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Instytucje wspierające Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego MSPO:
MSPO is supported by

Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministry of National Defence

Ministerstwo Gospodarki
Ministry of Economy

Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministry of Treasury

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministry of Foreign Affairs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministry of Science and Higher Education

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
National Security Bureau

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
The Internal Security Agency

Sztab Generalny WP
General Staff of the Polish Armed Forces

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
General Commander of the General Command
of Branches of Armed Forces

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Operations Command
of the Branches of Armed Forces

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
Military Police Commander in Chief

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP
Inspectorate for Armed Forces Support

Komenda Główna Straży Granicznej
Border Guard Headquarters

Komenda Główna Policji
Police Headquarters

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
National Fire Brigade Headquarters

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
Polish Chamber of National Defence Manufacturers

Sejmowa i Senacka Komisja Obrony Narodowej
Parliamentary Committies of National Defence

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych
Parliamentary Committee of Internal Affairs

MSPO - Współpraca medialna (między innymi):
Media coverage (e.g.)

RAPORT
Wojsko Technika Obronność

Polska Zbrojna

Nowa Technika Wojskowa

IHS Jane’s

Military Technology

Armia

Przegląd Obrony Cywilnej

Army Recognition

Special Ops

Small Arms Defense Journal

Defense Express
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Szanowni Państwo,
XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, który odbył się w Targach
Kielce, od 1 do 4 września był ważnym miejscem dla przedstawicieli sektora zbrojeniowego, przemysłu, a także biznesu.
Na powierzchni blisko 25 000 metrów kwadratowych swoje
produkty zaprezentowało prawie 500 firm z 27 krajów. Gospodarzem Wystawy Narodowej była Francja.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że jest to wystawa o globalnym zasięgu, odwiedzana przez gości z całego świata.
Wystawę odwiedziło przeszło 13 000 osób, w tym delegacje
zagraniczne z 49 krajów.
Salon był rekordowy również ze względu na liczbę merytorycznych spotkań. Odbyło się 40 seminariów, kongresów
i konferencji będących idealną okazją do wymiany doświadczeń,
pogłębienia wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań
z dziedziny techniki wojskowej, nawiązania kontaktów oraz prowadzenia rozmów przez przedstawicieli przemysłu obronnego,
sił zbrojnych i administracji rządowej. Tradycyjnie też podczas
Salonu miało miejsce wiele kontraktacji.

Jak co roku, ostatniego dnia imprezy najlepsze oferty zaprezentowane podczas targów zostały nagrodzone Nagrodą Prezydenta RP, prestiżowymi statuetkami Defender oraz Wyróżnieniami
Specjalnymi.
Kolejna okazja do spotkań w gronie profesjonalistów światowego sektora obronnego już za rok podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XX Targów Logistyka,
na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
Agnieszka Białek
Dyrektor Projektu MSPO

Ladies and Gentlemen,
The 22nd International Defence Industry Exhibition was
held under the auspices of the Republic of Poland President
Bronislaw Komorowski. The trade show was staged in Targi
Kielce from 1 to 4 September. The Expo was an important event
for representatives of the defense sector, industry as well as
business milieus.
Almost 25,000 square metres of exhibition space was the
display for almost 500 companies from 27 countries.
MSPO has again proved to be a global scale expo as it brings
together guests from all corners of the world. Almost 13,000
people visited the exhibition including foreign delegations from
49 countries.
The Expo has also been a record-breaking event with regards
to the problem-focussed meetings. The Expo programme
encompassed almost 40 seminars and congresses; they provide
an ideal opportunity to exchange experiences, to expand

knowledge about the latest military technology solutions, to
establish contacts and relations as well as to hold talks between
the defense industry, the armed forces and government
administration. Purchase orders and contracts also have become
an indispensable part of MSPO tradition.
Following the previous years’ tradition, the last Expo day’s
highlight was the awarding ceremony; the best offers
showcased at MSPO were awarded the Republic of Poland
President’s Award, the prestigious Defender statuettes and
Special Honours.
Please accept our wholehearted invitation to join the 23rd
International Defence Industry Exhibition and 21st International
Logistic Fair, the events where representatives of the world’s
defence industry and business meet in one place and at the
same time.
Agnieszka Białek
MSPO Project Director
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Podsumowanie

Wystawcy ogółem / Total number of exhibitors: 496
Z Polski / Polish companies: 281

Z zagranicy: 215 z 27 krajów
215 companies from 27 countries

Liczba wystawców / number of exhibitors

Austria, Belgium/Belgia, Brasil/Brazylia, Canada/Kanada,
Czech Republic/Czechy, Denmark/Dania, Estonia,
Finland/Finlandia, France/Francja, Germany/Niemcy,
Great Britain/Wielka Brytania, Hungary/Węgry, India/Indie,
Israel/Izrael, Italy/Włochy, Japan/Japonia, Lithuania/Litwa,
Luxembourg/Luksemburg, Norway/Norwegia, Poland/Polska,
South Korea/Korea Płd., Spain/Hiszpania, Sweden/Szwecja,
Switzerland/Szwajcaria, the Netherlands/Holandia,
Turkey/Turcja, Ukraine/Ukraina, USA

Powierzchnia wystawowa / space rented

Powierzchnia wystawowa netto ogółem
Total net exhibition space: 24 627 m²
Wewnątrz hal / Covered space: 16.130 m²
Teren zewnętrzny / Outdoor area: 8.497 m²

Zwiedzający / Visitors

Zarejestrowani zwiedzający / registered visitors

Liczba zarejestrowanych zwiedzających / Registered visitors:

13.075

Liczba akredytowanych dziennikarzy
Accredited press journalists, TV,
radio reporters:
411 z 172 redakcji z 11 krajów
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MSPO w mediach:
Raport MSPO / MSPO REPORT
MSPO jest imprezą rozpoznawalną nie tylko w krajach Europy, ale też Azji i Afryki - regionów tradycyjnie
współpracujących z Polską w tym obszarze gospodarki. W Kielcach delegacje z kilkudziesięciu państw mogą
zobaczyć ofertę przedsiębiorstw, których nie byłoby stać na prezentacje w tak wielu odległych miejscach.
Not only is MSPO recognized in Europe but also in Asia and Africa - regions which have traditionally
cooperated with Poland in this business and industry sector. Dozens of foreign delegations visit Kielce in
order to become familiar with the companies’ offer; these firms could not otherwise afford to hold so many
presentations in remote regions of the world.
Rzeczpospolita / Rzeczpospolita daily
Rakietowy wyścig zbrojeń w Kielcach.
Missile race in Kielce.
Armia / The Army
MSPO to impreza o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego sektora zbrojeniowego, na której firmy całego
świata prezentują uzbrojenie i technikę wojskową.
MSPO is the event of great significance for the Polish defense industry sector; companies from all corners of
the world put armament and military technology on display at the Expo.
Polska Zbrojna / Polish Arms
Salon jest imprezą dynamiczną, dostosowaną do oczekiwań wystawców i zwiedzających - potencjalnych
odbiorców.
The Expo is a dynamic event; it has been crafted around expectations of exhibitors and visitors - potential buyers.
Przegląd Obrony Cywilnej / Civil Defence Review
Salon światowego prestiżu i krajowej zbrojeniówki.
Global prestige and national defense industry Expo.
Stosunki międzynarodowe / International Relations
Kielce Europejską stolicą przemysłu obronnego.
Kielce - Capital of Europe’s defense industry.
Military Technology
MSPO is the event of great significance for the Poland’s defense industry sector, it gives Polish companies
the necessary impetus to establish cooperation with European as well as international companies.MSPO is
Poland’s only exhibition which provides an exclusive opportunity to see present-day soldier’s cutting-edge
and most advanced equipment and armaments.
MSPO to impreza o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego sektora zbrojeniowego, jako że Polskie firmy
otrzymują tutaj impuls niezbędny do nawiązania współpracy z europejskimi oraz międzynarodowymi firmami.
MSPO to jedyna wystawa w Polsce, który oferuje wyjątkową możliwość obejrzenia współczesnego, opartego
na najnowszych technologiach i najbardziej zaawansowanego sprzętu i uzbrojenia żołnierzy.
Army Recognition
MSPO is much more than the exhibition, its programme also encompasses seminars and congresses, meetings
and demonstrations and numerous side events. They provide an ideal opportunity to exchange experiences,
to expand knowledge about the latest military technology solutions, to establish contacts and relations as
well as to hold talks between the defense industry, the armed forces and government administration.
MSPO to znacznie więcej niż wystawa, program imprezy obejmuje także seminaria i kongresy, spotkania
i prezentacje oraz liczne imprezy towarzyszące. Są idealną okazją do wymiany doświadczeń, pogłębienia
wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny techniki wojskowej, nawiązania kontaktów
oraz prowadzenia rozmów przez przedstawicieli przemysłu obronnego, sił zbrojnych i administracji rządowej.
Emiddle East
22nd International Defence Industry exhibition - a prestigious presentation forum for military novelties.
22 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO - prestiżowa prezentacja nowości wojskowych.
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Wizyty oficjalne

•

Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki / Deputy Prime Minister, Minister of Economy

•

Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej / the Minister of National Defence

•

Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa / Minister of Treasury

•

Jean-Yves LE DRIAN Minister Obrony Republiki Francuskiej / the Minister of Defence of the Republic France

Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Chairpersons of the Parliament’s National Defence Committee
•

Stefan Niesiołowski

Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Deputy Chairpersons of the Parliament’s National Defence Committee
•

Mariusz Kamiński

•

Stanisław Wziątek

•

Jadwiga Zakrzewska

Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych
Chairpersons of the Parliament’s Committee for Home Affairs
•

Marek Wójcik

Wiceprzewodniczący Komisji Obrony i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Łotwy
Vice-Chairman of the Defence and Internal Affairs Committee of the Latvian Parliament
•

Ivan Klementjevs

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / The Republic of Poland Members of Parliament
•

Andrzej Bętkowski

•

Renata Janik

•

Jarosław Rusiecki

•

Bartłomiej Bodio

•

Leszek Miller

•

Dariusz Seliga

•

Renata Butryn

•

Marzena Okła-Drewnowicz	

•

Radosław Witkowski

•

Arkadiusz Czartoryski

•

Marek Opioła	

•

Michał Wojtkiewicz

Minister Obrony zwiedza ekspozycję targów MSPO 2014
The Minister of Defence makes a tour over the MSPO 2014 exhibition
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•

Ludwik Dorn

•

Mirosław Pawlak

•

Artur Gierada	

•

Wojciech Penkalski

•

Michał Jach

•

Lucjan Pietrzczyk

•

Zbyszek Zaborowski

Członek Senackiej Komisji Obrony Narodowej / Member of the Senate’s National Defence Committee
•

Jarosław Lasecki

Senator Rzeczypospolitej Polskiej / The Republic of Poland Senators
•

Bogdan Klich

•

Krzysztof Słoń

•

Krzysztof Łaszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Secretary of State in the Republic of Poland President’s Chancellery

•

Zdzisław Gawlik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa / Secretary of State in the Ministry of the Treasury

•

Czesław Mroczek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej / Secretary of State at the Ministry of National Defence

•

Arkadiusz Bąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki / Undersecretary of State at the Ministry of Economy

•

Sławomir Brodziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska / Undersecretary of State at the Ministry of Environment

•

Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki / Undersecretary of State at the Ministry of Economy

•

Robert Kupiecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej / Undersecretary of State at the Ministry of National Defence

•

Beata Oczkowicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej / Undersecretary of State at the Ministry of National Defence

•

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Undersecretary of State in the Ministry of Infrastructure and Development

•

Bożena Lublińska – Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / President of Polish Agency for Enterprise Development

•

profesor dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Director of the National Centre for Research and Development

•

generał broni Lech Konopka Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN
Director of the Armed Forces Supervision Department of the BBN National Security Bureau

Członkowie delegacji zagranicznych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z 49 krajów
Members of the foreign delegations and representatives of the Diplomatic Corps from 49 countries
•

ALGIERIA / ALGIERIA - Generał Dywizji Meftah SOUAB Zastępca Dowódcy Okręgu 6 / Deputy Commander of 6 District

•

ANGOLA / ANGOLA - Generał Salvino de Jesus Sequeira „Kianda” Sekretarz Stanu ds. Zaopatrzenia i Infrastruktury w Ministerstwie Obrony
Republiki Angoli / Secretary of State for Supply and Infrastructure, Ministry of Defence of the Republic of Angola

•

ARABIA SAUDYJSKA / SAUDI ARABIA - Pułkownik Abdulaziz Khalid ALSHAMMARI Attache Obrony / Defence Attache

