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

Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministry of National Defence

Ministerstwo Rozwoju
Ministry of Economic Development

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministry of the Interior and Administration

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 cooperation (e.g.):
Rzeczpospolita

TVP info

RAPORT
Wojsko Technika Obronność

Military Technology

Polska Zbrojna

Army Recognition

IHS Jane’s

Defence24.pl

European Security
& Defence

Small Arms Defense Journal

Defense Express

Przegląd Obrony Cywilnej

Special Ops

Nowa Technika Wojskowa

Wojsko i technika

Shephard

Armia
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Summary

dr Andrzej Mochoń

Szanowni Państwo,
Ideą, która przyświeca Targom Kielce podczas
organizacji Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego, jest przede wszystkim promocja polskiego przemysłu. Nikogo nie trzeba dziś przekonywać,
że MSPO w Kielcach to ważne miejsce spotkań międzynarodowych. Jesteśmy dumni, że targi są wymieniane obok ważnych wystaw tego typu jak wydarzenia w Paryżu i Londynie.
W 2016 roku na MSPO swoje produkty prezentowało 614 firm z 30 krajów świata, w tym z Polski.
Podczas 24. Salonu gościliśmy, już po raz drugi, Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który objął wydarzenie
honorowym patronatem. W Kielcach obecni byli także
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz
Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Nie byłoby MSPO bez ogromnego zaangażowania
Państwa – naszych wystawców, Rady Programowej
Targów MSPO oraz życzliwości dowództwa polskiej
armii i wielu instytucji. Za to serdecznie dziękuję.
Cztery dni targów obronnych w Kielcach to od lat
czas rozmów o sposobie wzmacniania polskiego
systemu obronnego. Partnerem strategicznym wystawy na najbliższe lata została Polska Grupa Zbrojeniowa, ambasador krajowego przemysłu na arenie
światowej, który wyznacza kierunek także dla polskiej
armii. Nie bez przyczyny temat tegorocznej wystawy
sił zbrojnych brzmiał: „Kierunek Nowoczesność”.
To cel dla 349 krajowych wystawców (spośród 614
wszystkich firm), którzy wzięli udział w MSPO 2016.

W Kielcach zaprezentowane zostały systemy obrony,
wyposażenie dedykowane armii, w tym nowo tworzonym brygadom Obrony Terytorialnej.
Budowanie silnej Polski, to dla Targów Kielce ważny cel, do osiągnięcia którego prowadzi między innymi odbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.
MSPO, podobnie jak inne nasze wystawy, wpisuje
się w plan gospodarczego rozwoju kraju, sprzyjając
kooperacji polskich firm z międzynarodowymi partnerami. Salon Obronny uznawany jest za okno na świat
dla polskiej zbrojeniówki - nie tylko dla liderów rynku,
ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Targi
dają im szansę na zaprezentowanie światu innowacyjnych rozwiązań, których jest bardzo wiele w polskim
przemyśle.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to
dla Targów Kielce, ale także dla Miasta Kielce, które
jest ich właścicielem, przede wszystkim duma, że
mamy swój wkład w umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 24. edycja MSPO taka właśnie
była. Mam nadzieję, że znów stworzyliśmy naszym
wystawcom najlepszą możliwość, by zaprezentowali
się światu, a swoim uczestnictwem nadali Salonowi
rangę wystawy, na jakiej warto być.
Zaufanie wystawców jest dla nas bezcenne. Każdego roku staramy się, by go nie zawieść. Wierzę,
że spotkamy się podczas 25. jubileuszowej edycji
Salonu Obronnego 5-8 września 2017 roku, na którą
serdecznie zapraszam.
dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu
Targów Kielce
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Podsumowanie

Ladies and Gentlemen,
The leading idea behind Targi Kielce’s International
Defence Industry Exhibition is to promote Polish defense industry. No one needs to be persuaded that
Kielce defence expo is an important meetings place
for international stakeholders. We are proud that MSPO
is mentioned in the context of other leading exhibitions
of this kind, such as Paris and London shows.
2016’s MSPO was the showcase for 614 companies
from 30 countries, including Poland. The 24th Defence
Exhibition was for the second time graced with the presence of President of Poland Andrzej Duda - the Expo is
held under President’s auspices. Kielce also hosted
Minister of National Defence Antoni Macierewicz and
Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki. However,
it would not have been possible to organise MSPO
without our exhibitors’ and MSPO Programme Board’s
involvement and support, without the Polish Army Command’s and many institutions’ support and kindness.
I wish to express my gratitude for that.
For years, the four-day Kielce’s Defence Exhibition
has been the time to discuss how to strengthen Polish
defense system. The Polish Armaments Group will be
MSPO strategic partner for the coming years. PGZ is
the ambassador of the domestic industry in the global
arena, it also sets direction for the Polish army. Therefore this year’s Armed Forces Exhibition’s leitmotif has
not been a coincidence - „Objective - Innovativeness”.
This objective thus becomes the goal for 349 domestic
exhibitors (out of 614 total companies at the Expo) who
were brought together for 2016’s trade show. Kielce
was the showcase for defense systems and equipment
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designed to respond the army’s needs. This includes
the newly created Territorial Defence Forces brigades.
Targi Kielce’s priority is to build strong Poland. This
important objective can also be achieved through
restoration of the Central Industrial District. The International Defence Industry Exhibition is in line with Poland’s economic development plan - the expo fosters
cooperation between Polish defense industry and international industry partners. For Polish defense industry, MSPO has been considered a global-market gateway. Not only is MSPO an opportunity-creator for the
market leaders, but also for small and medium-sized
enterprises. Polish defense industry boasts numerous cutting-edge solutions - the expo is the chance to
present them on the international arena.
Targi Kielce and the City of Kielce, the owner of the exhibition and congress centre take pride in the fact that
with the Defence Industry we contribute to enhancement of Poland’s position in the international arena.
24th MSPO has fulfilled this objective. I hope that exhibitors find MSPO the best opportunity to mark their
presence in the international markets and to present
products and services. Exhibitors presence demonstrates MSPO’s prestige.
We find exhibitors’ trust is invaluable. Every year we
take efforts to foster this trust. I believe that we will
meet again at the 25th, anniversary Defence Exhibition
held from 5 to 8 September 2017.
Andrzej Mochoń PhD
President, CEO
Targi Kielce

Tegoroczną edycję MSPO odwiedziło 22.140 gości.
This year’s MSPO hosted 22,140 visitors.

Summary

Katarzyna Prostak
Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Rok 2016 był historyczny dla polskich służb. Szczyt NATO
oraz Światowe Dni Młodzieży okazały się sukcesem o wymiarze organizacyjnym, politycznym i wizerunkowym. Polskie
służby stanęły na wysokości zadania, potwierdzając tym samym swoją siłę.
Tak historyczne dla naszego kraju wydarzenia nie pozostały bez wpływu na XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń
tego sektora w Europie, Polska – jako kraj wiodący – zaprezentowała swój potencjał obronny. Zorganizowana została
Wystawa Sił Zbrojnych pod hasłem „Kierunek nowoczesność”. W ramach wystawy zaprezentowały się: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska specjalne. Uzupełnieniem wystawy były prezentacje Żandarmerii
Wojskowej, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Targi MSPO 2016 upłynęły pod znakiem nowych technologii, modernizacji Wojska Polskiego, ale też formowania pierwszych brygad Obrony Terytorialnej. Proces tworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych oraz jego współpraca z kluczowymi
podmiotami funkcjonującymi w przemyśle zbrojeniowym był
przedmiotem wielu spotkań i dyskusji. W targach po raz
pierwszy udział wzięli przedstawiciele Biura ds. Utworzenia
Obrony Terytorialnej oraz Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Podsumowując, miniony Salon, który upłynął w biało-czerwonych barwach, był zwieńczeniem tegorocznych sukcesów
polskich służb, ale też dowodem na ich nowoczesność i ambicje. Stanowił doskonałą platformę do prezentacji tego, co
w polskim przemyśle obronnym najlepsze. Poprzez MSPO
polskie firmy mogły pokazać się światu, a świat - zaprezentować w Polsce.
XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przeszedł do historii jako rekordowy. Sukces wydarzenia był wysiłkiem wielu osób, firm i instytucji, za których wsparcie serdecznie dziękuję. Przede wszystkim to także owoc naszej bardzo
dobrej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Już teraz zapraszam Państwa do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji MSPO, podczas której swój potencjał militarny
zaprezentuje Korea Południowa. Żywię tym samym nadzieję,
że ten rok będzie pełen inspiracji i motywacji do dalszego rozwoju wydarzenia.

