia zasilana odPadami Przed finalnym sPrawdzianem

Lider w dziedzinie ekologii

Rodzina uniwersalnych sterowników polowych e²TANGO do zastosowań w energetyce  została nagrodzona Złotym 
Medalem Targów ENERGETAB 2015. Kapituła konkursowa doceniła wysoką jakość, niezawodność i atrakcyjność 
technologiczną urządzeń produkowanych przez ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA. Uznanie komisji zyskała jedno-
cześnie przyjazna i wygodna w eksploatacji obsługa sterowników. W ubiegłym roku spółka otrzymała Brązowy Me-
dal za innowacyjną rozdzielnicę średniego napięcia e²ALPHA. To już drugie tak ważne wyróżnienie dla warszawskiej 
spółki przyznane w ciągu 2 lat obecności na rynku.

Trwa rozruch Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Przetestowano już działanie 
wszystkich  instalacji, systemów zasilania i sterowania oraz pozostałych urządzeń. Sprawdzono pracę kotłów ruszto-
wych, turbiny parowej  i przeprowadzono udaną próbę spalania odpadów. Rozpoczął się ostatni etap integrowania 
procesu technologicznego i testów eksploatacyjnych, które poprzedzą uruchomienie  ekoelektrociepłowni. 

Oferta firmy ELEKTROMETAL ENERGETY-
KA SA ma charakter uniwersalny, a innowa-
cyjny sposób działania produktów dosto-
sowany jest do indywidualnych wymagań 
użytkowników. Prace nad projektowanym 
urządzeniem przebiegają wg. założeń idei 
FAST&SMART, która skupia się na użyt-
kownikach a przede wszystkim na łatwości 
i przyjazności obsługi. 

– Oferujemy rozwiązania rzeczywiście po-
trzebne użytkownikowi – informuje Mariusz 
Maślany, prezes spółki ELEKTROMETAL 
ENERGETYKA SA. – Projektowanie to jeden 
z podstawowych elementów złożonego 
procesu, którego celem jest przygotowanie 
właściwej odpowiedzi skutecznie realizują-
cej potrzeby klientów. Zależy nam na dosko-
nałym zrozumieniu potrzeb użytkowników, 
dlatego prowadzimy nieustanny dialog z na-
szymi odbiorcami. Ich doświadczenia w ob-
słudze naszych urządzeń są tak samo ważne 
jak bezpieczeństwo użytkowania. 

Każdy produkt zanim trafi na rynek 
przechodzi szereg prób i badań, zarówno 
w laboratoriach własnych, jak również 
w niezależnych jednostkach badawczych 
i laboratoryjnych, m.in. Instytutu Ener-
getyki, Instytutu Elektrotechniki, a także 
laboratoriach naukowych, np. Politechniki 
Warszawskiej, Politechniki Białostockiej czy 
Wojskowej Akademii Technicznej. 

– Dopiero po przejściu kompleksowych 
testów nasze rozdzielnice, wyłączniki, cyfro-
we terminale zabezpieczeniowe oraz inne 
rozwiązania są dostarczane użytkownikom, 
wyjaśnia prezes firmy. - Produkty poddaje-
my szczegółowym badaniom w najlepszych 
ośrodkach certyfikujących w kraju.  Nawet 
takim badaniom, które nie są wymagane 
normami. To jedna z fundamentalnych za-
sad w naszej działalności. 

Uzyskane certyfikaty są potwierdze-
niem najwyższej jakości produktów, ich 
niezawodności i jakże ważnego w sektorze 
energetycznym bezpieczeństwa użytkowa-
nia. Wszystkie urządzenia spółki spełniają 
te warunki w najwyższym zakresie i cha-
rakteryzują się wyższymi parametrami od 
wymaganych normami. Niewielu jest pro-
ducentów, którzy swoje wyroby poddają 
tak szerokim badaniom.

– Na poziomie strategicznym i operacyj-
nym dbamy także o wzornictwo naszych 
rozwiązań – kontynuuje Mariusz Maślany.  

– W trakcie ok. trzymiesięcznych prób 
dokonamy ostatecznego przygotowania 
instalacji do jej uruchomienia. – informuje 
Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNa-
tura w Bydgoszczy. – Przeprowadzimy też 
dokładną analizę wszystkich parametrów 
technicznych i norm emisyjnych.  Odpady 
ze  stacji przeładunkowej w Toruniu,  są 
już transportowane do Zakładu Termicz-
nego Przekształcania Odpadów Komunal-
nych w Bydgoszczy w celu prowadzenia 
tzw. rozruchów na gorąco. Na tym eta-
pie uruchamiane są palniki rozruchowe, 
częściowo spalane odpady i sprawdzane 
poszczególne urządzenia pod kątem ich 
właściwej konfiguracji i skuteczności pra-
cy pod obciążeniem. Na razie wszystkie 
próby zakończyły się pomyślnie. 