•

ARMENIA / ARMENIA - Murad ISAKHANYAN Szef Departamentu Ministerstwa Obrony / Head of the Department Ministry of Defence

•

ARGENTYNA / ARGENTINA - Radca Miguel Angel Cuña / Councellor

•

BANGLADESZ / BANGLADESH - Generał Dywizji Ahmed TARIQUE Doradca Ministra Obrony Ludowej Republiki Bangladeszu
Counsellor to the Minister of Defence of the People’s Republic of Bangladesh

•

BRAZYLIA / BRAZIL - Generał Broni Jose Euclides da Silva Goncalves Dyrektor Departamentu Produktów Obronnych DEPROD
Director of Department of Defence Products DEPROD

•

BUŁGARIA / BULGARIA - Pułkownik Roumen KONDEV Attache Wojskowy, Morski i Lotniczy / Military, Naval and Air Attache

•

CHILE / CHILE - Pułkownik Carlos Prado Macuada Attache Obrony / Defence Attache

•

CZECHY / CZECH REPUBLIC - Bohuslav DVOŘÁK Zastępca Ministra Obrony Republiki Czeskiej / Deputy Minister of Defence of the Czech Republic

•

DANIA / DENMARK - Pułkownik Jan ØSTRUP-MØLLER Attache Obrony / Defence Attache

•

EGIPT / EGYPT - Generał Dywizji Mohamed Arafat Ibrahim Abo Elhair Szef ds. Nadzoru Spraw Zagranicznych / Chief of Foreign Affairs Control

•

ESTONIA / ESTONIA - Podpułkownik Raul KUTT Przedstawiciel Ministerstwa Obrony / Representative of Ministry of Deefence

•

FILIPINY / PHILIPPINES - Ambasador Patricia Ann V. Paez / Ambassador

•

FINLANDIA / FINLAND -Podpułkownik Kimmo TARVAINEN Attache Obrony / Defence Attache
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•

FRANCJA / FRANCE - Jean-Yves LE DRIAN Minister Obrony / Minister of Defence, generał brygady Jean-Pierre DEVAUX Dyrektor DGA / Director DGA

•

GRUZJA / GEORGIA - podpułkownik Zurab KIPIANI Attache Obrony / Defence Attache

•

HISZPANIA / SPAIN - Pułkownik José M. MARTÍNEZ Cortés Attache Obrony / Defence Attache

•

INDIE / INDIA -Generał Broni Manjinder Singh BUTTAR Dyrektor Generalny ds. Broni i Wyposażenia w Sztabie Armii
BUTTAR Director General of Weapons and Equipment, at the Army Headquarters

•

IRAK / IRAQ - Ambasador Assad Abo Gula / Ambassador

•

IRAN / IRAN - Podpułkownik Abbas EBRAHIMI Zastępca Attaché Wojskowego / Deputy Military Attaché

•

IZRAEL / ISRAEL - Generał Brygady Shmaya AVIELI Dyrektor SIBAT / Director SIBAT

•

KANADA / CANADA - Nicolas Lepage Radca Handlowy / Commercial Councellor

•

KOLUMBIA / COLUMBIA - Pułkownik Juan Carlos Vargas Carvajal Attache Obrony / Deputy Minister of Defence

•

KOREA / KOREA - Generał Dywizji Byoung Joo KANG Dyrektor Generalny Urzędu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Obrony
General Director of Security Office in the Ministry of Defence

•

LIBIA / LIBYA - Assadeg FA Fhailboom Attache Obrony / Defence Attache

•

LITWA / LITHUANIA - Generał Brygady Gintautas Zenkevicius Generał, Dyrektor Generalny do Potencjału i Uzbrojenia
General Director Generalny for Capabilities and Armament

•

ŁOTWA / LATVIA - Jãnis Karlsbergs Podsekretarz Stanu ds. Logistyki w Ministerstwie Obrony Republiki Łotewskiej
Undersecretary of State for Logistics in the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

•

Malezja / Malaysia - Datuk Abdul Rahim Bakri Zastępca Ministra Obrony Malezji / Deputy Minister of Defence Malaysia

•

MEKSYK / MEXICO - Genrał Brygady Tonatiuh VELASCO Attache Wojskowy i Lotniczy / Military and Air Attache

•

NIEMCY / GERMANY - doktor Ralf BRAUKSIEPE Parlamentarny Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec
Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany

•

NIGERIA / NIGERIA - Generał Dywizji Abba Ali Zannah Przedstawiciel Sił Powietrznych / Representative of Air Forces

•

NORWEGIA / NORWAY - BØ ØYSTEIN Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Królestwa Norwegii
Secretary of State at the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway

•

RPA / REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - Emmanuel Maphhatsoe Zastępca Ministra Obrony Republiki Południowej Afryki / Deputy Minister of Defence

•

RUMUNIA / ROMANIA - Pułkownik Romeo TĀBÎRCĀ Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy / Defence, Military, Naval and Air Attaché

•

SERBIA / SERBIA - Pułkownik Zvezdan Opačić Attache Obrony / Defence Attache

•

SŁOWACJA / SLOVAKIA - Miloš Koterec Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej
State Secretary at the Ministry of Defence of the Republic of Slovakia

•

SŁOWENIA / SLOVENIA - Damijan DOLINAR Szef Departamentu Logistyki / Chief of Logistics Department

•

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI / UNITED STATES OF AMERICA - Ambasador Steven Mull / Ambassador

•

SZWECJA / SWEDEN - Kontradmirał Peter BAGER Doradca Ministra Obrony / Adviser to Minister of Defence

•

SZWAJCARIA / SWITZERLAND - Pułkownik Martin LERCH Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy / Defence, Military, Naval and Air Attaché

•

TURCJA / TURKEY - Hasan Kemal YARDIMCI Zastępca Ministra Obrony Republiki Turcji / Deputy Minister of Defence of the Republic of Turkey

•

UKRAINA / UKRAINE - Generał Broni Oleksandr LISHYNSKIJ Zastępca Ministra Obrony Ukrainy / Deputy Minister of Defence of Ukraine

•

UZBEKISTAN / UZBEKISTAN - Ambasador Nazarov Ikrom / Ambassador

•

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN - David Houghton Attache Obrony / Defence Attache

•

WIETNAM / VIETNAM - Ambasador Pham Kien Ne / Ambassador

•

WĘGRY / HUNGARY - Pułkownik István FILÓTÁS Zastępca Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia / Deputy National Director of Armament

•

WŁOCHY / ITALY - Domenico ROSSI Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Włoskiej
Undersecretary of State in the Ministry of Defence of the Republic of Italy

•

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / UNITED ARAB EMIRATES - Pułkownik Khaled Ali Mohammed Alsumaiti Przedstawiciel Sił Zbrojnych
Representative of Armed Forces

•

generał broni Mieczysław Gocuł Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego / Chief of the General Staff of the Polish Army

•

generał broni pilot Lech Majewski Dowódca Generalny Rodzajów Zbrojnych
General Commander of the General Command of Branches of Armed Forces
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•

generał brygady Jan Dziedzic Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego / Deputy Chief of the General Staff of the Polish Army

•

generał broni Marek Tomaszycki Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of Operations Command General at the Command of Branches of Armed Forces

•

generał broni Edward Gruszka Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych / Chief of the Inspectorate for Armed Forces Support

•

generał dywizji doktor Mirosław Rozmus Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej / Military Police Commander in Chief

•

generał brygady Sławomir Szczepaniak Szef Inspektoratu Uzbrojenia / Chief of the Armaments Inspectorate

•

generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej / Commander in Chief of the State Fire Services

•

generał brygady Bogdan Tworkowski Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia w Dowództwie Sił Lądowych NATO
Deputy Chief of Staff, Support NATO Allied Land Command HQ

•

generał dywizji Janusz Bronowicz Inspektor Wojsk Lądowych / Land Forces Inspectorate

•

generał dywizji Piotr Patalong Inspektor Wojsk Specjalnych / Special Operations Forces

•

generał dywizji pilot Jan Śliwka Inspektor Sił Powietrznych / Air Forces Inspector

•

generał brygady Radosław Kujawa Szef Służby Wywiadu Wojskowego / Head of the Military Intelligence Services

•

generał brygady SG Marek Borkowski Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej / Deputy Commander in Chief of the Border Guards

•

nadinspektor Wojciech Olbryś Zastępca Komendanta Głównego Policji / Deputy Police Commander in Chief

•

kontradmirał Marek Kurzyk Szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Chief of Training Directorate of the Polish Armed Forces General Staff

•

wiceadmirał dr Stanisław Zarychta Dowódca Centrum Operacji Morskich / Commander of Maritime Operations Centre

•

generał brygady Stanisław Olszański Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych / Deputy Commander, Land Forces Inspectorate

•

generał brygady Ryszard Szczepiński Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Sztabu
Deputy Chief of the Inspectorate for Armed Forces Support, Chief of Staff

•

kontradmirał Jarosław Ziemiański Szef Zarządu Uzbrojenia Marynarki Wojennej / Chief of Armament Directorate of Inspectorate for the Navy

•

płk dr Adam Duda Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia / Deputy Chief of the Armaments Inspectorate

•

płk dr Robert Jędrychowski Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej / Deputy Chief Commander of the Military Police

•

płk Jerzy Kazimierz Pikuła Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia / Deputy Chief of the Armaments Inspectorate

•

Bożentyna Pałka – Koruba Wojewoda Świętokrzyski / Swietokrzyskie Voivode

•

Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce / City of Kielce Mayor

•

Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego / Swietokrzyskie Voivodeship Marshal

•

Tadeusz Kowalczyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego / Swietokrzyskie Voivodeship Assembly Speaker,

•

Czesław Gruszewski Wiceprezydent Miasta Kielce / Deputy Mayor of Kielce

•

dr Grzegorz Świercz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego / Swietokrzyskie Voivodeship Deputy Marshal

•

Marcin Ożóg Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego / Swietokrzyskie Voivodeship Assembly Deputy Speaker

•

Józef Grabowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego / Swietokrzyskie Voivodeship Assembly Deputy Speaker

•

Zdzisław Wrzałka Starosta Powiatu / Kielce Poviat’s Starost

Komendanci Wojewódzcy, Miejscy, Powiatowi Policji / Voivodeship, Municipal and Poviat Police Commanders
Komendanci Wojewódzcy, Miejscy, Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej
Voivodeship, Municipal and Poviat Fire Services Commanders
•

profesor Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej / Rector of the Technical University of Kielce

•

generał brygady profesor Zygmunt Mierczyk Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Rector-Commandant of the Military Technical Academy

•

generał brygady pilot doktor Jan Rajchel Rektor Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Rector-Commandant of the Polish Air Force Academy

•

pułkownik dr hab. Dariusz Kozerawski Prorektor Akademi Obrony Narodowej / Vice Rector of National Defence University

•

inspektor Jarosław Kaleta Komendant Szkoły Policji w Katowicach / Commander of the Police School in Katowice
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RADA PROGRAMOWA
TARGÓW MSPO
Prezydium Rady Programowej / Programme Council Board
Czesław MROCZEK Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Secretary of State at the Ministry of National Defence
płk Jerzy JASTRZĘBSKI cz.p.o. Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki
t.o.d. of the Deputy Chief of the Inspectorate for Armed Forces Support, Chief of Logistics
podinsp. Marek PŁAZOWSKI Naczelnik Wydziału Wsparcia Operacyjnego Komendy Głównej Policji
Head of Operational Support at the National Headquarters of Polish Police