2016 goes down in history as a remarkable year for the
Polish services. The NATO Summit and the World Youth Day attained a great success in organizational and political aspects
as well as image-wise. Polish services rose to the challenges
and thereby confirmed their capacities and capabilities.
These historic events must have made an imprint on the
24th International Defence Industry Exhibition. One of Europe’s most important exhibitions of the defence-sector featured Poland - this year’s lead nation which presented its defense potentials. The Armed Forces Exhibition’s leitmotif was
“Objective - Innovativeness”; this was the showcase for the
land forces, air force, navy and special troops. The exhibition
was complemented with presentations of the Polish Space
Agency and the Military Centre for Civic Education.
2016’s MSPO was marked by ground-breaking technologies, Polish Army modernization as well as formation of the
first Territorial Defence Forces’ brigades. Numerous meetings
and discussions focussed upon the creation process of this
new branch of the armed forces and future cooperation with
the defense industry’s key players. For the first time the Ministry of National Defence’s Bureau for Territorial Defence Force
Establishment as well as the Safety and Security Bureau representatives joined the expo.
This year’s expo was held under the white-and-red houseflag; not only was this a culmination of this year’s Polish services’ success, but also the proof of how modern and ambitious
they are. MSPO is an excellent platform to boast what Poland’s
defence industry has to offer. MSPO is the stage for Polish
companies to make global-arena presentations, for the global
actors to mark their presence in Poland.
The 24th International Defence Industry Exhibition has gone
down in history as a record-breaking event. This success is
the result of many people’s, companies’ and institutions’ effort
- I wish to express my thanks for this support. Official delegations visiting the show is the result of our excellent cooperation
with the Ministry of National Defence.
You are wholeheartedly welcome to join the jubilee MSPO,
with South Korea as the lead-nation that will present military
capabilities. I do hope that this year will abound with inspirations and motivation for further MSPO development.

Katarzyna Prostak
Dyrektor Grupy Projektów
Targi Kielce

Katarzyna Prostak
Project-Group Director
Targi Kielce
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Agnieszka Białek
Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

24. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym roku pod wieloma względami był rekordowy.
Na powierzchni przeszło 27 tysięcy metrów kwadratowych
swoją ofertę zaprezentowało 614 firm z 30 krajów, w tym
349 firm z Polski. Partnerem strategicznym MSPO została Polska Grupa Zbrojeniowa. Przedsięwzięciem wiodącym była Wystawa Sił Zbrojnych zatytułowana „Kierunek-Nowoczesność”.
Swoje stanowisko miały nowo tworzone rodzaje Sił Zbrojnych
– Jednostki Obrony Terytorialnej oraz Organizacje Proobronne.
Pierwszego dnia targów odbył się Apel Szkół Mundurowych
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych o charakterze
proobronnym, któremu przewodniczył Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz.
O pozycji Salonu Obronnego świadczą zarówno wystawcy
– czołowe światowe koncerny branży obronnej, jak również bogaty program merytoryczny oraz strategiczne dla tej dziedziny
kontrakty podpisywane w Kielcach. W tym roku Salonowi towarzyszyło 35 wydarzeń seminaryjno-konferencyjnych, w których
uczestniczyło przeszło 2 tysiące osób. Podpisano kilka umów
i porozumień o współpracy.
Prezentowane w czasie targów najnowocześniejsze technologie i rozwiązania dla branży zbrojeniowej otrzymały Nagrody
Defender, Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej, Nagrodę
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz
Nagrody Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Swoją nagrodę
dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, podobnie jak w ubiegłym
roku, osobiście wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
Jesteśmy niezwykle dumni z miejsca jakim jest MSPO, tak
licznie odwiedzanego przez krajowych i zagranicznych - ekspertów, decydentów, potencjalnych nabywców oraz pasjonatów techniki wojskowej. W tym roku wystawę zobaczyło
22 140 gości, w tym 51 oficjalnych delegacji zagranicznych
z 46 państw.
Kielce będą ponownie militarnym centrum świata już za rok.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w jubileuszowej,
25. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
od 5 do 8 września 2017 roku.
Do zobaczenia!

The 24th International Defence Industry Exhibition - the
Expo which enjoys President of Poland’s Honorary Patronage
has been a record-breaking event in many aspects. Almost
27,000 square metres of exhibition space was the display for
614 companies from 30 countries, including 349 Polish firms.
The Polish Armaments Group has been appointed MSPO
strategic partner. The Armed Forces Exhibition “Objective - Innovativeness” has been this year’s lead-event. The Branches
of Armed Forces, Territorial Defence Forces units as well as
Safety and Security NGOS had also their exhibition stands. On
the first expo day the roll-call assembly graced with the presence of the Minister of National Defence Antoni Macierewicz
brought together uniformed classes and representatives of
pro-defense NGOs.
The Defence Exhibition’s position and prestige has been
demonstrated by its exhibitors - the world’s leading defense industry companies. The expo’s importance and significance is
also attributed to strategic contracts signed during the Kielce
event. This year the Expo was accompanied with 35 seminars
and conferences which brought together over 2,000 people.
Several contracts and cooperation agreements were signed
at the trade-show.
The latest developments and cutting-edge technologies
and solutions put on show at MSPO were awarded Defender
Awards, the Special Distinction of the Minister of National Defence as well as accolades of the Chief Commander of State
Fire Services, the Commander in Chief of the Border Guards,
the Chief Commander of the Police as well as awards of the
Head of the Inspectorate for Armed Forces Support, the distinctions of the General Command of Branches of Armed Forces. The most important distinction - Republic of Poland’s President’s Award for the best product which serves the purpose of
the RP Armed Forces soldiers’ safety enhancement has been
presented personally by RP President Mr Andrzej Duda.
The organizers take great pride in MSPO - the place that
hosts numerous visitors from home and abroad - experts,
decision-makers, prospective clients and military technology
aficionados. 22,140 visitors, including 51 official delegations
from 46 foreign countries joined this year’s events.
Next year Kielce will again become the world’s focal point
for military and defence milieus. Please accept our invitation
for the 25th International Defence Industry Exhibition held from
5 to 8 September 2017.
I do hope to meet you in Kielce!
Agnieszka Białek
MSPO & Logistyka Project Director
Targi Kielce

Agnieszka Białek
Dyrektor Projektu MSPO, Logistyka
Targi Kielce
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Najlepsze MSPO w historii Targów Kielce
The greatest MSPO ever in Targi Kielce

+2%

+5%
614

349

Wystawców
Exhibitors

Wystawców z Polski
Polish companies

27 762 m2

Powierzchnia wystawowa
Exhibition space

+5%

+6%
265

Wystawców z zagranicy
Exhibitors from abroad

Wystawcy z 30 krajów
Exhibitors from 30 countries
Denmark - 7
The Netherlands - 5
Belgium - 1

Norway - 15
Sweden - 3

Latvia - 1

Finland - 1

Poland - 349

Great Britain - 29

Lithuania - 1
Ukraine - 4

Canada - 6

Japan - 1
France - 19
Israel - 11

Spain - 2

USA - 57

China - 20
Taiwan - 2

Germany - 41
Luxembourg - 1
Switzerland - 6

Turkey - 2
Cyprus - 1

Austria - 4
Slovenia - 2
Italy - 6
South Africa - 2

Slovak Republic - 2
Czech Republic - 7
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Rekordowa ilość zwiedzających
Rekordowa
ilość
zwiedzających
Record number
of visitors
Record-breaking number of visitors
+13%

22 140

Zarejestrowani
zwiedzajacy
Registered visitors
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2013

10 870

2014

13 075

2015

19 601

2016

22 140

702

215

Akredytowanych dziennikarzy
Accredited journalists

Redakcji z 11 krajów
Editorial teams from 11 countries

Ekspozycja zewnętrzna tegorocznego Salonu Obronnego.
This year’s Defence Expo’s outdoor presentation.