Dostarczane odpady spalane są na 
dwóch równoległych liniach w ilościach 
po ok. 11,5 tys. kg/h. Po zakończeniu prób 
instalacja zostanie oddana do eksploatacji. 
Odpady komunalne przywożone z gmin 
objętych projektem będą utylizowane z od-
zyskiem ciepła oraz energii elektrycznej. 
Technologia termoutylizacji (przekształca-
nia odpadów) zastosowana w bydgoskiej 
ekoelektrociepłowni zakłada pozyskania 
54 000 MWh energii elektrycznej rocznie. 

– Produkcja uniezależnia nas od zaso-
bów naturalnych, tj. stanu rzek, poziomu 
wód gruntowych oraz surowców natu-
ralnych, ropy naftowej i węgla – dodaje 
prezes spółki – Zasilana jest najbardziej 
powszechnym, najtańszym i zarazem naj-
bardziej uciążliwym do zagospodarowania 

surowcem, jakim są odpady komunalne. 
Bydgoska instalacja wykorzystuje techno-
logię rusztową, obecnie najbardziej efek-
tywną i wydajną. 

Podobnie jest w kilkuset miastach Unii 
Europejskiej. Metoda ta jest także najbez-
pieczniejsza oraz mniej energochłonna niż 
technologia plazmowa, której stosowanie 
wymaga zapewnienia dostaw dodatkowej 
energii, bez możliwości jej odzyskiwania. 

Oprócz produkcji energii elektrycznej 
ZTPOK w Bydgoszczy, będzie także do-
starczać ciepło do bydgoskich mieszkań. 
To kolejny aspekt funkcjonowania zakła-
du, który  uniezależnia odbiorców od za-
sobów naturalnych.

– Równolegle do rozruchów trwają kom-
pleksowe szkolenia pracowników ZTPOK, 

którzy wyłonieni zostali w trakcie długiego 
procesu rekrutacyjnego, podkreśla Konrad 
Mikołajski. – Musimy mieć pewność, że 
nasz nowoczesny zakład będzie umiejętnie 
eksploatowany przez odpowiednio dobra-
ną i przeszkoloną załogę.

Za sprawą bydgoskiego Zakładu Termicz-

nego Przekształcania Odpadów Komunal-
nych, który już wkrótce zostanie oddany 
do użytku, Bydgoszcz stanie się liderem 
w dziedzinie ekologii. Zakład będzie pra-
cował 24h/dobę, produkując energię elek-
tryczną i cieplną z odpadów, dostarczaną 
mieszkańcom Bydgoszczy. (red)

– Dzisiaj design to nie tylko wygląd i este-
tyka produktu. To narzędzie podnoszące 
efektywność firmy i jednocześnie proces 
ukierunkowany na tworzenie nowej jakości, 
dzięki któremu powstają rozwiązania łączą-
ce potrzeby użytkowników, wymagania bi-
znesowe i możliwości technologiczne firmy. 

Dlatego już od początku prac w procesie 
projektowym aktywnie uczestniczą projek-
tanci wzornictwa przemysłowego i specja-
liści odpowiedzialni za komunikację z użyt-
kownikiem.

Niestandardowe rozwiązania
ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA prowa-

dzi prace badawcze i wdraża autorskie pro-
dukty w zakresie infrastruktury inteligen-
tnych sieci energetycznych SMART GRID. 
Głównym celem tych prac jest poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników pracujących 
przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

– Widzimy potrzebę wprowadzania na 
rynek innowacyjnych produktów, które 
w jeszcze większym stopniu będą zapew-
niały bezpieczeństwo użytkowania oraz 
gwarantowały ciągłość pracy – dodaje Ma-
riusz Maślany – Wymaga to odpowiedniej 
integracji skomplikowanych a często rów-
nież niestandardowych rozwiązań. Specjali-
zujemy się właśnie w takich rozwiązaniach 
i to nas wyróżnia na rynku. Tworzymy przy-
jazne i efektywne środowisko pracy. Naszą 
wewnętrzną energią i kapitałem są przede 
wszystkim nasi pracownicy. Zatrudniamy 
inżynierów z ogromną wiedzą praktyczną 
i wieloletnim doświadczeniem w branży. 
Łączymy ich kompetencje z otwartością na 
niestandardowe pomysły oraz stosowanie 
nowoczesnych praktyk. 