Członkowie Rady Programowej / Programme Council Members
płk pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Unmanned Combat Assets Unit at the Air Force Directorate of the General Command of Branches of Armed Forces
Piotr CZAJKOWSKI Główny Specjalista w Departamencie Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa
Chief Specialist in the Department of Key Companies in the Ministry of the Treasury
płk Wojciech DYDEK Doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Counsellor to the Head of the Internal Security Agency
płk Bogdan DZIEWULSKI Szef Pionu Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of Support Division at the Directorate of the General Commandment of the Armed Forces
kmdr Jacek HAMERA Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Management and Development Unit at the Maritime Directorate of the General Command of Branches of Armed Forces
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płk Roman JACH Szef Oddziału Planowania Technicznego Zarządu Planowania Logistycznego J4 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Technical Planning Unit at the Board of Logistics Planning Department G-4 of the General Command of Branches of Armed Forces
płk dr Robert JĘDRYCHOWSKI Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
Deputy Commander in Chief of the Military Police
płk Arkadiusz KAMIŃSKI Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Management and Development Unit at the Special Operations Directorate of the General Command of Branches of Armed Forces
Hubert KRÓLIKOWSKI Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki
Director of the Offset Programs Department at the Ministry of Economy
płk Witold LEWANDOWSKI Zastępca Szefa Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura
Bezpieczeństwa Narodowego
Deputy Chief of the Organizational Supervision Team at the Armed Forces Supervision Department National Security Bureau
płk Grzegorz LISOWSKI Szef Oddziału Planowania i Analiz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Head of Planing and Analytical Division of the Chief of Inspectorate for Armed Forces Support
Krzysztof ŁABA Kierownik Działu Zarządzania Realizacją Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Management Unit Head - Scientific Research Implementation or Development Work for Security and Defense of the State at the National Research and
Development Centre
płk SG Zdzisław ŁUKOWICZ Zastępca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Deputy Director of the Commander in Chief of the Technology and Supply Bureau at the Border Guard
Michał MIARKA Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Deputy Director of the Security Policy Department of the Ministry of Foreign Affairs
dr Andrzej MOCHOŃ Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. / Targi Kielce SA, President of Board
nadbryg. Zbigniew MUSZCZAK Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Swietokrzyskie Voivodeship Commander in Chief of the State Fire Services
płk Marek NIENARTOWICZ Szef Oddziału Programu Mobilizacji Gospodarki Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP
Head of the Unit of Economic Mobilisation Programme at the Logistics Planning Department - P4the General Staff of the Polish Armed Forces
gen. bryg. Włodzimierz NOWAK Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
Director of Armament Policy Department the Ministry of National Defence
gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych
Head of the Management of Aeromobile and Motorised Mobile Forces at the Land Forces Directorate of the General Command of Branches of Armed
Forces
Krzysztof FRELICH Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Deputy Director of the Science Department at the Ministry of Science and Higher Education
płk Rajmund KOTLEWSKI Członek Honorowy, Doradca
Honorary Member, Counsellor
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wydarzenia towarzyszące

XX Międzynarodowe Targi Logistyczne
LOGISTYKA
20th International Logistics Exhibition
LOGISTYKA
Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Logistycznych
można było zobaczyć wszystko to, co wojsku oraz służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych potrzebne jest do
skutecznego działania, tj. sprzęt specjalistyczny, gaśniczy i ratowniczy oraz przedmioty mundurowe, artykuły żywnościowe
o długiej trwałości, urządzenia do przygotowywania posiłków
oraz przechowywania i transportu żywności, sprzęt medyczny,
indywidualne środki opatrunkowe, materiały łączności i systemy
IT. Nie zabrakło też pojazdów terenowych, specjalistycznych
i ratowniczych przeznaczonych dla Policji, Straży Granicznej oraz
Straży Pożarnej. Targi odwiedzili przedstawiciele Resortu MSW,
a Komendanci Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży
Pożarnej przyznali swoje Nagrody dla najlepiej ocenionych
produktów oferowanych na targach.
This year’s expo was the showcase for everything that the army
and uniformed services subordinate to the Ministry of Interior need
to be effective in action i.e. specialised fire-fighting, search & rescue
equipment, uniforms and accessories, extended-life food-products,
equipment used for food preparation, storage and transportation,
medical equipment, personal injury-dressing materials, communication as well as ICT systems. Multifarious off-road, specialized and
search & rescue vehicles were also on show; these are to be used
by the Police, Border Guards and the Fire Services. The trade show
hosted representatives of the Ministry of Interior as well as the
Commanders in Chief of the Police, Border Guard the National Fire
Services. The best-performing products put on display earned the
Commanders’ distinctions and accolades.

Wystawa Narodowa Francji
National Exhibition of France
Tradycją MSPO są Wystawy Narodowe, organizowane od 2004
roku. Dotychczas swój potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowały Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy
V4, Wielka Brytania, Włochy i Turcja. W tym roku po raz drugi
targom towarzyszyła Wystawa Narodowa przemysłu obronnego
Francji, podczas której swoją ofertę na powierzchni 1 250 mkw
zaprezentowało 18 firm z tego kraju.
The MSPO’s tradition is to include Lead Nations’ Exhibitions.
The event has been a vital part of the Expo since 2004. Until
now Germany, France, Israel, the USA, Sweden, the V4 Group
Countries, Great Britain, Italy and Turkey have presented their
military potentials. This year’s Expo has featured the Lead
Nation Exhibition of France held already for the second time,
1,250 sqm was the showcase for 18 French companies which
put on show their products and services.
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accompanying events

Wystawa Sił Zbrojnych RP
The Exhibition of the Polish Armed Forces
Nieodłącznym elementem Salonu jest wystawa Sił Zbrojnych RP,
w tym roku zorganizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił pod
hasłem „Historia, teraźniejszość, przyszłość”.
W części statycznej wystawy można było zobaczyć wszystko, co
w polskiej armii najlepsze - od działającego w sieci socjotechnicznego wyposażenia i uzbrojenia pojedynczego żołnierza, po
wozy o największych gabarytach, czołgi, samobieżne działa
oraz moździerze 120 mm na gąsienicach i kołach.
The Exhibition of the Polish Armed Forces has become an
indispensable element of the MSPO Expo. The presentation was
organised by the Inspectorate of Support for the Armed Forces;
this year’s event was held under the banner of „History, Presence and Future”.
The static part of the display featured a whole array of what is
the best in the Polish army - the assortment ranged from the
fully operational social-engineering network equipment, armaments for a particular soldier through the giant-size combatvehicles, tanks, self-propelled guns and 120 mm mortars on
tracks and wheels.

Pokazy dynamiczne
Dynamic shows
• Pokaz dynamiczny sprawności i usprzętowienia zastępów
Państwowej Straży Pożarnej przygotowany przez Komendę
Wojewódzka PSP w Kielcach.
• The dynamic live presentations of the State Fire Service’s
engine companies. The show was prepared by the Provincial
Command PSP in Kielce and featured the Service’s equipment and capabilities.
• Pokaz sprawności psów służbowych w policji przygotowany
przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
• The police dogs training - live presentation staged by the
Swietokrzyskie Voivodeship Headquarters in Kielce.
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seminaria i konferencje

Kongresy, Konferencje,
Seminaria, Prezentacje
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to oprócz najnowocześniejszego sprzętu miejsce wielu merytorycznych spotkań.
• Spotkanie Sekretarzy Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Skarbu Państwa, oraz Podsekretarzy Stanu
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora
NCBiR z przedstawicielami przemysłu obronnego.
• Meeting of the Secretaries of State in the Ministry of National Defence, Ministry of the Treasury and Undersecretaries of
State of the Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs,
Ministry of Science and Higher Education, and the Director
of the National Centre of Research and Development with
representatives of the defence industry.

KONFERENCJE
• Kielecka Konferencja Bezpieczeństwa, która już po raz trzeci
odbyła się w Targach Kielce. W inauguracji Kielce Security
Conference uczestniczyli między innymi wiceministrowie
obrony Polski i Ukrainy. Podczas tegorocznego spotkania
politycy, eksperci, przedstawiciele wojska i przemysłu
rozmawiają przede wszystkim o kryzysie ukraińskim.

- Upadają właśnie iluzje, że zagrożenia są daleko od nas, że
wojna w Europie to przeszłość, że kwestia nienaruszalności
granic to fundament europejskiego ładu bezpieczeństwapowiedział wiceminister obrony, Robert Kupiecki.
Według wiceministra obrony dla kryzysu ukraińskiego nie
ma dobrego rozwiązania wojskowego, jednak przyszłe rozwiązania polityczne wymagają, by Ukraina nie przystąpiła
do negocjacji jako upokorzona i opuszczona przez sojuszników.
Oprócz ministrów w konferencji udział wzięli decydenci
polityczni z Polski i regionu, eksperci, przedstawiciele
przemysłu oraz dziennikarze. KSC odbywa się w sali Omega,
największej sali Centrum Kongresowego Targów Kielce.
• The International Defence Industry Exhibition - in addition to the most state-of-the-art military equipment is also
the venue for problem focused and specialised meetings.
Among them there is the Kielce Security Conference whose
third edition was held in Targi Kielce.
The inauguration of the Kielce Security Conference was
attended by, inter alia, deputy Defense Ministers of Poland
and Ukraine. At this year’s meeting the politicians, experts,
representatives of the military and industrial milieus have
been primarily talking about the crisis in Ukraine.
- The illusions that the risks are far away from us, that the
war in Europe is the thing of the past, that the question of
the borders’ integrity is the foundation of European security

Kielecka Konferencja Bezpieczeństwa
Kielce Security Conference
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Seminarium nt. „Ukraiński Przemysł Obronny”
NATO-Ukraine Conference „Ukraine’s Defence Industry”

order are now being shattered - said Deputy Minister of
Defence, Robert Kupiecki.
According to the deputy minister of defense, there is no
good military solution for the Ukrainian crisis, however the
future political solutions require that the situation when
Ukraine starts negotiations as a humiliated and allies-abandoned country should be avoided.
The conference brings together policy makers from Poland
and the region as well as experts, industry representatives
and journalists. KSC is held in the Omega Hall -the Targi
Kielce Congress Centre’s largest auditorium.
• Konferencja nt. „Siła w Europie - militarne i niemilitarne
narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych” - Organizator Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Conference “Power in Europe - military and non-military
tools of influence in international conflicts” - organized by
Institute of Political Science and International Relations at
the Jagiellonian University.
• II Konferencja „Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze”
nt. „Zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych przez IWSZ
w latach 2015-2022, w ramach przydzielonych środków
finansowych” - Organizator Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych + Altair.
• II Conference “Doing business with the army” on “ IWSZ
Logistic Support Provision for the Armed Forces in the years

2015-2022 with the use of the allocated funds”- organized
by the Inspectorate of Support for the Polish Armed Forces
and Altair.
• Konferencja nt. „Automatyczny System Ochrony Pojazdów
(ASOP)”, podczas której zaprezentowane zostaną koncepcja
systemu oraz postęp prac nad projektem - Organizator PHO
i WAT.
• Conference on “Automatic Vehicle Protection System (ASOP)”
presentation of the system concept and work progress organized by PHO and WAT.

SEMINARIA
• Seminarium nt. „Przyszłość Europejskiej Obrony i Europejskiego Przemysłu Obronnego” Organizator Ministerstwo
Obrony Narodowej Francji i Ambasada Francji.
• Seminar on “Future of the European Defence and European
Defence Industry” - organized by the French MoD and the
Embassy of France.
• Seminarium nt. „Ukraiński Przemysł Obronny” - Organizator
NATO Liaison Office na Ukrainie.
• Seminar on “Ukraine’s Defence Industry” - organized by
NATO Liaison Office in Ukraine.
• Seminarium nt. „Rozwój Platformy Technologicznej Producentów na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i wykorzy-
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stanie technologii i sprzętu podwójnego przeznaczenia”
- Organizator PHO i ICCSS.
• Seminar on “The Development of the Producers’ Technology
Platform for Chemical Safety and Security and the
application of the dual use technologies and equipment in
safety strengthening”- organized by PHO and ICCSS.
• Seminarium nt. “Współpraca przemysłowa między Polską
i Szwecją w sektorze obronnym” - Organizator BRH Ambasady Szwecji.
• Seminar on ”Industrial cooperation between Poland and
Sweden within the defence industry” - organized by
Swedish Security and Defence Industry Association.
• Seminarium nt. „Systemy awaryjnego hamowania samolotów” - Organizator Zodiac Aerospace / MMC Consulting.
• Seminar on “Aircraft arresting systems” - organized by
Zodiac Aerospace / MMC Consulting.
• Seminarium nt. „Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia
przemysłowe” - Organizator PCO S.A.
• Seminar on “Thermovision: Research projects and industrial
implementations” - organized by PCO.

PREZENTACJE
• Prezentacja PZL-Świdnik, spółki z grupy Agusta Westland.
• Presentation of PZL Świdnik and Agusta Westland.

• Prezentacja Śmigłowca BLACK HAWK na misjach bojowych świadectwo żołnierzy GROM.
• Presentation of “The BLACK HAWK helicopter in military
missions - Testimonial of GROM soldiers”.
• Prezentacja Airbus Helicopters nt. „Helikoptery - korzyści
z doświadczenia Francuskiej Armii.
• Helicopters Return on Experience presented by French Army
- organized by Airbus Helicopters.
• Prezentacja nt. „R&SSDTR - Nowa generacja taktycznych
radiostacji” - Organizator Rohde&Schwarz.
• Presentation of ”R&SSDTR. The new tactical radio” organized by Rohde & Schwarz.
• Prezentacja nt. „Śmigłowiec Przyszłości” - innowacyjne
technologie firmy Sikorsky Aircraft Corporation. Rozwój
lotniczych technologii przyszłości w PZL Mielec.
• Presentation on “Helicopter of the future - the sample of
Sikorsky’s Innovation. Engagement of PZL Mielec engineers
in project’s development.”
• Prezentacja nt. „ARMSTAL 600 jako odpowiedź na wyzwania
w zakresie oszczędności masy opancerzenia pojazdów do
poziomu zagrożeń balistycznych” - Organizator Huta Stali
Jakościowych S.A.
• Presentation on “ARMSTAL 600 as the response to the
challenges posed by reduction of the vehicle’s armour mass
in accordance with the ballistic threat levels” - organized by
Huta Stali Jakosciowych S.A.