Summary

MSPO 2016 to rekordowa liczba zwiedzających. / 2016’s MSPO brought together a record-breaking number of visitors.

Stopień w jakim targi spełniły oczekiwania zwiedzających
Stopień,
w jakim
targi
The degree
the fairs
metspełniły
visitors oczekiwania
expectations zwiedzających
The degree the expo met visitors’ expectations

46,6%

43,8%

8,9%

BARDZO DOBRZE

DOBRZE

WYSTARCZAJĄCO

VERY GOOD

GOOD

SUFFICIENTLY
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MSPO w mediach:

Media about MSPO:

Raport MSPO
Niezwykły MSPO
Targi były rekordowo duże. Nie zabrakło
na nich nowości oraz ważnych politycznych
deklaracji. MSPO ma się dobrze a przyszłość
imprezy rysuje się w jasnych barwach. (…)
Według ostatecznych danych, na kieleckich
targach swoją ofertę prezentuje 614 przedsiębiorstw i instytucji. Rekordowa jest również powierzchnia wystawiennicza. Takiego
Salonu jeszcze nie było w całej długiej historii
imprezy. (…) Z roku na rok rośnie też grupa
wystawców, którzy wcale nie skupiają się na
polskim rynku, ale traktują MSPO jako okazję
do spotkań z potencjalnymi partnerami z innych krajów. W ten sposób ugruntowuje się
pozycja Kielc także jako imprezy o charakterze regionalnym, a nawet globalnym.

MSPO REPORT
A most outstanding MSPO
The expo has beaten its records with regards
to the exhibition size; the event abounded with
novelties and important political declarations.
MSPO goes from strength to strength and
the event’s future outlook is really positive.
(...) According to final data, the Kielce expo
showcased 614 companies and institutions.
The exhibition space is also record-breaking.
Never ever have we seen such an expo, although MSPO already boasts a long history.
(...) Year after year the group of exhibitors has
increased. Exhibitors do not focus solely on
the Polish market, they rather treat MSPO as
the opportunity to meet prospective partners
from other countries. Thus Kielce not only enjoys the well established position in the region,
it aspires to become a global event.

RZECZPOSPOLITA
Rekordowa liczba ponad 600 firm z 30 krajów
uczestniczących w XXIV Międzynarodowym
Salonie Przemysłu Obronnego MSPO oferowała, i to z zapasem, komplet uzbrojenia potrzebny polskiej armii (...). Nadzieja na biznes
sprowadziła na wystawę setki producentów
broni.
MILITARY TECHNOLOGY (MILTECHMAG.
COM)
Podczas kieleckiego MSPO 2016 PGZ
(Polska Grupa Zbrojeniowa) pokazała demonstrator technologii - nowy czołg, który nazwano PT-16 (Polish Tank 2016). To
zmodernizowana wersja oferowanego czołgu PT-91 Twardy - rodzimego projektu rozwojowego czołgu T-72M1 powstałego w latach
1990 w dwóch polskich firmach - OBRUM
i ZM Bumar-Łabędy.
ARMYRECOGNITION.COM
Na MSPO 2016 Roketsan prezentuje swoje
rozwiązania uzbrojenia precyzyjnego.
Nowe rodzaje broni zbudowane są na zaufaniu do filozofii naprowadzania laserowego. Roketsan prezentuje solidne i efektywne
kosztowo rozwiązania.
POLSKA ZBROJNA
Na ruszającym dziś XXIV Międzynarodowym
Salonie Przemysłu Obronnego można zobaczyć między innymi śmigłowce uderzeniowe,
pojazdy opancerzone i transportery oraz
prototyp najnowszego czołgu Leopard 2PL.
Ponad 600 firm zbrojeniowych z całego świata, w tym około trzystu z Polski, będzie przez
najbliższe cztery dni prezentowało w Kielcach swoje najnowsze produkty.
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RZECZPOSPOLITA daily
The record-breaking number of over 600
companies from 30 countries present at the
24th International Defence Industry Exhibition
MSPO offered much more than Polish Army
needs (...). Hopes to do business has brought
together hundreds of arms manufacturers.
MILITARY TECHNOLOGY (MILTECHMAG.
COM)
During MSPO 2016 in Kielce, Poland, PGZ
(Polska Grupa Zbrojeniowa) revealed a technology demonstrator of a new tank, named as
the PT-16 (Polish Tank 2016). It is a modernised offering of the PT-91 TWARDY tank, which
is an indigenous development of the T-72M1
tank, designed in the 1990s by two Polish
companies – OBRUM and ZM Bumar-Łabędy.
ARMYRECOGNITION.COM
At MSPO 2016 Roketsan presents its solutions
for battlefield precision engagement.
As new weapons emerge from the confidence in laser guidance philosophy, Roketsan
presents reliable and cost effective solutions
for the battlefield.
Polska Zbrojna (Polish Armaments)
Today the 24th International Defence Industry
Exhibition commences - attack helicopters, armoured vehicles and transporters, as well as
the latest Leopard 2GB prototype -these are
just the examples of what MSPO showcases.
For the four days, more than 600 defense companies from around the world, including about
three hundred of Polish firms will use Kielce’s
expo to presented their latest products.

Summary

JANES.COM
MSPO 2016: PGZ prezentuje Loara-NG - samobieżny system obrony przeciwlotniczej.
Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, zaprezentowała projekt Loara-NG (Next Generation)
- 35 mm samobieżną broń przeciwlotniczą
(SPAAG). Oferta kierowana jest do polskich
sił zbrojnych i prezentowana na MSPO - krajowej wystawie przemysłu obronnego odbywającej się w Kielcach.
DEFENCE24.PL
MSPO 2016: Przemysł zbrojeniowy siłą napędową całej gospodarki.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zaznaczył w swym wystąpieniu, iż MSPO
to jedno z trzech największych wydarzeń
tego typu w Europie. Kielce są miejscem
gdzie demonstruje się przemysł zbrojeniowy
nie tylko z Europy, ale i z całego świata.
SHEPHARDMEDIA.COM
MSPO 2016: Podsumowanie wystawy
Tegoroczne MSPO w Kielcach daje nadzieję
na lepszy wgląd w przyszłe plany obronne
polskiego rządu i plany związane w wydatkowaniem budżetu obronnego.
DEFENsE EXPRESS
Wszystkie zakątki świata na MSPO
Przez 24 lat Targi Kielce stworzyły wystawę,
która urosła do rangi jednego z europejskich
liderów. Salon cieszy się uznaniem na rynkach światowych, w związku z tym co roku
przyciąga prawie 20 000 branżowych specjalistów. Lista gości to m.in. ministrowie
obrony, oficjalne delegacje parlamentarne
i rządowe, przedstawiciele ambasad i wyżsi rangą członkowie sztabów generalnych
z kraju i zagranicy.
DEFENsENEWS.COM
Salon Przemysłu Obronnego to trzecia co do
wielkości w Europe i największa w Centralnej
Europie impreza tego rodzaju. Prezentowane
są tu nie tylko najnowsze rozwiązania w dziedzinie sprzętu wojskowego i uzbrojenia, ale
również w zakresie logistyki, bezpieczeństwa
i ratownictwa.