Liczba zgłoszeń patentowych (ponad 10) 
jest potwierdzeniem kreatywności zespołu 
i zaawansowania technologicznego firmy. 

– Wnioski patentowe zgłosiliśmy, żeby 
chronić nasze autorskie rozwiązania, które 
z powodzeniem stosujemy w oferowanych 
przez nas rozdzielnicach, sterownikach i wy-
łączniku próżniowym – potwierdza prezes. 
– Dla przykładu, wprowadziliśmy zintegro-
wany system blokad elektrycznych i mecha-
nicznych w rozdzielnicach, który zapewnia 
wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawod-
ność obsługi urządzania. Zastrzegliśmy 
również znacząco podnoszące odporność 
na zakłócenia elektromagnetyczne szyldzi-

DR iNż. WALDEMAR CHMiELAK, WYDZiAł ELEKTRYCZNY POLiTECHNiKi WARSZAWSKiEj, iNSTYTUT ELEKTROENERGETYKi,  
ZAKłAD APARATóW i AUTOMATYKi ELEKTROENERGETYCZNEj.

W laboratorium zwarciowym naszego Instytutu wykonujemy m.in. wielkoprądowe próby urządzeń elektroenergetycznych 
niskiego i wysokiego napięcia. Badamy jak zachowuje się testowane urządzenie w warunkach normalnej pracy, tj. przy 

przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych. Wykonujemy tego typu próby w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
również jako badania konstruktorskie, niezbędne przy opracowywaniu prototypowych konstrukcji. Każde nowe urządzenie 
elektroenergetyczne przed wprowadzeniem do sprzedaży powinno przejść złożone badania certyfikujące w akredytowanych 
laboratoriach, które potwierdzą ich jakość i niezawodność.  Tego typu badania zostały z powodzeniem przeprowadzone przez  

firmę Elektrometal Energetyka SA, która niedawno weszła na rynek zdominowany przez duże koncerny energetyczne charakteryzujące się stan-
dardową, a nie indywidualną dla potrzeb użytkownika ofertą. Podejście Elektrometal Energetyka SA jest zupełnie inne. Oferując dedykowane 
rozwiązania uwzględniają potrzeby klientów. Legitymują się wszechstronnie przebadanymi produktami pomimo, że takie badania nie są obo-
wiązkowe. Ich urządzenia są dopracowane konstrukcyjnie i technologicznie w najdrobniejszych szczegółach i zawierają wiele innowacyjnych 
rozwiązań. Jest to firma wyjątkowa i myślę, że jeszcze nie raz zaskoczy rynek ciekawymi  produktami najnowszej generacji.  

PROf. DR HAB. iNż. jERZY PRZYBYSZ, KiEROWNiK PiONU ELEKTRYCZNEGO iNSTYTUTU ENERGETYKi

Laboratoria badawcze Pionu Elektrycznego Instytutu Energetyki, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,  
wykonują rocznie kilkaset prac badawczo rozwojowych, badawczo wdrożeniowych i ekspertyz na potrzeby przemysłu za-

równo krajowego jak i innych krajów UE. Działania Instytutu w tym zakresie mogą służyć jako przykład praktycznej realizacji 
postulatu zwiększania udziału przemysłu w badaniach naukowych.
Realizowane prace badawczo-naukowe dotyczą zarówno analiz wpływu zakłóceń w sieci przesyłowej 400/220/110 kV na wa-
runki stabilnej pracy układu elektroenergetycznego i stabilność procesów produkcyjnych w dużym kompleksie produkcyjnym, 

badań eksploatacyjnych i diagnostycznych dużych generatorów energetycznych, jak również  badań w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej 
oraz badań typu urządzeń i aparatów wysokiego i niskiego napięcia wykonywanych na prototypach opracowanych w zakładach przemysłowych 
produkujących na potrzeby energetyki.  
W ramach tych prac w Instytucie Energetyki wykonywane były badania innowacyjnej rozdzielnicy e2ALPHA oraz sterownika e2TANGO. Wyko-
nane badania w znaczącym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnego wyrobu, co w konsekwencji będzie miało wpływ na poprawę 
niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego. Na rynek została wprowadzona nowoczesna, ulepszona rozdzielnica z unikatowym 
systemem zdalnego sterowania jej pracą i z zintegrowanym systemem zabezpieczeń od zwarć łukowych.