Konferencja „Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze”
Conference ”Doing business with the army”
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Targom MSPO towarzyszą liczne konferencje,
seminaria i spotkania branżowe
MSPO is accompanied with a whole array
of conferences, seminars and business-insiders meetings

INNE
• Konferencja prasowa Airbus Helicopters z CEO Guillaume
Faury.
• Airbus Helicopters Press Briefing with CEO Guillaume Faury.
• „Przyjęcie na cześć polskich żołnierzy rannych na misjach
zagranicznych” - Organizator Ambasada USA.
• US Embassy reception in honour of Polish Wounded
Veterans - organized by US Embassy.

• Briefing prasowy firmy Raytheon Company nt. “System
Patriot w Polsce - panorama 360 stopni”.
• Raytheon Company press briefing - “A 360 View of Patriot in
Poland”.
• Wręczenie statuetki DUMNY WETERAN przyznawanej przez
Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza
Granicami Kraju.
• Awarding ceremony - presentation of the Award of Proud
Veteran by the Association of Injur and Victims on Missions
Outside the Country.
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podpisane porozumienia

MSPO miejscem podpisywania
ważnych umów
Salon to doskonałe forum do nawiązania współpracy z renomowanymi firmami światowych potentatów oraz z polskimi
zakładami zbrojeniowymi.
Wśród ważniejszych wydarzeń podczas XXII edycji MSPO miały
miejsce:
1) Oficjalna inauguracja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
W spotkaniu udział wzięli m.in. minister skarbu Włodzimierz
Karpiński oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
Uroczystość odbyła się z okazji pierwszego wspólnego wystąpienia powołanej w połowie 2014 roku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie bez przyczyny na miejsce inauguracji wybrano XXII
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. To największe
w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branży z sektora
zbrojeniowego.
2) Inauguracja współpracy dotyczącej bezpieczeństwa.
Podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Targami Kielce
i Fundacją Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targami Kielce
i Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

3) Spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej podpisała umowę
z amerykańskim koncernem Lockheed Martin dotyczącą kooperacji z Amerykanami w ramach programu rakietowego Homar,
którego celem jest ustanowienie ochrony rakietowej Polski
w zasięgu od 70 km do 350 km.
4) Boeing [NYSE: BA] oraz Polski Holding Obronny (PHO) podpisały w Kielcach list intencyjny w sprawie określenia obszarów,
w których Boeing i PHO mogą nawiązać współpracę mającą na
celu sprostanie potrzebom obronnym Polski oraz wspieranie
rozwoju lokalnego przemysłu.
5) Grom dla armii litewskiej - Mesko podpisało ważny kontrakt.
„We wtorek, w drugim dniu XXII Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego, w obecności sekretarza stanu w MON
Czesława Mroczka, podpisano kontrakt na produkcję i dostawę przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom dla armii
litewskiej.
Dzięki podpisanej dziś umowie, produkowane przez firmę
w Skarżysku-Kamiennej zestawy obrony przeciwlotniczej bardzo
krótkiego zasięgu trafią już do czwartego kraju za granicą. Do
tej pory kupiły je: Gruzja, Indonezja i Japonia”.

Inauguracja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Official Inauguration of Polska Grupa Zbrojeniowa
[Polish Armaments Group] at MSPO
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Podpisanie porozumienia „GROM dla armii litewskiej”
Signed contract „GROM for the Lithuanian army”

MSPO - where important contracts
are concluded
The Expo is also a great match-making forum for reputable
global companies and corporations which conclude contracts
with Polish armament plants.
The most important events at the 22nd MSPO included:
1) Official Inauguration of Polska Grupa Zbrojeniowa [Polish
Armaments Group] at MSPO.
The meeting was attended by the Minister of Treasury
Włodzimierz Karpiński and the Minister of National Defence
Tomasz Siemoniak. The ceremony was associated with the first
joint on-show presentation of the Polish Armaments Group; the
body formed in the middle of 2014 . It comes as no surprise
that 22nd International Defence Industry Exhibition was chosen
as the stage for the event. MSPO is regarded Central and Eastern Europe’s most important event of the defence industry.
2) Inauguration of cooperation for security.
The official signing of cooperation agreements between the
Targi Kielce and the Polish Security Forum Foundation and
between Targi Kielce and the International Centre for Chemical
Safety and Security.

fot. „Polska Zbrojna” [„Polish Arms”]

3) The Mesko of Skarżysko Kamienna signed the agreement
with the American Lockheed Martin. The cooperation contract
with Americans was signed within the framework of the
HOMAR rocket programme; the scheme’s objective is to provide
a 70 to 350 kilometre rocket protection system for Poland.
4) Boeing [NYSE:BA] and Polish Defence Holding (PDH) signed
a Memorandum of Understanding to explore areas where Boeing and PDH can work together to meet Poland’s defence needs
while supporting the growth of local industry.
5) Grom for the Lithuanian army - Mesko signed the important
contract.
“On Tuesday, the second day of the 22nd of International
Defence Industry Exhibition , a contract for the production and
supply of Air Defence System Grom for the Lithuanian army was
signed in the presence of the Secretary of State in the Ministry
of Defence Czeslaw Mroczek.
Under the agreement signed today, the ultra-short range airdefense sets produced by the Skarżysko-Kamienna’s company
will now be exported to the fourth foreign client. Until now the
system has been bought by: Georgia, Indonesia and Japan”.
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dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, otrzymało:
PIMCO Sp. z o. o. oraz Teldat Sp. z o. o. za Automatyczny sygnalizator skażeń PROMETHEUS zintegrowany z JAŚMINEM.

1.

The Republic of Poland President’s Award
for the best product which serves the purpose of the RP Armed
Forces soldiers’ safety improvement was presented to
PIMCO LLC and Teldat LLC - the automatic contamination indicator integrated with JAŚMIN System of Systems

Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki
Special Distinctions of the Minister
of Economy

PCO SA for the stabilized optoelectronic head for
observation and targeting
2.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne
za Holownik lotniskowy „PEGAZ”
Central Military Bureau of Design and Technology for
Airport Tug “PEGAZ”

3.

Wojskowy Instytut Higieny I Epidemiologii za Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych I identyfikacji
zagrożeń biologicznych
Military Institute of Hygiene and Epidemiology for Mobile
laboratory for environmental sampling and biological
threats identification

4.

• Wyróżnienie “Polski Ekspert Uzbrojenia” dla MESKO S.A.
• Distinction “Polish Armaments Exporter” for MESKO S.A.
• Wyróżnienie „Offsetobiorca Sektora Obronnego”
• Distinction “The Best Defence Sector’s Offset Recipient” for
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.

PCO S.A. za Stablizowaną obserwacyjno - celowniczą
głowicę optoelektroniczną

Kongsberg Defence & Aerospace AS PIT - RADWAR S.A. za
System rakietowy NSM (nadbrzeżny dywizjon rakietowy - NDR)
Kongsberg Defence & Aerospace AS & PIT-RADWAR for
Naval Strike Missile (NSM) System

5.

LUBAWA S.A. za lekki kombinezon przeciwodłamkowy
„TITANIA”
LUBAWA S.A. for Light-weight bomb suit “TITANIA”

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej
The Special Distinctions of Minister
of National Defence was presented to:

6.

Microflown AVISA BV
7.

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH za Bezzałogowy Statek Powietrzny ATRAX
Air Force Institute of Technology for Unmanned Aerial
Vehicle ATRAX

Fabryka Broni “Łucznik” Radom Sp. z o. o. oraz Wojskowa
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.
Fabryka Broni “Łucznik” Radom LLC [Łucznik Arms Factory] and
the Jaroslaw Dabrowski Military University of Technology

Microflown AVISA BV

8.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. za Obiekty szkolenia
podstawowego I zaawansowanego użytkowników broni
osobistej
Tarnów Mechanical Works for Facility for basic and
advanced side-arms users training

9.

PIT - RADWAR S.A. z Warszawy we współpracy z EUROTECH Sp. z o. o. za Bezzałogowy System Lotniczy BSL E-310
PIT-RADWAR SA in cooperation with EUROTECH LLC in
Mielec for Unmanned Aerial System BSL E-310

10. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za Nabój z dalekonośnym pociskiem odłamkowo - burzącym do 120 mm
moździerza samobieżnego “RAK”
Military Institute of Armament Technology for Long-range
fragmentation & high-explosive ammunition for 120 mm
self-propelled “RAK” mortar
Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
The Republic of Poland President’s Award
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Laureaci Nagrody Defender
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Nagrody i Wyróżnienia
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Distinctions of the Inspectorate
for Armed Forces Support

Nagroda Komendanta Głównego
Straży Granicznej “Laur Graniczny”
Commander in Chief of the Border Guards’
Distinction „Boarder Guards Laurel”

• Wyróżnienie - Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy
Służby Żywnościowej za opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie żywienia wojsk

• KRYPTON POLSKA Sp. z o.o. za Szyfrator IP KRYPTON K2

• Distinction - Military Research and Implementation Centre
for Food Services for: Development and implementation of
innovative food provision solutions for soldiers
• Nagroda - Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza za
najlepszy produkt w kategorii SZKOLENIE
• Prize - for the best product in the TRAINING category for the
Logistics training Centre from Grudziądz
• Nagroda - Warsztaty Techniczne Oleśnica Czwartej Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu za najlepszy produkt
w kategorii INNOWACYJNOŚĆ
• Prize - The Olesnica Technical Workshops of the Forth
Regional Logistics Base in Wroclaw in the INNOVATIVENESS
category

• KRYPTON POLSKA LLC for IP KRYPTON K2 encoder

Nagroda Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
Commander in Chief of the State Fire
Services Distinction
• Nagroda za plecak medyczny PSP R1 dla firmy LUBAWA S.A.
• LUBAWA S.A. for medical backpack PSP R1

Wyróżnienie Komendanta Głównego Policji
Police Commander in Chief Distinction
• GEOBIKE Sp. z o.o. za Rower Elektryczny Nord - Cup
• GEOBIKE LLC for Nord - Cup electric bicycle

21

nagroda prezydenta rp

PIMCO Sp. z o.o.
ul. Żołny 63, 02-815 Warszawa
tel. +48 22 643 23 58, fax +48 22 203 51 40
e-mail: pimco@pimco.pl, http://www.pimco.pl

Integracja Automatycznego sygnalizatora
skażeń PROMETHEUS z JAŚMINEM
- Systemem Systemów
Automatyczny Sygnalizator Skażeń PROMETHEUS jest systemem opartym o technologie IMS (Spektroskopię Ruchliwości
Jonów) umożliwiającym wykrycie i identyfikację substancji
z grupy Bojowych Środków Trujących oraz Toksycznych Substancji Przemysłowych. Dodatkowo system umożliwia monitoring
stężenia substancji niebezpiecznych wewnątrz pojazdu (m.in.
CO, NO). Jego integracja z platformą JAŚMIN - Systemem
Systemów stanowi nową jakość w dziedzinie obrony przed
bronią masowego rażenia, także w pokładowych systemach
dowodzenia i łączności. To autonomiczne i w pełni zintegrowane rozwiązanie umożliwia głównie:
• wyświetlanie, rozgłaszanie (w tym komunikatami głosowymi) i obrazowanie na dowolnych (np. cyfrowych) podkła-

dach mapowych informacji o wykrytych i zidentyfikowanych
zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych;
• generowanie i automatyczne przesyłanie w rozległym systemie ustandaryzowanych przez NATO raportów typu CBRN
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), zgodnie
z STANAG 2103;
• współpracę i automatyczną wymianę danych o zaistniałych
zagrożeniach z systemami na wszystkich szczeblach dowodzenia: operacyjnotaktycznym - HMS (Headquarters Management System), taktycznym - BMS (Battlefield Management
System) i żołnierza - DSS (Dismounted Soldier System);
• sterowanie wszystkimi dostępnymi, np. w pojeździe, efektorami w zależności od wykrytych zagrożeń, np. filtrowentylacją lub zatrzymaniem pracy silnika pojazdu;
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i obiektów
wojskowych poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach w Systemie Wspomagania
Dowodzenia C3IS JAŚMIN.
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Integration of the Automatic Contamination Indicator PROMETHEUS with JASMINE
- System of the Systems
The core base of Automatic Contamination Indicator PROMETHEUS is the IMS technology (Ion Mobility Spectroscopy)
able to detect and identify the Chemical Warfare Agents and
Toxic Industrial Chemicals. In addition to that, the system has
the possibility of monitoring the concentration of harmful
substances (CO and NO amongst others) in the vehicle interior.
Integration of the ACI PROMETHEUS with JASMINE - System
of the Systems provides a new quality in the defense against
weapons of mass destruction, as well on-board command and
communication systems. This autonomous and fully integrated
solution provides as follow:

• visualization on the underlays maps (e.g. topographic) of
information on detected and identified chemical agents
(biological, radiological and nuclear);
• generation and automatic transfer of CBRN reports (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) in the wide area
system, in accordance to NATO standards (STANAG 2103);
•

cooperation and automatic data exchange about detected
chemical agents between systems on all command levels:
operational-tactical - HMS (Headquarters Management
System), tactical - BMS (Battlefield Management System)
and soldier - DSS (Dismounted Soldier System);

• control of all vehicle effectors depending on the type of detected hazard, e.g. ventilation or stop the vehicle’s engine;
• increase of the units security, including soldiers and vehicles
by immediate and efficient distribution of information about
chemical agents in the C3IS JASMINE system.
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Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o.
ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
tel./fax +48 48 38 99 100, 48 38 99 334
http://www.fabrykabroni.pl

5,56 mm karabinek standardowy
(podstawowy) i 5,56 mm karabinek
reprezentacyjny Modułowego Systemu
Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm
(MSBS-5,56)
Karabinek standardowy modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm w układzie kolbowym - MSBS-5,56K
to efekt ścisłej współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej
(WAT) i Fabryki Broni „Łucznik”-Radom (FB). Broń powstała
z myślą o zastąpieniu w SZ RP przestarzałych - pod względem
konstrukcyjno-technologicznym - karabinów tzw. systemu
Kałasznikowa, tj. karabinków: AK, wz. Beryl i wz. Mini Beryl.
Karabinek MSBS-5,56K to oryginalna konstrukcja, w której
zastosowane rozwiązania są chronione 3. patentami o nr.: PL
215007, PL 215027, PL 215028 oraz zgłoszeniem patentowym
nr P.408421. Ponadto broń uzyskała 2 świadectwa rejestracji

przemysłowych wzorów wspólnotowych o nr. 002264846-0001
i 002264846-0002 oraz Certyfikat Zgodności nr Z/27/8/2014/PZ.
Karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R został opracowany
również przez FB i WAT w ścisłej współpracy z Dowództwem
Garnizonu Warszawa. Broń powstała z myślą o zastąpieniu
w pododdziałach reprezentacyjnych SZ RP „wiekowych” karabinków wz. 1945 SKS.
MSBS-5,56R to odmiana karabinka MSBS-5,56K, strzelająca
amunicją ćwiczebną (ślepą). W porównaniu z pierwowzorem
zastosowano w nim m.in.: lufę długości 508 mm, wydłużone łoże, magazynek o pojemności 10 nabojów oraz stałą,
wzmocnioną kolbę. W wyniku wykorzystania unikalnej cechy
systemu MSBS-5,56, tj. „modułowości konstrukcji” karabinek
reprezentacyjny można bez trudu „przekształcić” w karabinek
standardowy.
MSBS-5,56R uzyskał świadectwo rejestracji przemysłowego
wzoru wspólnotowego o nr. 002482257-0001.

DANE KONTAKTOWE
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa ul. gen. S. Kaliskiego 2
Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.
26-617 Radom
ul. Grobickiego 23
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny mgr inż. Tomasz NITA
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5.56-mm Standard Rifle and 5.56-mm
Ceremonial Rifle of the Polish MSBS-5.56
Modular Small Arms System
The Standard Rifle of the Modular Small Arms System - 5.56
mm (MSBS-5.56) in classical configuration (MSBS-5.56K) is
an effect of the close cooperation between the Military Technology University’s (WAT’s) Mechatronics and Aeronautics Faculty’s
Ordnance Technology Institute and the Fabryka „Łucznik”Radom LLC (FB). This weapon was designed to replace the
obsolete Kalashnikov rifles (both 7.62-mm AKM and 5.56 mm
Beryl and Mini-Beryl) still utilized by the Polish Armed Forces.
The MSBS-5,56K rifle is an original design, protected by three
patents already taken (PL 215007, PL 215027, PL 215028) and
one pending (patent application P.408421). Moreover two industrial design registration certificates were issued (0022648460001 and 002264846-0002) and Certificate of Conformity (CoC)
nr Z/27/8/2014/PZ.
The Ceremonial Rifle of the Modular Small Arms System 5.56 mm (MSBS-5.56R) was likewise designed by the FB and
WAT in close cooperation with the Warsaw Garrison Command
(where the Polish Army Honor Guard Battalion is subordinate) to
replace another long obsolete rifle, the M1945 SKS, used by the
HG Btn for ceremonial guard duties.

MSBS-5,56R is a modification of the MSBS-5,56K rifle, capable
to fire only blank ammunition. In comparison to the original,
it has a longer (508 mm) barrel, extended handguard, short
10-round magazine and fixed, as well as strengthened, shoulder
stock. Thanks to the unique modular architecture of the MSBS
system, the MSBS-5.56R can be reverted to combat status in
several minutes.
The MSBS-5,56R design is protected by an industrial design
registration certificate Nr 002482257-0001.

CONTACT DATA
Gen. Jaroslaw Dabrowski Military Technological University (WAT)
00-908 Warszawa, 2, Gen. S. Kaliski Str.
Rector-Commandant: Brig. Gen. Prof. Dr Eng. Zygmunt MIERCZYK
Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. (FB)
26-617 Radom
23 Grobicki Str.
CEO - General Manager Tomasz NITA, MScEng.
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PCO Spółka Akcyjna
Al. Jana-Nowaka Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa
tel. +48 22 515 75 01, fax +48 22 613 92 15
e-mail: pco@pcosa.com.pl, http://www.pcosa.com.pl

GOC-1 NIKE
Optoelektroniczna głowica GOC-1NIKE przeznaczona jest
do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia
i celowania do celów naziemnych i powietrznych w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy. Głowica składa się ze
zintegrowanego modułu optoelektronicznego umieszczonego
na stabilizowanej dwuosiowo platformie nośnej.
W skład modułu optoelektronicznego wchodzą:

Głowica może być wykorzystywana w:
-

zdalnie sterowanych modułach uzbrojenia montowanych na
różnych platformach (np. sprzęt pancerno-samochodowy,
wozy rozpoznania, platformy bezzałogowe);

-

systemach kierowania ogniem uzbrojenia pokładowego;

-

systemach obserwacyjnych.

-

kamera termowizyjna (zakres 3-5 µm);

Cechy wyróżniające produkt:

-

zespół kamer telewizyjnych wyposażony w czujnik poziomu
oświetlenia zewnętrznego;

-

uzyskanie wysokiej jakości parametrów stabilizacji;

-

-

monoimpulsowy, bezpieczny dla oka dalmierz laserowy.

umożliwia konfigurację i integrację sensorów tj. kamery
termowizyjnej, kamery telewizyjnej, dalmierza laserowego
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika;

-

precyzyjne śledzenie celu we współpracy z videotrackerem;

-

możliwość obserwacji dookólnej.
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GOC-1 NIKE
Opto-electronic head GOC-1NIKE is dedicated for operation
in detection, observation, tracking and targeting systems for
ground and air targets in day and night conditions. The head is
composed of an integrated opto-electronic module located on
the two-axis stabilized assembly platform.
The opto-electronic module comprises:
-

infra-red camera (range 3-5 µm);

-

a set of tv cameras equipped in external illumination level
sensor;

-

mono-impulse, eye-safe laser rangefinder.

Optoelectronic head can be used in:
-

radio-controlled modules of the weaponry assembled on
different platforms (e.g. armoured vehicles equipment,
recognition vehicles, unmanned platforms);

-

fire control systems of the deck weaponry;

-

observation systems.

Features distinguishing the product:
-

obtaining stabilization parameters of high quality;

-

allowing the configuration and integration of sensors, i.e.
infra-red camera, tv camera, laser rangefinder according to
individual requirements of the user;

- precise target tracking in cooperation with a video-tracker;
- possibility of omnidirectional observation.
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WOJSKOWE CENTRALNE BIURO
KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S. A.
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 22 683 94 91, fax +48 22 683 72 14
e-mail: poczta@wcbkt.pl, http://www.wcbkt.pl

WOJSKOWE CENTRALNE BIURO
KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S. A.

Holownik lotniskowy PEGAZ
od WCBKT S.A.
Holownik lotniskowy PEGAZ został opracowany w celu holowania urządzeń do naziemnej obsługi statków powietrznych
o masie do 5 ton oraz większości samolotów i śmigłowców
o masie do 25 ton użytkowanych przez Siły Zbrojne RP.
Prezentowany na targach MSPO 2014 holownik lotniskowy
PEGAZ może być transportowany samolotem C-130, a kolejne
jego wersje dzięki składanej kabinie, zmieszczą się na pokład
średnich samolotów transportowych typu CASA C-295.
CECHY
-

napęd hydrostatyczny z wykorzystaniem silników hydraulicznych,

-

silnik Diesel (możliwość zastosowania paliwa lotniczego),

-

2 zaczepy holownicze z tyłu i z przodu, co zwiększa uniwersalność pojazdu,

-

przeszklona 2-drzwiowa kabina zapewnia doskonałą
widoczność we wszystkich kierunkach,

00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. +48 22 6839491 fax: +48 22 6837214
e-mail: poczta@wcbkt.pl
www.wcbkt.pl

-

panel sterowania umieszczony z tyłu pojazdu, pozwalający
operatorowi na sterowanie (przód i tył) oraz awaryjne
zatrzymanie spoza kabiny kierowcy. Ułatwia to mocowanie
holi i wodzideł, przy zachowaniu maksymalnego poziomu
bezpieczeństwa,

-

kamera obserwacji tylnej półsfery zainstalowana z tyłu
holownika, wyświetlająca obraz na monitorze wewnątrz
kabiny.

WCBKT S.A. zaprojektowało i wyprodukowało holownik lotniskowy PEGAZ w odpowiedzi na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych
RP - głównego odbiorcy wyrobów spółki, który dotychczas nie
posiada zunifikowanego pojazdu mogącego holować zarówno
urządzenia NOSP jak i statki powietrzne.
Jak dotychczas WCBKT S.A. jest jedynym polskim producentem holowników lotniskowych o napędzie hydrostatycznym, które dzięki
swoim parametrom użytkowym i funkcjonalności mogą z powodzeniem konkurować na rynkach krajowych i zagranicznych.
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Tow Tractor PEGAZ from WCBKT S.A.
Tow tractor PEGAZ is designed for towing ground support
equipment (GSE) weighing up to 5 tons as well as airplanes and
helicopters weighing up to 25 tons used by the Polish Armed
Forces.

-

steering panel on the vehicle rear enabling tractor move
(forward and reverse) when the driver is outside the cockpit
which allows mounting of tow bars with maximum level of
safety,

Presented at the International Defence Industry Exhibition MSPO
2014, tow tractor PEGAZ is air portable on board C-130 aircraft,
while the new versions due to the folded cabin fits aboard
medium-sized transport aircraft CASA C-295.

-

camera installed at the unit’s rear projecting view on the
cockpit monitor.