JANES.COM
MSPO 2016: PGZ unveils Loara-NG self-propelled anti-aircraft system.
The Polish Armaments Group (Polska Grupa
Zbrojeniowa, PGZ) unveiled the design for the
Loara-NG (Next Generation) 35 mm self-propelled anti-aircraft gun (SPAAG) proposed for
the Polish armed forces at the country’s MSPO
defence exhibition, held in Kielce.
DEFENCE24.PL
MSPO 2016: The armaments industry as
a driving force for the whole economy.
In his speech, the National Defence Minister
Antoni Macierewicz pointed out that the MSPO
is one of Europe’s three-top events of this
kind. Kielce is the place to showcase not only
European but global armaments industry.
SHEPHARDMEDIA.COM
MSPO 2016: Show round up
This year’s MSPO exhibition held in Kielce, Poland, promised to give greater insight into the
Polish government’s future defence plans and
how they wish to spend an increasing defence
budget.
DEFENsE EXPRESS
MSPO – All corners of the world expo.
For 24 years Targi Kielce has developed the
exhibition wchich has become one of Europe’s leaders. The expo enjoys global recognition, therefore every year it hosts almost 20
000 business-insider. The guests list includes
ministers of defence, official parliamentary and
government delegations, representatives of
embassies and senior military staff-members
from home and abroad.
DEFENsENEWS.COM
MSPO is the 3rd largest international defense
industry exhibition in Europe, and the largest
in Central Europe. It features not only the latest achievements in military equipment and
armaments as well as logistics, security and
rescue.
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Wybrane Opinie
Wystawców

Selected opinions
of the Exhibitors

Sebastian Magadzio,
Prezes AIRBUS GROUP POLSKA
Uczestniczyliśmy w MSPO już kilkanaście razy i cieszymy
się, że możemy być częścią tego wydarzenia. Z dużym zadowoleniem widzimy rozwój targów i wierzymy, że nadal
będziemy brać w nich udział. Obecność w Kielcach jest
nieoceniona, ponieważ owocuje pogłębionymi kontaktami oraz pozyskaniem nowych kontrahentów, co przynosi
korzyści w przyszłości. Z perspektywy naszej firmy MSPO
to ważna impreza, która wspiera naszą firmę w rozwoju
i spełnia nasze oczekiwania pod każdym względem.
W 2016 roku prezentowaliśmy podczas wystawy całe
portfolio naszych produktów, poczynając od trzech śmigłowców, które sprowadziliśmy na wystawę zewnętrzną,
poprzez wachlarz naszych rozwiązań zarówno lotniczych,
jak i kosmicznych. Tegoroczna oferta Airbus to satelity, samoloty zadaniowe takie jak samolot do tankowania w powietrzu. To także pełna gama śmigłowców i samolotów
szkoleniowych, np. samolotu PZL Orlik, który jest podstawą szkolenia polskich sił powietrznych.

Sebastian Magadzio,
AIRBUS GROUP POLAND President
We have participated in the MSPO for over a dozen of
times and we have thus become an inherent part of this
event. It has been the source of great satisfaction to observe the expo development. I do believe we will continue
to take part in the trade show. Our presence in Kielce is
invaluable as it results with in-depth relations. We also acquire new customers, which translates to future benefits.
We find MSPO an important event which supports our
company’s development. MSPO meets our expectations
in every respect.
At 2016’s exhibition we presented our complete products
portfolio, ranging from the three helicopters put in display
at outdoor exhibition grounds through a range of air and
aerospace solutions. This year’s Airbus offer includes satellites, special-application aircraft such as those used for
in-flight refuelling. The presentation includes a full range
of helicopters and training aircraft, for example PZL Orlik Polish air forces’ basic trainer-aircraft.

Salon Obronny zgromadził 614 firm, w tym 349 z Polski.
The Defence Exhibition was the showcase for 614 companies, including 349 firms from Poland.
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Stanley J. Prusinski, Dyrektor sprzedaży
i marketingu na Europę
Centralną i Wschodnią
BOEING DEFENCE, SPACE
& SECURITY 
Boeing bierze udział w MSPO od 2009 roku. W tym roku
na wystawie zewnętrznej prezentowaliśmy wielozadaniowy
śmigłowiec AH-64 Apache. Jest to najbardziej zaawansowany śmigłowiec na świecie, który obecnie jest propozycją
do polskiego programu Kruk.
Targi MSPO dają możliwość zaprezentowania produktów
Boeing, które mogą być przedmiotem zainteresowania
na polskim rynku. Biorąc udział w tym wydarzeniu mamy
okazję spotkać się z osobami z branży lotniczej oraz
obronnej, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Obrony
Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), a także
poszerzyć naszą współpracę z lokalnymi firmami.
W ciągu ostatnich paru lat zauważamy ogromny rozwój
i doceniamy otwartość i pracowitość organizatorów tej imprezy. Z roku na rok wzrasta znaczenie MSPO jako miejsca
rozwoju przemysłu obronnego w Europie. Nasza obecność tutaj potwierdza nasze oddanie Polsce, wzmacnianie
polsko-amerykańskich więzi militarnych oraz poszerzanie
współpracy z polskim przemysłem obronnym.

Stanley J. Prusinski,
Sales and Marketing Director
for Central and Eastern Europe,
BOEING DEFENCE, SPACE & SECURITY
Boeing has taken part in MSPO since 2009. AH-64 Apache
attack helicopter was on static display at this year’s trade
show. The Apache is the most advanced multi-role combat helicopter in the world and currently under consideration for the Polish Kruk Attack Helicopter Program.
MSPO provides a great opportunity to showcase Boeing
products that could be of interest to Poland. We are also
able to engage with the Polish aerospace and defense
community, including representatives of the Ministry of
Defense and Polish Armaments Group (PGZ), and to expand our partnerships with local companies.
Over the past few years we have seen tremendous growth
here. We also value the openness and hard work of the
organizers who make sure the show thrives every year. It
clearly shows the increasing importance of MSPO as the
place to do business within the defense industry. Boeing’s
presence at the show confirms our long-term commitment
to Poland, reinforces the U.S-Polish military-to-military ties
and expands our collaboration with the Polish defense industry.

Torbjørn Svensgård,
Prezes FSi
Nasze firmy uczestniczyły w Targach MSPO od samych
początków, a jako FSi jesteśmy tu po raz drugi. Podczas
targów w Kielcach założyliśmy sobie dwa cele. Po pierwsze część firm z naszej konfederacji prezentuje systemy,
które będą brały udział w przetargu w Polsce. Po drugie,
podczas MSPO pojawia się duża liczba firm poszukujących współpracy i nowych kontraktów lub też szukających
polskich firm, które mogą być ich dostawcami.
Tegoroczną edycję MSPO zaliczam do udanych, jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Cieszymy się, że byliśmy
w Kielcach, nasze rozmowy przebiegały pomyślnie, mimo
że w tym roku zaprezentowaliśmy mniejszą ekspozycję.
Dostrzegamy, że przybywa zwiedzających i potencjalnych
kontrahentów, co rokuje dobrze na przyszłość. Z pewnością będziemy na MSPO 2017, tak jak i firmy, z którymi
zaczęliśmy współpracę.

Torbjørn Svensgård
FSi President
This has been the second time FSi has joined MSPO, our
companies have been here since the beginning. We have
had two purposes for the expo; first of all, some our confederation companies present the systems which will take
part in tenders in Poland. Secondly, there is a fairly big
number of companies that seek to establish partnerships
and contracts with Polish companies or wish to find prospective Polish suppliers.
We are very happy with this year’s MSPO, we are very
pleased with the results. We are glad to join Kielce expo,
even though we have had a little smaller presentation this
year. We have seen increased number of visitors and prospective business partners - this may be a future profit.
We will be back next year, just like the companies we have
established cooperation with.

Dmitri Pogribinski, Marketing
Manager, IMI SYSTEMS
Nasza firma wystawiała się na targach MSPO po raz
czwarty. Jeśli chodzi o edycję 2016 to oceniam, że w porównaniu do poprzednich jest lepsza. W tym roku przedstawiliśmy produkty, które odpowiadają polskiemu rynkowi
i chcieliśmy pokazać, że jesteśmy gotowi na współpracę
z polskimi klientami i na inwestycje.
Firma IMI SYSTEMS ma bogatą ofertę, jednakże nie wystawialiśmy wszystkich produktów, ale te, które naszym
zdaniem są odpowiednie dla polskiego odbiorcy. Jesteśmy jedną z największych firm z branży militarnej w Izraelu
i chcieliśmy pokazać to, co naszym zdaniem ma spory potencjał. Dla nas MSPO jest bardzo ważnym wydarzeniem,
odbywamy tu wiele spotkań, co ułatwia nam zdobycie nowych klientów. Cieszymy się z obecności w Kielcach.