DR GRAżYNA CiEMNiAK, ZASłUżONY DLA BYDGOSZCZY POLiTYK, SAMORZąDOWiEC, 
SENATOR i POSłANKA NA SEjM iV, V, Vi i Vii KADENCji

Bydgoska inwestycja zapewnia wykonanie unijnych zobowiązań 
w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na 

składowiskach, wynikających z akcesji Polski do UE chroniąc miasto od 
konsekwencji finansowych za niedopełnienie europejskich standardów. 
To jest zasługa inwestora, który sobie świetnie poradził z tą niezwykle 
skomplikowaną inwestycją ale również organów samorządowych, że za-

dbały o znaczące środki unijne na jej realizację. Robimy to z sukcesem już od wielu lat, 
dlatego Bydgoszcz jest w gronie liderów, którzy najlepiej rozwinęli  miejską infrastrukturę 
komunalną . Mam w tym również znaczący udział jako dwukrotny wiceprezydent Bydgosz-
czy. Moje doświadczenie zawodowe, samorządowe, parlamentarne i międzynarodowe 
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. też były w tym bardzo pomocne. Realiza-
cja projektu, to efekt porozumienia i odważnych decyzji samorządów Bydgoszczy, Torunia 
oraz gmin bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego i samorządu województwa. 
ZTPOK będzie bardzo istotnym ogniwem nowoczesnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w którym stawiamy na selektywną zbiórkę i zwiększenie poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów w trosce o zdrowie ludzi i poprawę stanu środowiska. Przyczyni się 
również do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym 
i do dywersyfikacji źródeł energii w Bydgoszczy.

ny i rozbudowany edytor logiczny pozwala 
przeprowadzać symulację układu logiki, 
widocznej także z poziomu panelu, bez ko-
nieczności podłączania urządzenia. – Nasze 
sterowniki to bez wątpienia najbardziej przy-
jazne i intuicyjne w codziennej obsłudze roz-
wiązanie na rynku – podsumowuje prezes 
ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA. – Prace 
nad rodziną zabezpieczeń e²TANGO trwały 
w firmie prawie dwa lata. Zalety sterowni-
ków, poza użytkownikami, doceniła również 
kapituła konkursowa na targach ENERGETAB 
2015, przyznając nam Złoty Medal. 

Świat zaczyna się już interesować rozwią-
zaniem polskich inżynierów z firmy ELEK-
TROMETAL ENERGETYKA SA i niebawem te 
innowacyjne produkty trafią także na rynek 
globalny. (jol)

ki i ekrany płytek elektronicznych użytych 
w sterowniku.

Spółka nie zapomina o przyszłych inży-
nierach. Dla nich prowadzi program płat-
nych praktyk studenckich. – Posiadamy 
wiedzę w dziedzinie, za którą jesteśmy 
odpowiedzialni i chcemy się nią dzielić. 
Do naszego programu praktyk zaprasza-
my wszystkich chętnych chcących zdobyć 
nowe doświadczenia oraz skonfrontować 
swoją wiedzę z rzeczywistością, zapewnia 
M.Maślany

Sterowniki najnowszej generacji
e²TANGO to rodzina nowoczesnych ste-

rowników polowych przeznaczonych do re-
alizacji automatyk zabezpieczeniowych, ste-
rowania, pomiaru, rejestracji i nadzoru pól 
rozdzielczych średniego napięcia, dostoso-
wanych do pracy w systemie inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych SMART GRID. 
Ich użytkowanie nie wymaga prowadzenia 

wcześniejszych, zaawansowanych szkoleń. 
Uniwersalność e²TANGO daje możliwość 
łatwego przystosowania go do indywidual-
nych wymagań użytkownika oraz zabezpie-
czanych odbiorów. Urządzenie składa się 
z dwóch elementów: panelu operatorskiego 
i jednostki centralnej. Jednostka centralna 
jest wykonana w oparciu o karty rozsze-
rzeń. Panele operatorskie wyposażone są 
w duże, czytelne 6- lub 7-calowe kolorowe 
ekrany o wysokiej rozdzielczości, na których 
użytkownik ma możliwość wyświetlania 
dowolnej konfiguracji, pomiarów, sche-
matów i wykresów. To urządzenia uniwer-
salne sprzętowo i programowo, pracujące 
we współpracy z programem inżynierskim 
e²TANGO-Studio dedykowanym do obsługi 
i konfiguracji sterowników. Zaawansowa-

Fot. Archiwum

Rodzina sterowników e2Tango wyróźniona Złotym Medalem na Targach ENERGETAB 2015