FEATURES
-

hydrostatic drive with hydraulic motors,

-

Diesel multi fuelled engine (including aviation fuel),

-

2 towing catches (front and rear),

-

highly visible cabin,

WCBKT S.A. designed and manufactured tow tractor PEGAZ
in response to the demand of the Polish Armed Forces - major
recipient of the company products - which so far does not have
specified device for towing both GSE and aircraft.
So far WCBKT S.A. is the only Polish producer of tow tractors
with hydrostatic drive which because of its utility and functionality can compete successfully in domestic and international
markets.
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Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
tel. +48 22 685 31 01, fax +48 22 838-10-69
tel. MON 853-101
e-mail: wihie@wihe.waw.pl, http://www.wihe.pl

Mobilne laboratorium do poboru próbek
środowiskowych i identyfikacji zagrożeń
biologicznych
Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych
i identyfikacji zagrożeń biologicznych zostało zbudowane przez
konsorcjum w składzie: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (lider), Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojskowa
Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny i Instytut Optoelektroniki, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy
Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów, AMZ Bis-Kutno, BioVectis,
A&A Biotechnology, Hydromega. Projekt został sfinansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i realizowany jest na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Numer
projektu: O ROB 003101/ID31/1.
Celem projektu było wytworzenie elementów systemu
automatycznego pobierania i analizy próbek środowiskowych

skażonych czynnikami broni biologicznej określanej jako
Mobilna Automatyczna Platforma Próbobiorczo-Identyfikująca
oraz automatycznej ich analizy w miejscu zdarzenia - Laboratorium Kontenerowe Czynników Biologicznych. W laboratorium
wykonuje się szybkie badania molekularne i serologiczne.
Oprócz aparatury dostępnej komercyjnie znajduje się tutaj
sprzęt wytworzony w Polsce: mikrofluidyczny zestaw do reakcji
real-time PCR, izolacji kwasów nukleinowych oraz elektroforezy
kapilarnej. Zastosowany w kontenerze system kontroli warunków bezpieczeństwa biologicznego (odrębny układ filtro-wentylacji) pozwala zakwalifikować laboratorium jako pracownię
mikrobiologiczną III stopnia hermetyczności. Robot wyposażony
jest w zestawy do pobierania próbek aerosolu, cieczy, gleby
i wymazów oraz czujniki wytworzone w kraju na potrzeby
projektu: skażeń biologicznych - detektor BIO powietrza, typu
NANO BIO (wykrywanie bakterii i przetrwalników), typu SPR
(Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy – wykorzystanie
przeciwciał) oraz innowacyjny czujnik NCR - skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Robot został również wyposażony
w system samoodkażania.
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Mobile Container Laboratory for
Environmental Sampling and Identification
of Biological Threats
Mobile Container Laboratory for Environmental Sampling and
Identification of Biological Threats has been built by the consortium members: Military Institute of Hygiene and Epidemiology
(leader), Wroclaw University of Technology, Warsaw University
of Technology, Adam Mickiewicz University, Military Institute
of Technology – Institute of Optoelectronics and Faculty of
Mechanical Engineering, Military Institute of Chemistry and
Radiometry, Military Institute of Armoured and Automotive
Technology, Industrial Research Institute for Automation and
Measurements, AMZ Bis-Kutno, BioVectis, A&A Biotechnology
and Hydromega. The project was funded by the National Research and Development Centre (NRDC). Project Number: O ROB
003101/ID31/1) and will be implemented for the national
defense and security benefits.

The aim of the project was to develop the system components to automatically download and automatic analysis of
environmental samples contaminated with biological weapons
agents referred to as the Mobile Automatic Platform for
Sampling and Identifying and the Mobile Container Laboratory for Identification of Biological Threats. The laboratory is
equipped with instruments for rapid molecular detection and
for serology analysis. The diagnostic workflow is supported
by new instruments: microfluidic real time PCR detection unit,
DNA/RNA isolation unit, microfluidic capillary electrophoresis
system which were designed and develop during the project.
Mobile platform also possess independent air purification
system with a separate filtering section what is necessary for
protection against biological factors. Above capabilities of the
Platform allow continuous work in microbiological BSL3 conditions. The second part of the mobile laboratory is a robot that
in an automated manner retrieves environmental samples (soil,
air, water and swabs) and is equipped with newly developed
detectors: BIO detector for detection of biological contamination
in the air, NANO BIO detector - bacteria and spores detection
and differentiation, SPR detector based on Surface Plasmon
Resonance method (antibodies) and NCR detector for detection
of chemical and radiological contamination. Robot also possess
self-decontamination system.
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PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
tel. centrala +48 22 540 22 00
e-mail: office@pitradwar.com, http://www.pitradwar.com

SYSTEM RAKIETOWY NSM
(NADBRZEŻNY DYWIZJON RAKIETOWY - NDR)
System rakietowy NSM wdrożony jest w polskiej Marynarce Wojennej od 2013 roku. Wykorzystywana w systemie rakieta NSM
(Naval Strike Missile) może być wymiennie stosowana między
okrętami i podwoziami kołowymi.
System NDR jest naziemnym system obrony wybrzeża, opartym
o podwozia Jelcz, charakteryzujący się wysokimi osiągami. Jego
unikalne cechy z sieciocentryczną architekturą umożliwiającą
równoczesne, wielostanowiskowe prowadzenie ognia, w tym
także do niewidocznych celów poza horyzontem (OTH), w połączeniu z rozpoznaniem celu przez pocisk, tworzą system ziemia
– woda, ziemia- ziemia o wysokim potencjale zastosowań,
również w przyszłości. System jest zintegrowany z wieloma
narodowymi systemami dowodzenia oraz narodowymi i sojuszniczymi systemami łączności co rozszerza chroniony obszar
i zwiększa zdolność bojową.

NDR składa się z następujących kluczowych elementów:
-

wozy kierowania walką (CCV) – zapewniające zarządzanie,
dowodzenie i kierowanie walką

-

wozy rozpoznania i śledzenia radarowego (MRV)

-

mobilne wyrzutnie rakietowe (MLV) z rakietami NSM

-

wozy łączności (MCC)

-

wozy dowodzenia i kierowania dywizjonem/baterią (SCV/
BCV)
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Naval Strike Missile (NSM)
CoAStal Defence System
- High precision strike Surface-to-Surface Missile (SSM) System
NSM CDS system is in service in the Polish Navy. NSM missile
system is in service in the Norwegian Navy on the Nansen
class frigates and Skjold class corvettes. NSM is interchangable
between ships and trucks.
The NSM CDS is a high performance ground based coastal
defence system. Its unique features with net centric architecture,
networked enabled multiples multaneous engagement and
over the horizon (OTH) targeting capabilities combined with the
unique NSM target recognition, shapes a highly potent and vast
SSM system for the future. The system can be closely integrated
and adapted to a country’s adjacent weapons and command
and control systems, expands the defended area and enhances
the total fighting capability of the force. The NSM CDS is composed of the following major items:

-

The Combat Command Vehicle (CCV) providing Battle Management Command Control

-

Sea surveillance and tracking radar - customer selectable
(optional)

-

The Missile Launch Vehicle (MLV), a canister protected
weapon platform with the NSM missile
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LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 57 77, fax +48 62 737 57 08
e-mail: info@lubawa.com.pl, http://www.lubawa.com.pl

Lekki, przeciwodłamkowy
kombinezon TITANIA
Lekki, przeciwodłamkowy kombinezon TITANIA stanowi
pełny strój ochronny zaprojektowany z naciskiem na komfort,
ergonomię i bezpieczeństwo. Celem lekkiego kombinezonu jest
zapewnienie maksymalnej ochrony balistycznej przy zminimalizowanej masie.
Spodnie zaprojektowane na styl sallopette, noszone na kurtkę
tworzą strój bez przednich i tylnych szczelin, dając efekt zamkniętego komina, co zapobiega wniknięciu gazów powybuchowych pod kombinezon.
Kombinezon TITANIA może zostać tak samo łatwo założony, jak
i zdjęty samodzielnie przez użytkownika bez konieczności pomocy. Szczególnie sprawdza się podczas wykonywania sprawdzenia pirotechnicznego trudno dostępnych miejsc i pojazdów.
Poszycie kombinezonu wykonane jest z Nomex Delta T, ripstop,
kwalifikowanego materiału zmniejszającego palność, które jest
dostępne w wybranych kolorach. Inne materiały są dostępne na
życzenie zamawiającego.
System zastosowanego pancerza zapewnia optymalną ochronę
i ergonomię.
Kombinezon zapewnia ochronę balistyczną przed przebiciem,
odłamkiem V50 na poziomie od 450m/s do1900m/s. Najwyższy
poziom ochrony obejmuje miejsca najważniejsze dla obszarów
życiowych organizmu.
Zwiększenie poziomy ochrony może być wykonane na indywidualne zamówienie klienta.
Wszystkie systemy ochronne posiadają niezależne badania,
których dokumentacja jest dostępna do wglądu.
Wyposażenie
Hełm z przyłbicą i oświetleniem oraz systemem nawiewu powietrza, dodatkowa płyta przeciwodłamkowa dzielona na dwie
części, kurtka z rękawami i kołnierzykiem, spodnie z dodatkową
ochroną krocza, nakładki na buty i dłonie. Opcją jest wbudowany system komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej,
kombinezon chłodzący, przeciwchemiczna bielizna ochronna,
kombinezon przeciwchemiczny lub biologiczny, niezależny
system oddechowy lub aparat oddechowy pracujący w systemie
zamkniętym, ochraniacz pleców.

Hełm
Hełm posiada opływowy kształt, przez co minimalizuje się możliwość uderzenia odłamkiem. Wyjmowane wkładki zapewniają
dokładne dopasowanie hełmu do rozmiaru głowy, zapewniając
maksymalny komfort użytkownikowi. Dostępne są dwie opcje
CONTENDER zamknięty hełm lub hełm otwarty SENTINEL.
Hełmy posiadają: wysoki poziom ochrony balistycznej, wbudowane systemy łączności, nadmuchu i filtracji powietrza oraz
system oświetlenia.
System oczyszczania oraz nadmuchiwania powietrza
Dmuchawa jest wspomagana systemem oczyszczania
powietrza. System filtracji składa się z zasilanego bateryjnie
montowanego na hełmie oraz zespołu dmuchawy i filtru cząstek
o wysokiej sprawności (HE), które w środowisku CBRN można
również zastąpić przez zastosowanie niezależnego systemu
filtrującego lub aparatu oddechowego pracującego w systemie
zamkniętym. Dmuchawa zapewnia co najmniej 170 litrów na
minutę ciągłego przepływu powietrza przez hełm, co zapobiega
tworzeniu się pary na wizjerze hełmu. Ekranowany silnik dmuchawy nie koliduje z systemem łączności radiowej. Wbudowana
bateria zapewnia do 10 godzin ciągłego działania.
Ubranie chłodzące
Ubranie chłodzące przeznaczone jest do chłodzenia organizmu użytkownika, który musi utrzymywać wysoki poziom
skuteczności i koncentracji w ekstremalnych warunkach pracy.
System idealnie nadaje się dla osób biorących udział w działaniach EOD/IEDD, zapobiega skutkom przegrzania organizmu.
Działanie systemu wykorzystuje wodę do odprowadzenia ciepła
wytwarzanego przez organizm ludzki podczas wytężonej pracy,
zwłaszcza w podwyższonych temperaturach.
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Parametry, rozmiar, waga
WYNIKI wg: STANAG 2020 17GR SP
Hełm - 700 m/s
Przyłbica - 750 m/s
Kombinezon - 450 m/s
Płyty balistyczne - 1900 m/s (V0)
Ochrona dłoni - 450 m/s
Buty - 450 m/s
Hełm z wizjerem - mniej niż 5 kg
Kombinezon - 15 kg
Płyty balistyczne - 6 kg
Całkowita waga kombinezonu TITANIA razem z hełmem to
<25 kg, waga jest zależna od poziomu ochrony oraz rozmiaru.
Pełna dostępność rozmiarów od S do XL.
Kolory i tkaniny
Standardowe kolory to: zielony oliwkowy, szary, czarny i piaskowy. Pozostałe kolory na zamówienie w zależności od dostępności. Wierzchnia tkanina - Nomex.
Wyposażenie dodatkowe
Skrzynie do transportu/magazynowania dostępne zarówno dla
wersji lekkiej, jak i ciężkiej. Łączność przewodowa i bezprzewodowa, kodowana, niezależny system oddechowy lub aparat
oddechowy pracujący w systemie zamkniętym.

TITANIA LIGHTWEIGHT BOMB SUIT
The TITANIA Lightweight Bomb Suit is a full specification bomb
suit with design focus on comfort, flexibility and light weight.
Uniquely the sallopette style trousers are worn over the jacket
providing a garment with no front openings and an uninterrupted funnel effect to dissipate the effects of blast.

Armour Solutions
The standard soft armour solution incorporated into the suit is
constructed of 100% para armid fabric and provides fragmentation protection in excess of V50 450 m/sec. Other levels of
protection can be provided to meet client requirements.

TITANIA can be easily donned and doffed by the wearer without
the need of assistance and is especially suited to hot and humid
conditions.

Size and Weights

The two part blast plates have the highest level of protection of
any mainstream bomb suit manufacturer with a V50 of 1944 m/
sec, 6395 fps (STANAG 2920 17gr FSP and also MIL STD 662F).

The suit weight complete with helmet is <25 kgs depending on
the level of protection and size.

Lubawa S.A. offers a full range of EOD accessories including
hard wire and wireless communications, complete cooling suits,
open and closed face helmets, utility bags etc.

A full size range is available from Small to X Large.

Colours and Fabrics

All armour solutions are independently tested and full test data
is available for perusal.

Standard colours are olive, grey, black and sand. Other colour
are available on request subject to availability. Outer fabric is
Nomex.

Components

Options

Helmet, blast plates, jacket and trousers with integral groin
protector.

Carrying / Storage cases are available either in a soft version or
hard.