Dmitri Pogribinski,
Marketing Manager, IMI SYSTEMS
Our company has exhibited at MSPO for the fourth time.
When it comes to 2016’s expo, it has even improved compared to the previous editions. We present products that
are suitable for Poland’s market. We want to show that we
are ready for cooperation with Polish customers and investments in Poland.
IMI SYSTEMS has extensive products portfolio, we have
not shown all our products. We have selected those,
which in our opinion are suitable for Polish market. We
are one of the biggest military and security companies in
Israel, so we have brought products that have potentials in
Polish market. For us MSPO is really beneficial - we have
held numerous meetings at this year expo; this has been
helpful to find customers. We are pleased to be in Kielce.
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MSPO co roku odwiedza liczne grono specjalistów.
Every year MSPO brings together a large group of specialists and business-insiders.
Piotr Kosicki,
IMS-GRIFFIN
Wiceprezes IMS GRIFFIN 
Uczestniczyliśmy w targach MSPO już kilkanaście razy,
myślę, że jesteśmy jednym z największych wystawców
od lat. Nasze stoisko odwiedzają przedstawiciele wielu
zagranicznych firm, a także przedstawiciele wojska i ministerstwa. Jeśli chodzi o edycję 2016, jesteśmy usatysfakcjonowani z uczestnictwa i z tego, co udało się uzyskać
podczas targów.
MSPO to okazja, by pokazywać rzeczy nowe i promować
je na przyszłość. W Kielcach zawsze prezentujemy również
to, co już udało nam się wdrożyć do armii. Jednym z najbardziej interesujących produktów 2016 były kralowniki
przeciwpancerne do programu NAREW. Prezentowaliśmy
także systemy kierowania ogniem i wiele innych będących
już na wyposażeniu armii.
Itzhak Sharon,
Wiceprezes IAI 
Brałem udział w targach już kilkanaście razy. MSPO z roku
na rok wygląda coraz okazalej, a edycja 2016 była zdecydowanie najlepsza. Widać spory wydźwięk międzynarodowy wydarzenia, duże zainteresowanie mediów oraz zwiedzających. Odbyliśmy parę bardzo efektywnych spotkań.
Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne - jest znakomicie.
Warto uczestniczyć w MSPO, obecnie jest to wręcz obowiązek, ponieważ jest to jedna z najważniejszych imprez.
Dostrzegamy wiele korzyści z wizyty w Kielcach, między innymi to możliwość spotkania się z osobami, z którymi ciężko się skontaktować poza targami. Salon Obronny zapewnia nam tę możliwość, a to dla nas niezbędne. W naszej
wystawie staramy skupić się na wymaganiach polskiego
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Piotr Kosicki,
IMS GRIFFIN Vice President
We have participated in MSPO for over a dozen of times.
I think we have been one of the largest exhibitors over the
years. Our stand hosted representatives of many foreign
companies as well as delegates of the army and the Ministry. When it comes to 2016’s expo, we are satisfied with
our participation and what we have achieved during the
trade-show.
MSPO is the opportunity to showcase new developments
with the view of future promotion. Kielce has always been
the presentation platform for products which have already
been used by the army. One of the most interesting products on show in 2016 were anti-tank crawlers for NAREW
programme. We have also presented fire control systems
and many others products the army has been equipped
with.
Itzhak Sharon,
IAI Vice President
I personally have been to MSPO several times. MSPO
looks better and better every consecutive year, 2016’s has
been definitely the best. There is a lot of media and visitors
interest in this international event. Very have had effective
meetings.
In terms of organization it has been truly excellent. It is
worth being here, MSPO is a must-attend event as it is one
of the most important exhibitions that I see these days.
We have benefits from the visit to Kielce, I have met people that are normally very hard to meet outside expos. The
Defence Expo provides this essential opportunity. Our exhibition concentrates on Polish market requirements. This

Summary
rynku. W tym roku prezentowaliśmy inteligentne systemy
wczesnego ostrzegania oraz systemy obserwacji.

year we have presented the intelligent early warning and
surveillance systems.

Michał Wąsiewicz,
Rzecznik prasowy ITWL
Targi MSPO od wielu lat są dla nas najważniejszą imprezą.
Oceniamy, że są bardzo dobrze przygotowane. Z przyjemnością spotykamy się tu z zagranicznymi kontrahentami,
którzy doceniają organizację tych targów i porównują je
z innymi podobnymi wydarzeniami, w których biorą udział.
Widać, że MSPO się rozwija. Z naszej perspektywy kielecki Salon Obronny to największe targi, w których bierzemy
udział tak aktywnie.
Na przestrzeni lat uczestnictwa w MSPO widać także postęp w naszej firmie - na początku stoisko było wielkości
sali konferencyjnej, w 2016 roku było to 200 metrów kwadratowych. W tym roku postawiliśmy głównie na polskie
bezzałogowce. Jesteśmy, jeżeli chodzi o polskie firmy,
najbardziej doświadczonym producentem bezzałogowych
statków powietrznych. Dostarczamy je do sił powietrznych
armii polskiej. Ponad 100 sztuk naszych celów powietrznych jest w obecnie w użyciu. W Kielcach pokazywaliśmy
między innymi nasz najnowszy projekt odrzutowego bezzałogowca, który jest najszybszym tego typu projektem
w Polsce i jednym z najszybszych na świecie.

Michał Wąsiewicz,
the Spokesman for ITWL
For many years we have recognised MSPO as the most
important event. The event boasts excellent organisation.
We are pleased to meet foreign partners. They also appreciate the event organization; they use other, similar events
as a benchmark. You can clearly see that MSPO has been
thriving. From our perspective, Kielce Defence Expo is the
largest event of this type we have participated so actively.
Over the years our MSPO participation has also increased
- at the beginning the expo stand was the size of a conference room, in 2016 we used 200 square meters. This
year Polish UAVs were on top of our priority list. Among
Polish companies, we boast to be most experienced unmanned aerial vehicles manufacturer. Our products are
provided for Polish Armed Forces air defence, with more
than 100 units in use now. In Kielce we showcased our
latest project - a jet-propelled drone, Poland’s and one of
the world’s fastest of its kind.

Didier Philippe,
Wiceprezes MBDA 
MBDA jest regularnym wystawcą na MSPO od 2007 r.
Podczas tegorocznej edycji skoncentrowaliśmy się na systemach rakietowych, które biorą udział w polskich prze-

Didier Philippe,
MBDA Vice President
MBDA has been a faithful exhibitor in MSPO since 2007.
At this year’s edition we focused on missile systems that
participate in competitions in Poland. Finally we have pre-

Salon obronny cieszy się od lat dobrą opinią wystawców i zwiedzających.
For years the Defense Expo enjoys a good reputation of exhibitors and visitors.
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targach. Po raz pierwszy na MSPO zaprezentowaliśmy
sprawdzoną w boju rakietę Brimstone, proponowaną jako
uzbrojenie do szturmowych śmigłowców w programie
„Kruk”, a także uzbrojone bezzałogowce dla programu
„Gryf”.
Wystawa MSPO jest świetnym miejscem, aby spotkać
partnerów przemysłowych, takich jak PGZ i jej członków,
inne firmy i konkurentów. Widzimy potencjał do rozwoju,
jeśli chodzi o aktywność organizatorów w zakresie koordynacji polskich i zagranicznych delegacji odwiedzających
hale wystawców zagranicznych. Jak każdy wystawca przyjeżdżamy z przyjemnością na MSPO, by spotkać naszych
potencjalnych klientów i umożliwić im zdobycie pełnej
wiedzy o różnych oferowanych rozwiązaniach i możliwościach partnerstwa.

sented for the first time at MSPO the combat proven Brimstone missile proposed to equip attack helicopters for
the “Kruk” program but also armed drones for the “Gryf”
program
As a matter of fact MSPO exhibition is a very good place to
meet industrial partners like PGZ and its members, other
companies and competitors. There is a room for development in terms of activity of organizers in a field of coordination of national and foreign delegations visiting the foreign
exhibitors halls. Like every exhibitor we come with pleasure to MSPO to meet our potential clients and enable them
to get full understanding about various offered solutions
and possibilities of partnership.

Mike Gleason,
BELL HELICOPTER
Firma Bell Helicopter bierze udział w projekcie “Kruk”,
w konkursie o kontrakt na śmigłowce bojowe w Polsce.
Obecnie jesteśmy na etapie zastąpienia modelu tzw. „Whiskey Cobra”, modelem Bell AH – 1Z Viper. W tym roku
prezentowaliśmy w Targach Kielce Bell AH-1Z Viper, najnowszy z linii śmigłowców szturmowych, wywodzących się
od pierwszej na świecie konstrukcji tego typu AH-1 „Cobra”.
Tegoroczna wystawa MSPO cieszyła się zainteresowaniem
osób wysokiej rangi - w poprzednim roku tego brakowało. Myślę, że edycja 2016 charakteryzowała się większym

Mike Gleason,
BELL HELICOPTER
Bell Helicopter has taken part in the “Kruk” project - the
competition for the combat helicopters for Poland. We are
now in progress of “Whiskey Cobra” model replacing with
Bell AH – 1Z Viper. At Targi Kielce we present our aircraft
- Bell AH-1Z Viper - the latest in the assault helicopter line
that started with the world’s first construction of its type AH-1 Cobra.
This year’s MSPO is much better attended by dignitaries. Last year we had none of that. It seems that at 2016’s
MSPO there is more emphasis on the political aspect. That

MSPO to miejsce prezentacji najnowszego sprzętu wojskowego.
MSPO the showcase for cutting-edge military equipment.
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naciskiem na aspekt polityczny MSPO. To przełożyło się
na dynamikę wydarzenia i sprawiło, że duża liczba firm
przyjechała tu, by inwestować.
Cieszy nas, że w tym roku odwiedzili nas goście - przede
wszystkim członkowie Ministerstwa i Parlamentu. Jak dla
nas to najlepsza edycja MSPO. Targi były dobrze zorganizowane, słyszałem, że to najlepsze targi w tym regionie.
I jest to niewątpliwie jeden z największych salonów obronnych na świecie, który skupia najważniejsze firmy z branży.

drives the dynamics of the show and makes it much more
useful for the companies to come and invest
We are glad - we had many members of parliament and
the Ministry representatives stop here. One of our better
MSPO shows so far. The trade fair has been well organized, it enjoys the opinion of the best in the region. I believe it is one of the largest defence show in the world. It
definitely brings together a large number of the most important companies in that branch

James A. Katzen,
Wiceprezes PLZ Mielec
Uczestniczyliśmy w targach MSPO co najmniej 10 razy.
Najpierw jako Polskie Zakłady Lotnicze, potem razem
z firmą Sikorsky Aircraft i w ostatnich dwóch latach, jako
Lockheed Martin Corporation – razem jesteśmy w Kielcach
od co najmniej 20 lat!
W roku 2016 prezentujemy śmigłowiec Black Hawk w wersji uzbrojenia, produkowany w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu dla klientów Polski i firm z całego świata.
Jest on 29. egzemplarzem wyprodukowanym w firmie.
Black Hawk produkujemy od ponad 9 lat.
Co roku targi MSPO są coraz większe, ich efektem jest
więcej kontaktów z potencjalnymi klientami i mediami.
Targi MSPO są dla naszej firmy najważniejsze i najlepsze.
Warto wziąć w nich udział, ponieważ są adresowane dokładnie do firm przemysłu obronnego, w przeciwieństwie
do targów w Farnborough lub Le Bourget. Podczas MSPO
pojawiają się klienci, którzy szukają systemów obronnych,
a w tym systemów lotniczych, będąc dla nas idealnym profilem klienta.

James A. Katzen,
PZL Mielec Senior Vice President
We have participated in MSPO for at least 10 times. We
started as Polskie Zakłady Lotnicze, then together with
Sikorsky Aircraft company and in the last two years as
Lockheed Martin Corporation - together we have been in
Kielce for at least 20 years!
In 2016 the Black Hawk helicopter is presented in the version and with weapons offered by the Polish Aviation Factory in Mielec for the Polish and global clients. This has
been the 29th helicopter produced by the company. Black
Hawk has been manufactured for more than nine years.
Every year MSPO gets bigger. This results in more contacts with prospective customers and the media. Our
company finds MSPO the most important and best show.
It worth being a part of MSPO as this is the event targeted
at the defense industry companies as opposed to Farnborough or Le Bourget shows. MSPO attracts customers
who look for weapons systems, including aircraft systems
- for us this is an ideal customer profile.

Krzysztof Krystowski, Wiceprezes
LEONARDO HELICOPTERS,
PZL Świdnik
Wydaje mi się, że jesteśmy na MSPO od zawsze. Dostrzegamy, że targi cieszą się dużą popularnością w mediach.
Warto być w Kielcach ze względu na to, że to „nasze”,
polskie targi - mają swoją specyfikę, swój klimat, cieplejszy i serdeczny niż targi w Londynie czy Paryżu. Oceniam,
że na tle pozostałych wystaw militarnych Targi Kielce wypadają bardzo dobrze.
Rok 2016 był dla nas dużo bardziej pracowity. W ubiegłym
roku w ogóle nie wystawialiśmy śmigłowców, natomiast
w tej edycji targowej prezentowaliśmy dwa. Jeden bardzo
nowoczesny, AW 149 – najnowocześniejszy w tej chwili
śmigłowiec wielozadaniowy na świecie. Drugim śmigłowcem, który wystawialiśmy w Kielcach był W-3PL Głuszec,
pokazywany po raz pierwszy z wyposażeniem w rakiety
przeciwpancerne Spike. To doskonała oferta dla polskiej
armii, by w szybki, ale i relatywnie ekonomiczny sposób
podnieść poziom bezpieczeństwa śmigłowców i zdolności
obronnych armii.

Krzysztof Krystowski,
LEONARDO HELICOPTERS Vice President
- PZL Swidnik
We seem to have been a part of MSPO ever since its beginnings. We have noticed that the show is very popular
with the media. Kielce is the place to be; this is really
„our”, Polish exhibition. The expo has its own specificity,
climate - nicer and more cordial than those of London or
Paris events. In my opinion, compared to other military exhibitions, Targi Kielce is doing really well.
2016 has been much more busy for us. Last year we did
not exhibit helicopters, at this year’s expo we showcased
the two helicopters. One of these - AW 149 is the world’s
most advanced multi-purpose helicopter. The other helicopter on show in Kielce is W-3PL Głuszec, for the first
time shown with the Spike antitank rockets. This offer is
excellent for the Polish Army - a quick and a relatively
economical way to increase the helicopters safety and defense capabilities of the army in general.

Marek Dras,
Prezes RADIOTECHNIKA
MARKETING
Moim zdaniem targi MSPO mają charakter nie tylko handlowy, ale także są forum politycznym, stąd ogromne zainteresowanie mimo wysokich kosztów wystawy. MSPO
to również forum wymiany informacji i miejsce spotkań
wszystkich zainteresowanych przemysłem zbrojeniowym.
Dlatego też prezentowaliśmy się w Kielcach, wymieniając
informacje oraz dzieląc się wizjami na przyszłość. Od po-

Mark Dras,
Radio MARKETING President
In my opinion, MSPO is much more than a commercial
event, this is also a political forum. Hence the great interest, despite high costs associated with the exhibition.
MSPO is also the forum to exchange information and to
meet all armaments and defence industry stakeholders.
Therefore Kielce has been the place to exchange information and share visions for the future. For over 10 years
MSPO has greatly advanced; now it is a world-class event.
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nad 10 lat Targi MSPO robią bardzo duże postępy, obecnie
prezentują światowy poziom.
Uczestniczymy w MSPO praktycznie od samego początku.
Kieleckie targi są bardzo specyficzne, ponieważ odbywają
się co roku, a nie jak pozostałe na świecie – co dwa lata.
Warto być na MSPO, bo jest to jedyne miejsce, gdzie możemy się spotkać z kontrahentami osobiście. Targi skupiają osoby z konkretnej branży, które przychodzą po dany
rodzaj wiedzy.

We have participated in MSPO ever since it was created.
The Kielce expo has its specificity as it is held every year,
unlike all other shows held every other year. It is worth joining MSPO - this is the only place where to meet clients in
person. The expo brings together business insiders who
seek particular kind of knowledge.

Roland Steinbrecher,
Dyrektor marketingu RAFAEL
Myślę, że MSPO z roku na rok jest coraz bardziej profesjonalne. Targi oceniamy jako wydarzenie o bardzo wysokim
standardzie: jesteśmy zadowoleni z organizacji, przygotowania stoiska. Zauważyliśmy w tym roku wielu przedstawicieli przemysłu.
Na targach MSPO jesteśmy od co najmniej 15 lat. Nasza
wystawa stale się zmienia. W tym roku prezentowaliśmy
systemy morskie, pociski, systemy Cyber, systemy dla sił
lądowych oraz ochrony pojazdów.