35

NAGRODA DEFENDER

Microflown AVISA
Łukasz Stano, R&D Project Manager
Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem, The Netherlands
tel. +31 880 010 860, mob. +31 639 556 219
e-mail: stano@microflown.com, www.microflown-avisa.com
Björn Behrmann, Sales Manager
Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem, The Netherlands
tel. +31 880 010 820, mob. +31 646 374 450
e-mail: behrmann@microflown.com, www.microflown-avisa.com
Microflown AVISA BV specjalizuje się w opracowywaniu
systemów do detekcji i lokalizacji strzałów z broni palnej oraz
ostrzału artyleryjskiego, przeznaczonych do instalacji stałych
i mobilnych, a także umożliwiających integrację z pojazdami
mechanicznymi jak samochody, łodzie motorowe, helikoptery
czy samoloty bezzałogowe (UAV). Wyjątkowość technologii
‘Acoustic Vector Sensor’ opracowanej przez Microflown cechuje
się możliwością zastosowania zaledwie jednego małego sensora do lokalizacji zarówno broni palnej (SAF - Small Arms Fire)
jak i rakiet, artylerii czy moździerzy (RAM - Rockets, Artillery
and Mortars), a ponadto źródeł sygnałów tonalnych jak pojazdy
naziemne, nisko latające samoloty czy helikoptery.
Wyjątkowa technologia lokalizacyjna jest uznawana przez
Holenderskie Siły Zbrojne, które początkowo sfinansowały

opracowanie technologii, za przełomową w świadomości
sytuacyjnej na polu bitwy. Możliwość wyposażenia dowolnej
platformy, miedzy innymi samolotów bezzałogowych w „uszy”
jest na obecny moment bezprecedensowa. Lokalizowanie
artylerii i snajperów przy pomocy pojedynczego, wypuszczanego z ręki samolotu, umożliwiając natychmiastowe, optyczne
rozpoznanie akustycznie zlokalizowanego zagrożenia zupełnie
zmienia możliwości operacyjne „głuchych oczu na niebie”.
Dzięki współpracy z FLYTRONIC z polskiej WB Group, pierwsza
komercyjna integracja z bezzałogowa platformą latającą jest
obecnie w toku (http://www.flytronic.pl/).
Kluczowa technologia systemu lokalizacyjnego jest “Acoustic
Vector Sensor” (AVS). Charakteryzuje się ona wyjątkowymi właściwościami umożliwiającymi lokalizowanie zarówno sygnałów
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Acoustic Vector Sensor zintegrowany z FlyEye UAV (na skrzydle)
Acoustic Vector Sensor integrated on FlyEye UAV (on the wing)

impulsowych jak strzały z broni palnej czy zdarzenia artyleryjskie, jak również sygnałów tonalnych generowanych przez
pojazdy naziemne czy obiekty latające. Uniwersalność systemu
daje ogromną przewagę nad tradycyjnymi systemami akustycznymi opartymi na matrycach mikrofonowych, które ze względu
na zasadę działania są przystosowane do wykrywania tylko
jednego typu zagrożenia na polu bitwy. W celu wykrycia wszelkich typów zdarzeń należy zastosować kilka typów tradycyjnych
systemów, co w rezultacie powoduje, uwzględniając wymagane
okablowanie i duże rozmiary, kłopoty z transportem i instalacją.
Rozmiary typowych matryc mikrofonowych mieszczą się w granicach od 5cm, dla zdarzeń wysokoczęstotliwościowych jak
strzał z pistoletu, do 20m dla zdarzeń niskoczęstotliwościowych
jak ostrzał artyleryjski. AVS, przy stałych wymiarach zaledwie
kilku centymetrów, pozwala analizować i lokalizować pełne
akustyczne pasmo wszelkich zdarzeń na polu bitwy.
Unikatowa technologia lokalizacyjna AVS została opracowana
na potrzeby Holenderskich Sił Zbrojnych przy finansowaniu
Holenderskiego Ministerstwa Obrony. Technologia znajduje
zastosowanie jako system bezpieczeństwa na poligonach
wojskowych, system punktowy podczas ćwiczeń artyleryjskich,
certyfikacja wysuniętego obserwatora, jak również jako system
ostrzegania pojazdów naziemnych i helikopterów przed ostrzałem. Ponadto, w przypadku zastosowania na bezzałogowej
platformie latającej FlyEye firmy FLYTRONIC, służy do akustycznego mapowania pola bitwy i rozpoznania ogniowego.

Obecnie do linii produktów Microflown AVISA należą:
1. AMMS (Acoustic Multi-Mission Sensor)
System naziemny używany przez różne kraje na terenie
całego globu (NATO oraz non-NATO) do ochrony obszarów,
ochrony krytycznej infrastruktury i ochrony granic. W roku
2012 Holenderskie ministerstwo obrony narodowej oficjalnie
zleciło Microflown AVISA opracowanie pierwszego na świecie
systemu AMMS, który jest zainstalowany permanentnie na
terenie poligonu wojskowego ‘t Harde w Holandii w celu użycia jako system bezpieczeństwa oraz jako system treningowy.
Jako ze system jest w użyciu każdego dnia istnieje możliwość
wizyty i oględzin. Drugi opracowany przez AVISA system jest
wykorzystywany jako mobilny wielomisyjny system treningowy podczas ćwiczeń na międzynarodowych poligonach,
jednakże jest w pełni operacyjny i może zostać wykorzystany
podczas misji, jeżeli zajdzie taka konieczność. Trzeci system
AMMS jest zintegrowany jako część systemu ochrony obiektu
DISCUS. System AMMS wykrywa i lokalizuje z dużą dokładnością wybuchy moździerzy i pocisków artyleryjskich niezależnie
od warunków pogodowych. W celu zapewnienia maksymalnej
funkcjonalności, system DISCUS został uzupełniony o najnowszą funkcjonalność AMMS - możliwość lokalizacji broni palnej
SAF (Small Arms Fire) równolegle do lokalizacji RAM (Rockets,
Artillery and Mortars).
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2. Vehicle mounted AMMS (V-AMMS)

4. Gunshot localization on fast boats

Mobilny system integrowany z pojazdami mechanicznymi,
został opracowany we współpracy z Holenderskimi Siłami
Specjalnymi i został zweryfikowany poprzez testy i demonstracje. Na chwilę obecną, wiele międzynarodowych Sił Specjalnych wyposażyło swoje jednostki w V-AMMS. Może on zostać
zainstalowany na dowolnym pojeździe, gwarantując załodze
dookólną świadomość sytuacyjną, kierując kontr-ostrzał w stronę zlokalizowanego zagrożenia.

Sensor AMMS został zmodyfikowany w celu zastosowania
na niewielkich łodziach motorowych, aby wykrywać ostrzał
snajperski. Dla dużych obiektów morskich, istnieje możliwości
rozbudowy systemu, która umożliwi także lokalizację rakiet,
artylerii i moździerzy, równolegle z lokalizacją broni palnej a nawet wiropłatów, gwarantując pełna świadomość sytuacyjną.

3. UAV based RAM and SAF localization.
System specjalnie opracowany do instalacji na bezzałogowych
platformach latających klasy micro i mini. Opracowany we
współpracy z Flytronic, należącą do WB Group. Zapewnia
dookólną analizę sytuacyjną i lokalizacje zdarzeń SAF (Small
Arms Fire) oraz RAM (Rockets, Artillery and Mortars) w czasie
rzeczywistym. Niewielkie rozmiary systemu oraz wyjątkowość
technologii AVS umożliwiły stworzenie tej unikatowej w skali
światowej funkcjonalności. Tradycyjne systemy mikrofonowe, ze
względu na swoje ograniczenia nie umożliwiają zastosowania
na platformach latających.

5. ACHOFILO (Acoustic Hostile Fire Locator)
System ten gwarantuje dokładną lokalizacje ostrzału z broni palnej w kierunku helikoptera, na którym jest zainstalowany. Testy
systemu zostały wykonane w czerwcu roku 2013 na poligonie
ASK w Holandii. Helikopter Cougar został wyposażony w zaledwie jeden sensor AMMS pod podłogą platformy, co wystarczyło
do wykrycia i zlokalizowania zagrożenia. Prostota systemu
kontrastuje z fundowanym przez DARPA systemem złożonym
z wielu mikrofonów rozłożonych wokół całej konstrukcji helikoptera. Fakt, iż system wymaga zaledwie jednego sensora ułatwia
legalizację i instalację, dlatego Microflown AVISA opracowuje
system we współpracy z wiodącymi partnerami w przemyśle
lotniczym, aby maksymalnie uprościć integrację z platformą.
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Zagrożenia są automatycznie zaznaczane na mapie (jeżeli są w polu
widzenia kamery w momencie wykrycia, obraz jest także wyświetlany)
Threats are automatically mapped (if they are in the field of regard in
the moment of shot, they are also visually indicated).

Microflown AVISA BV develops highly accurate and reliable
gunshot and artillery localization systems for fixed and mobile
installation as well as for integration on vehicles, fast boats,
helicopters and UAVs. The Acoustic Vector Sensor technology
is unique since it uses the same small sensor for locating small
arms fire (SAF), rockets, artillery and mortars (RAM) and also
tonal sound sources like ground vehicles, low flying aircraft and
helicopters. This is the big difference with traditional microphone arrays that are known for their huge dimensions, difficult
logistics based on necessary wiring and transportation and lack
of flexibility, due to the dedication of one microphone system
type per battlefield threat.
The unique localisation technology is by now considered
a “game changer” for the battlefield by the Dutch Armed
Forces which initially funded the development of this technol-

ogy, giving “ears” to various platforms including UAVs, which
is unprecedented to date. Localising RAM impacts or a sniper
with a single hand launched UAV from the sky, enabling
instant video confirmation of the acoustically located threat, is
changing the use and operational aspects of so far “deaf eyes
in the sky”. In cooperation with FLYTRONIC in Poland, the first
commercial integration on a military grade UAV is currently
underway (http://www.flytronic.pl/en/).
The core technology is called “Acoustic Vector Sensor” (AVS)
which is unique since it can locate impulsive small arms fire
(SAF) as well as rockets, artillery and mortars (RAM) and on
the other hand tonal sound sources like ground vehicles, low
flying aircrafts, UAVs and helicopters. This is the big difference
in contrast to traditional microphone arrays that are known for
their large dimensions, difficult logistics based on necessary
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wiring and transportation and its lack of flexibility due to the
dedication of one microphone system type per battlefield threat.
Typical microphone array dimensions range from 5 cm for high
frequency events such as gunshots to 20 meters for long range
artillery localisation, whereas an AVS covers, with a fixed size
of just a few centimetres, the complete frequency range of all
battlefield threats.
The unique AVS localisation technology was initially developed
for the Dutch Armed Forces, funded by the Dutch MOD. The
applications cover range safety, rocket, mortar and artillery
scoring, forward observer certification, as well as protection of
vehicles and helicopters against small arms fire, and additionally, acoustic mapping of the battlefield using a hand launched
class UAV, such as the FlyEye from FLYTRONIC.

The current product range of Microflown AVISA contains:
1. AMMS (Acoustic Multi-Mission Sensor)
The ground based AMMS systems are in use in various
countries throughout the world (NATO and non-NATO) for
compound protection, protection of critical infrastructure, and/
or border protection scenarios/solutions. In 2012, the Dutch
ministry of defence formally commissioned Microflown AVISA to
provide the world’s first AMMS system. The first AMMS system,
deployed permanently at the artillery shooting range ‘t Harde
for target practising and safety, has been in use every day since
and can be visited any time. The second system has been used
ever since in a mobile multi mission mode to support training at
international ranges, but can be deployed in a mission if needed
as well. The third AMMS system is integrated as part of the DISCUS compound defence system for deployment during missions.
The AMMS systems are capable of determining the locations of
exploding mortar and artillery shells with high accuracy under
all weather conditions. The DISCUS system was equipped with
the latest AMMS to improve its capability to also locate Small
Arms Fire at the same time as Rockets, Artillery and Mortars.
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2. Vehicle mounted AMMS (V-AMMS)

4. Gunshot localization on fast boats

The system has been developed hand in hand with the Dutch
Special Forces and was recently qualified throughout tests and
demonstrations. It has been acquired by multiple armed forces
around the world by now. It can be mounted on various types
of vehicles providing the crew with a 360 degree situational
awareness. Also Remote Weapon Stations can be cued to the
threat based on the localization.

The AMMS sensor has been upgraded for maritime use localising small arms fire from small vessels. For large surface vessels
a more complete situational awareness can be offered, detecting and localising rockets, artillery, mortar, small arms fire and
rotary wing aircrafts on request.