Roland Steinbrecher,
RAFAEL Marketing Director
I think that every consecutive year MSPO becomes even
more professional. This is a very high standard event: we
are satisfied with its organization and the expo stand quality. We have noticed many industry representatives attending this year’s expo.
We have been a part of MSPO for at least 15 years. Our exhibition has been constantly changing. This year we have
presented naval systems, missiles, cyber systems, land
forces and the vehicles protection systems.

Bobby Yanosick,
Specjalista ds. targów, RAYTHEON
Uczestniczymy w targach MSPO od około piętnastu lat.
W tym roku prezentowaliśmy amunicję, a także systemy
obrony lotniczej oraz systemy obrony antybalistycznej Patriot.
Tegoroczna wystawa była znakomita, organizatorzy bardzo dobrze wykonali swoje zadanie. Wszystko było impo-

Bobby Yanosick,
RAYTHEON Trade show manager
We have participated in MSPO for about 15 years. We
present munitions as well as air and missile defense Patriot.
This exhibitions is A+, very good, run very well. The organizers have done a very good job. Everything is superb, in
terms of the number of visitors and media interest as well.

MSPO to miejsce wielu rozmów, spotkań i wymiany doświadczeń na temat obronności.
MSPO abounds with defense-related discussions, meetings and experience exchange.
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nujące, zarówno pod względem zainteresowania klientów,
jak mediów i zwiedzających. Z pewnością była to jedna
z najlepszych edycji wydarzenia. MSPO to jedyny salon
obronny, który odbywa się co roku w Europie ŚrodkowoWschodniej. Przyjeżdżają tu licznie zarówno wystawcy, jak
również zwiedzający. MSPO to ważne wydarzenie zarówno
dla polskich, jak i pozostałych wystawców z branży. Z pewnością będziemy tu w przyszłym roku, żeby po raz kolejny
spotkać się z ważnymi osobami.

This has certainly been one of the best event’s edition.
MSPO is the only defense expo in Central and Eastern Europe, with large numbers of both exhibitors and visitors.
MSPO is an important event for Polish and international
industry exhibitors. We will definitely be here next year to
meet the important people.

Dr inż. Henryk Kruszyński,
Prezes TELDAT
Uczestniczymy w targach od 1998 roku. W tym roku prezentowaliśmy kompleksowe oraz rozległe systemy zarządzania walką i sytuacjami kryzysowymi, opracowane
od podstaw przez polskich inżynierów i sprawdzone także
w środowisku międzynarodowym. Swoją premierę miała tu
najnowsza, najbardziej rozwinięta, dojrzała i rozlegle działająca wersja Systemu Zarządzania Walką, dedykowanego
na wszystkie szczeble dowodzenia. Na targach premierę
swojej najbardziej rozwiniętej wersji miał również System
Bezpiecznej Wymiany Informacji.
Jeśli chodzi o liczbę zwiedzających to widać, że jest ich
więcej niż w poprzednich latach. Również widzimy to
po dużym zainteresowaniu prezentowanymi przez nas
wysoce zaawansowanymi produktami licznych polskich
i zagranicznych delegacji rządowych, wojskowych, sektora publicznego, a także przedstawicieli naszych kontrahentów, ogólnopolskich mediów i innych środowisk. Targi
ewoluują w dobrym kierunku.

Engineer Henry Kruszyński PhD,
TELDAT President
We have participated in MSPO since 1998. This year we
have showcased a comprehensive and many-aspect battlefield and crisis management systems; fully developed
by Polish engineers, tested in the international environment. It was the première-stage for the latest and most
comprehensive, mature and extensive version of Battlefield Management System for all command levels. The
trade show saw also the unveiling of the most developed
Secure Information Exchange system.
As for the attendance - there are more visitors than compared to previous years. We have also seen a great interest in our highly advanced products - there have been
numerous Polish and foreign governments delegations,
representatives of military, public sector as well as our
partners, domestic media and other milieus. The expo has
assumed the right development direction.

Arkadiusz Szuba, Prezes UMO 
MSPO prezentują zadawalający, stały poziom, co bardzo
nas cieszy. Wiele targów obecnie wykazuje tendencję zniżkową i zainteresowanie nimi spada.
Firma UMO jest przedstawicielem kilku koncernów zagranicznych na polskim rynku. Reprezentujemy szereg różnych marek, zaczynając od urządzeń obezwładniających
Taser ze Stanów Zjednoczonych - są to produkty wyprodukowane dla polskiej policji i służb głównie podlegających
pod MSWiA - po kamery nasobne firmy Axon, które również są produktami wyprodukowanymi na ten rynek.
W naszej ofercie posiadamy ładunki kierunkowe Forsit
oraz innego rodzaju niewrażliwe systemy wysokoenergetyczne. Przedstawiamy także broń długą Nightforce, pancerze Hesco i różnego rodzaju optoelektronikę, między
innymi gogle noktowizyjne MPV NS 21 produkcji Steinera,
które w tym momencie już wprowadziliśmy jako standard
w polskich wojskach specjalnych. Mamy też BSP klasy mikro czy też klasy Nano – bezzałogowy statek latający Black
Hornet, system latający ważący 15 gramów, z powodzeniem realizujący zwiad z powietrza.
Piotr Wojciechowski,
Prezes WB ELECTRONICS 
Firma WB Electronics uczestniczy w Salonie Obronnym
od 1998 roku, i z roku na rok jesteśmy zachwyceni zmianami. Targi MSPO to najlepszy sposób prezentacji dla naszych partnerów zagranicznych oraz możliwość zapoznania ich z pełną ofertą naszej firmy.
Pozycja firmy WB Electronics na rynku międzynarodowym
stale się umacnia, co przekłada się na dużą liczbę gości
z zagranicy, a to dla nas bardzo istotne. Jeśli chodzi o rynek krajowy, targi mają większe znaczenie prestiżowe niż

Arkadiusz Szuba,
UMO President
MSPO present satisfactory and constant level which
makes us really happy. Many expos are now in a downward trend, interest decreases.
UMO is a representative of several foreign companies
to the Polish market. We represent a number of different
brands, ranging from the United States’ Taser stun devices
produced for Polish police and the Ministry of the Interior
and Administration’s services. We also offer body-point-ofvies Axon cameras which are also manufactured for this
market.
We offer Forsit directional loads and other types high energy systems. We also put on show Nightforce long guns,
Hesco armour and all kinds of optoelectronics including
MPV NS 21 night vision goggles from Steiner. The latter
have been already introduced as a standard in Polish
special troops. We also have the micro-class BSP and
nano-class unmanned aerial vehicle Black Hornet which
weights 15 grams for efficient air reconnaissance.

Piotr Wojciechowski
- WB ELECTRONICS President
WB Electronics has participated in the Defence Expo
since 1998, every year we have been delighted to see the
changes. MSPO is the best presentation platform for the
benefit of our foreign partners - thus they are familiarises
with the full range of our company’s products.
WB Electronics’ international market position continues to
strengthen which results in a large number of visitors from
abroad. This is very important for us. As far as the domestic market is concerned, trade shows are more important
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Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i Zastępca Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Jarosław Brysiewicz podczas zwiedzania ekspozycji MSPO 2016. / Secretary of State, Head of the National Security Bureau
Paweł Soloch and Deputy Head of the National Security Bureau Jaroslaw Brysiewicz makes a tour over 2016’s MSPO.
promocyjne. Dlatego to wydarzenie traktujemy jako promocję dla rynków zagranicznych.
Prezentowaliśmy w tym roku bardzo nowoczesne radiostacje programowalne oraz rozwiązania w systemach bezzałogowych - jesteśmy z tego znani, ponieważ eksportujemy
dużą ilość systemów bezzałogowych.

prestige-wise rather than promotion-wise. This a promotional vehicle for foreign markets.
This year cutting-edge programmable radio solutions and
unmanned systems are on show. Because of export of
a large number of unmanned systems we have become
a household name.

płk dr inż. Jacek Borkowski,
Dyrektor WOJSKOWEGO INSTYTUTU
TECHNICZNEGO UZBROJENIA
MSPO to wydarzenie, na którym jesteśmy obecni od kilkudziesięciu lat. Edycja 2016 zaowocowała kilkoma umowami o współpracy, także zagranicznej. Odbyliśmy ważne
spotkania np. z wiceministrem Armenii, z którym rozmawialiśmy o konkretnych przedsięwzięciach związanych
ze współpracą z tym krajem.
W tym roku w Kielcach zaprezentowaliśmy symulator
strzelca pokładowego łodzi pościgowych. Jest to nowa
propozycja dla wojska. Symulator uczy podstawowych
nawyków i oszczędza czas szkolenia i wszystkie elementy związane z materiałowym zabezpieczeniem szkolenia,
łącznie z amunicją.
Najważniejszą grupą wyrobów, którą zaprezentowaliśmy
na targach 2016, były bezzałogowe systemy latające. Pokazaliśmy system Dragon 2 – wiropłat, który atakuje cele
nawet do kilometra, jest to broń masowego rażenia. Ponadto prezentowaliśmy na stoisku urządzenia symulacyjne
do bezzałogowych systemów latających, działające w obszarze do kilku kilometrów. Myślę, że wszystkie urządzenia, które zaproponowaliśmy, wpłyną mocno na zmianę
sytuacji na polu walki.