3. UAV based RAM and SAF localization
A real-time, fully spherical localisation of small arms fire and
rockets, artillery and mortars from a fixed wing UAV. This was
made possible because of the low SWAP of the Microflown sensor. It is a worldwide unprecedented capability, since traditional
microphone systems are technical not capable of achieving
comparable results.

5. ACHOFILO (Acoustic Hostile Fire Locator)
This is a system providing accurate localisation of small arms
fire being shot at a manned helicopter. This system was successfully tested in June 2013, on a Cougar helicopter, at the ASK
firing range in the Netherlands. It only comprises of one sensor
under the belly of the helicopter in contrast to a DARPA funded,
and over complicated, multi-microphone system which spreads
the microphones all over the helicopter. Microflown AVISA is
developing this system in cooperation in large industry partners
to simplify the final integration in production or as add-on,
since just one AMMS is needed.
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Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
tel./fax 22 685 13 00
e-mail: poczta@itwl.pl, http://www.itwl.pl
fb: www.facebook.com/InstytutTechnicznyWojskLotniczych

BSP ATRAX
Bezzałogowy statek powietrzny „ATRAX” to nowoczesna konstrukcja wykonana z kompozytów szklano-węglowych. Do zalet
tego bezzałogowego statku powietrznego zaliczamy możliwość
wykonywania lotów po zaplanowanej trasie z użyciem autopilota przez 80 min. oraz masę użyteczną 15 kg. Atrax wyposażony
jest w 360-cio stopniową głowicę obserwacyjną, kamerę światła dziennego oraz termowizyjną. Zespół napędowy, w którego
skład wchodzi niezależnych 8 silników (po dwa na każde
z ramion) sprawia, że Atrax może unosić się w powietrzu nawet
w przypadku uszkodzenia dwóch z nich, co znacznie poprawia
bezpieczeństwo lotów. Osiągnięto wysoki poziom stabilizacji
w locie, poprawiając tym samym jakość transmisji HD do stacji
naziemnej. Cała technologia i produkcja, zarówno kompozytów
jak i systemów elektronicznych zabudowanych na pokładzie
opracowane zostały w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Atrax jest precyzyjnym narzędziem, które dedykowane jest
zarówno użytkownikom cywilnym, jak i wojskowym. Rozpiętość
190 cm, promień działania 5 km, masa użyteczna oraz długotrwałość lotu czynią z tego systemu multifunkcyjną platformę,
która z powodzeniem sprawdzi się przy:
• Patrolowaniu terenów miejskich
• Wspieraniu akcji SAR
• Monitorowaniu skutków klęsk żywiołowych
• Monitorowaniu i kontroli infrastruktury (linie wysokiego
napięcia, tory kolejowe, rurociągi)
• Ochronie osób i mienia
• Monitoringu obszarów leśnych
• Badaniu skażeń
• Badaniu flory i fauny
• Operacjach militarnych (wersja uzbrojona)
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VERTICAL TAKE OFF AND LANDING
UAV – ATRAX
Vertical Take Off and Landing UAV ´ATRAX´ is a modern structure quadrocopter made of glass-carbon composites. 8 engines
(2 per each arm) makes this UAV highly resistant for turbulences
and allows to transmit the HD video without any interferences.
Dedicated for both military and civilian applications. ATRAX is
a highly specialized, new generation tool that meets the needs
faced by the development of technology in the service of the
country for the near future.
Applications
• urban area reconnaissance
• SAR operations support

Onboard equipment
• daylight optical head
• thermal head
Performance
• width 190 cm
• length 190 cm
• height 65 cm
• range 5 km
• endurance 60 min (optionally 80 min)

• natural disasters effects assessment
• high voltage power lines monitoring
• forest area monitoring
• contamination monitoring
• military missions (in armed version)
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Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.
ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 630 62 00, fax +48 14 630 62 04
e-mail: zmt@zmt.tarnow.pl, http://www.zmt.tarnow.pl

Obiekt szkolenia podstawowego
i zaawansowanego użytkowników
broni osobistej
jest wysoko wyspecjalizowanym obiektem do realizacji szkolenia i treningu strzeleckiego, umożliwiającym zorganizowanie
i realizację szkolenia praktycznie w każdym dowolnym miejscu
na dowolny okres przy minimalizacji problemów logistycznych,
finansowych i środowiskowych. Obiekt szkoleniowy przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń i treningów strzeleckich
indywidualnych oraz w parach i zespołach zadaniowych. Zapewnia możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia amunicją
ostrą z pistoletów centralnego i bocznego zapłonu o kalibrze do
11,43 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm,
ogniem pojedynczym, pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim, z prędkością początkową
pocisku do 1000 m/s i energią pocisku do 1000 J, a także z broni długiej kbks kal. 5,6 mm (0,22) amunicją bocznego zapłonu
typu 22 Long Rifle oraz broni pneumatycznej.

Konstrukcja strzelnicy umożliwia prowadzenie strzelań dynamicznych albo strzelań statycznych. Bardzo ważną zaletą strzelnicy kontenerowej jest możliwość zainstalowania interaktywnego multimedialnego trenażera do strzelań amunicją bojową lub
laserowymi wskaźnikami.
Strzelnica ma możliwość prowadzenia strzelania ze stałej
i zmiennej linii otwarcia ognia w zależności od konfiguracji
- wersja bazowa na odległościach od 5 do 15m, a poprzez
(rozbudowę) zastosowanie dodatkowego trzeciego kontenera
mamy możliwość prowadzenia ognia z rzeczywistej odległości
25m, dodatkowo długość hali strzelań można wydłużyć do
rzeczywistej odległości równej 50 m.
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40 FT Mobile container shooting range
The mobile container shooting range is a specialized facility for
training the shooting with firearms almost anywhere, at any
time, while minimizing logistics problems. The high technical
parameters allow for conducting an extensive training, and
exploitation of the object allows for cost reduction and training
optimization.
The shooting container is used for individual and pairs shooting
practice with pistols and revolvers of central and side ignition in
caliber up to 11,43 mm as well as machine guns of caliber up to
9 mm with single fire and standard bullets with soft core. The
muzzle velocity is not higher than 1000 m/s, energy 1000 J).

The shooting can be carried out with fixed and variable fire line
at a distance of 15 to 10 m, with adjustable lighting, which
allows for very realistic training, including night shooting situations. The advantage of the system is the possibility of building
an interactive training simulator system to train shooting with a
live ammunition, which gives the possibility of optical extending
the shooting axis.
The advantages of the Mobile Container Shooting Range are
the following: innovative and practical solution, easier transport
and configuration: short start up time, cost of assembly considerably Iower than the cost of building stationary shooting
range, system of shooting waste utilization (gunpowder gases,
shells, bullets) makes the usage of the facility pleasant, safe and
ecological.
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Konsorcjum firm:

PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
tel. centrala +48 22 540 22 00
e-mail: office@pitradwar.com, http://www.pitradwar.com

EUROTECH Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 788 77 60, fax +48 17 788 02 73
e-mail: info@eurotech.com.pl, http://www.eurotech.com.pl

Bezzałogowy System Lotniczy BSL E-310
BSL E-310 to innowacyjny i unikatowy na skalę światową
system do powietrznego monitorowania terenu.
Platforma E-310 przeznaczona jest do wykonywania długotrwałych lotów, czas jednej misji wynosi do 15 godzin. Wyposażenie
użyteczne to zaawansowane sensory obserwacyjne: głowica
optoelektroniczna zawierająca kamerę dzienną, nocną, dalmierz
laserowy lub radar miniSAR. Do wykonania misji wystarczą dwie
osoby, które mogą przygotować system do startu w ciągu 1
godziny od przyjazdu na miejsce. Kodowana łączność cyfrowa
zapewnia przekazywanie danych z sensorów do Stacji Kontroli
Misji (SKM), informacja ta po przetworzeniu dostarczana jest do
ośrodków decy-zyjnych, które na jej podstawie realizują zadania.
Możliwa jest konfiguracja „Wieloplatformowej misji rozpoznawczej”, czyli patrolowanie dużych obszarów (np. terytorium
Polski) z większą częstotliwością od systemów wyższej klasy.

Podczas lotów grupowych, każda platforma jest wyposażona
w inne sensory dedykowane pod konkretne zadanie taktyczne.
Wykorzystanie na jednej z platform radaru miniSAR umożliwi
monitorowanie w trudnych warunkach pogodowych (chmury,
opady deszczu, śniegu).
Istnieje możliwość dostosowania finalnej wersji systemu do
potrzeb użytkownika.
Główne elementy systemu BSL E-310
-

platformy bezzałogowe E-310

-

naziemna Stacja Kontroli Misji (SKM)

-

ładunek użyteczny: głowice, sensory dostosowane do
potrzeb użytkownika

-

moduł szkoleniowo-treningowy

-

wyrzutnia startowa i zabezpieczenie logistyczne systemu
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UAS E-310 Unmanned Aircraft System
UAS E-310 is an innovative and unique in the world system for
ground monitoring from the air.

Main components of the UAS E-310 system

The E-310 unmanned platform is designed for performing
prolonged flights with a flight time of up to 15 hours per
mission. Useful equipment includes advanced observation
sensors: optoelectronic head comprising day and night camera,
ranging laser or miniSAR radar. Two persons will be enough for
performing any mission. The system can be prepared for takeoff within one hour from its arrival to the site. Encrypted digital
communications ensure that data from the sensors is transferred
to the Mission Control Station (MCS). When processed, the
information is provided to decision making centres that use it to
perform their tasks.

-

E-310 unmanned platforms

-

ground Mission Control Station (MCS)

-

payload: heads with observation sensors, customized sensors

-

training module

-

system launcher and logistics facilities

The configuration of „Multi-Platform Reconnaissance Mission” is
possible, i.e. patrolling large areas (e.g. the territory of Poland)
with frequency higher than that of higher class systems. Moreover, group flights can be performed, each platform is equipped
with different sensors dedicated to specific tactical tasks. The
miniSAR radar used in one of the platforms will enable the user
to monitor areas in bad weather conditions (clouds, rainfall,
snowfall).
It is possible to customize the system’s final version.
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
tel. 22 761 44 01, fax 22 761 44 45
e-mail: witu@witu.mil.pl, http://www.witu.mil.pl

NABÓJ Z DALEKONOŚNYM POCISKIEM
ODŁAMKOWO – BURZĄCYM DO 120 MM
MOŹDZIERZA SAMOBIEŻNEGO „RAK”
120 mm nabój z pociskiem odłamkowo-burzącym (HE) opracowany został wspólnie przez Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia i Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. Nabój przeznaczony jest do strzelania z moździerza samobieżnego RAK i służy
do niszczenia siły żywej nieprzyjaciela znajdującej się w ukryciu,
umocnień typu lekkiego oraz lekko i średnio opancerzonych
wozów bojowych. Nabojami można strzelać ogniem bezpośrednim (na wprost) na odległość do 1000 m i z zakrytych stanowisk
ogniowych na odległość do 10000 m.

-

ładunki miotające: zasadniczy, zmienny i dalekonośny,

-

łuska stalowa (okucie),

-

zapłonnik UZA.

W skład naboju wchodzi:
-

pocisk odłamkowo-burzący (HE),

-

zapalnik głowicowy uderzeniowy,

Zasadnicze dane taktyczno-techniczne:
-

kaliber pocisku 120 mm,

-

maksymalna prędkość początkowa 500m/s,

-

donośność maksymalna 10000 m,

-

długość całkowita naboju 800 mm,

-

długość pocisku 630 mm,

-

masa naboju w opakowaniu transportowym 36,2 kg,

-

masa pocisku uzbrojonego 15,5 kg,

-

promień skutecznego rażenia siły żywej (odkrytej) 30 m,

-

zakres temperatur wykorzystania bojowego 233 K do 323 K.
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LONG RANGE HE AMMUNITION FOR
120 MM SELF-PROPELLED MORTAR “RAK”
120 mm ammunition with HE shell was developed jointly by the
Military Institute of Armament Technology and ZM Dezamet S.A.

General tactical-technical characteristics:

The ammunition is designated for the self-propelled mortar
“RAK” to fight enemy hiding troops, hardened sites, and
combat vehicles with a light or medium armouring. The range
of direct fire is 1 000 m whereas the indirect fire has the range
10 000 m.

• Maximum muzzle velocity 500 m/s

• Ammunition calibre 120 mm
• Maximum range 10 000 m
• Cartridge maximum length 800 mm
• Shell length 630 mm
• Cartridge weight in transport box 36.2 kg

The cartridge consists of:

• Armed cartridge weight 15.5 kg

• HE shell

• Effective killing zone radius for unprotected personnel 30 m

• Head percussion fuse

• Range of temperatures for combat deployment 233 – 323 K.

• Projecting charges: regular, changeable and long range
• Steel case (ferrule)
• Initiator UZA.
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