Colonel Engineer Jacek Borkowski
Director of the Military Institute
of Armament Technology
We have marked our presence at MSPO for decades.
2016’s expo resulted in a number of cooperation agreements, including international cooperation. We had important meetings with Deputy Minister of Armenia. We talked
about concrete projects related to the cooperation with
Armenia.
This year Kielce is the stage for the simulator of pursuitboats gunner. This is a new offer for the army. The simulator teaches basic reactions and thus saves training time.
It encompasses all elements related to materials and ammunition trainings.
The unmanned aircraft systems were most important group
of products presented at 2016’s MSPO. We showcased
the Dragon 2 system - a rotary wing aircraft able to attack
targets within one kilometre distance. This is regarded
mass destruction weapon. In addition we have presented
simulation device for Unmanned Aerial Systems that operate in several kilometres range. I think that the equipment
we offer may largely affect battlefields situation.
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Wizyty oficjalne MSPO
Official visits at MSPO
• Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej / the Republic of Poland President
• Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju / Prime Minister and Minister of Development
• Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Deputy
Prime Minister, Ministry of Science and Higher Education
• Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej / Minister of National Defence
• Paweł Soloch Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego / Secretary of State, Head
of the National Security Bureau
• Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej / Secretary of State at the
Ministry of National Defence
• Jakub Skiba Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji / Secretary of
State at the Ministry of Interior and Administration
• Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki / Secretary of State at the
Ministry of Sport and Tourism

• prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Podsekretarz
Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej / Undersecretary of State at the Ministry of National Defence
• Tomasz Szatkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej / Undersecretary of
State at the Ministry of National Defence
• Marek Ziółkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Undersecretary of State at the Ministry of Foreign Affairs
• Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska / Undersecreatary of State at the
Ministry of Environment
• Radosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju / Undersecretary of State in the Ministry of Development
• Jarosław Brysiewicz Zastępca Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego / Deputy Head of the
National Security Bureau
• Dariusz Gwizdała Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego / Director of the
Head’s Bureau of the National Security
• gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski Dyrektor
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego / Director
of the Armed Forces Supervision Department at the
National Security Bureau
• Bartłomiej Misiewicz Szef Gabinetu Politycznego MON, Rzecznik Prasowy / Director of MOD
Political Office, MOD Spokesperson

Prezydent RP Andrzej Duda z zainteresowaniem zwiedzał wystawę.
President of the Republic of Poland Mr Andrzej Duda toured over the expo with a great interest.
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• Alvin Gajadhur - p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego / acting Main Inspectorate for
Road Transport

• Marzena Okła-Drewnowicz Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny / Deputy Chairperson of the Parliamentary Committee for Social Policy and Family

POSŁOWIE I SENATOROWIE / Members
of Parliament and Senators

• Piotr Pyzik Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą / Deputy Chairperson of the Parliamentary Committee for
Liaison with Poles Abroad

• Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego / Member of the European Parliament
• Michał Jach Przewodniczący Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej / Chairpersons of the Parliamentary Committee of National Defence oraz Zastępcy
Przewodniczącego / and the Deputy Chairpersons:
Marek Jakubiak, Czesław Mroczek, Wojciech Skurkiewicz
• Arkadiusz Czartoryski Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
/ Chairpersons of the Parliamentary Committee Of
Administration Internal Affairs oraz Zastępca / and
the Deputy Chairpeson Marek Wójcik
• Jarosław Rusiecki Przewodniczący Senackiej
Komisji Obrony Narodowej / Chairpersons of Senate Committee of National Defence
• Marek Opioła Przewodniczący Sejmowej Komisji
do Spraw Służb Specjalnych / Chairperson of the
Parliamentary Committee for Secret Services

• Andrzej Smirnow Zastępca Przewodniczącego
Sejmowej Komisji do Spraw Petycji / Deputy Chairpersons of the Parliamentary Committee for Petitions
• Krzysztof Zaremba Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Deputy Chairpersons of the
Parliamentary Committee for Maritime and InlandWaterways Economy

DELEGACJE ZAGRANICZNE /
FOREIGN DELEGATION
MINISTROWIE i WICEMINISTROWIE /
MINISTERS AND DEPUTY MINISTERS
• Mołdawia / Moldova - Anatolie Salaru - Minister Obrony / Minister of Defense

MSPO 2016 odwiedziło 51 oficjalnych delegacji z 46 państw.
This year’s MSPO hosted 51 official delegations from 46 countries.
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• Pakistan / Pakistan - Rana Tanveer Hussain
- Minister Produkcji Obronnej / Minister of Defence
Production

• Pakistan / PAKISTAN - Brig Gen Waquar
Munawar

• Izrael / Israel - Mishel Ben Baruch - Szef
SIBAT / Head of SIBAT

J.E. AMBASADORZY PAŃSTW OBCYCH /
HE AMBASSADORS

• Armenia / ARMENIA - David Pakhchanyan Zastępca Ministra Obrony / Deputy Minister of Defence
• Azerbejdżan / AZERBAIJAN - Tofig Rafiyev Zastępca Ministra ds. Przemysłu Obronnego / Deputy Minister of Defence Industry
• Czechy / CZECH REPUBLIC - Daniel Koštoval
- Zastępca Ministra Obrony ds. Uzbrojenia i Zakupów / Deputy Minister of Defense for Armaments
and Purchase
• RPA / REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - dr Sam
Makhudu Gulube - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony i Weteranów / Secretary for Defence
and Military Veterans
• Estonia / ESTONIA - Ingvar PÄRNAMÄE - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony ds. Inwestycji Obronnych / Undersecretary of State for
Defence Investments in the Ministry of Defence

• Korea / KOREA – J.E. Ji in Hong – Ambasador /
Ambassador
• Norwegia / NORWAY - J.E. Karsten Klepsvik
– Ambasador / Ambassador
• Wielka Brytania / UNITED KINGDOM - J.E.
Jonathan Knott – Ambasador / Ambassador
• Włochy / ITALY - J.E. Alessandro De Pedys –
Ambasador / Ambassador
• Szwecja / SWEDEN - J.E. Inga Eriksson Fogh
– Ambasador / Ambassador

ATTACHE WOJSKOWI /
MILITARY ATTACHÉS
• Bułgaria / BULGARIA – Ppłk Krasimir
STOYANOV - Attache Wojskowy, Morski i Lotniczy
/ Military, Naval and Air Attaché

• Włochy / Italy - Domenico Rossi - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony / Undersecretary
of State in the Ministry of Defence

• Węgry / HuNGARY - Płk Tamas MELKE - Attache
Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy / Defence, Military, Naval and Air Attaché

• Bangladesz / Bangladesh - gen. dyw. rez.
Terique Ahmed Siddique - Doradca Premiera
ds. Bezpieczeństwa (p.o. Minister Obrony) / Prime
Minister’s Counsel For Security (acting Minister Of
Defence)

• Rumunia / ROMANIA – Płk Romeo TĀBÎRCĀ - Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy / Defence, Military, Naval and Air Attaché

• Jordania / Jordan - gen. bryg. Mohammad
Mousa Marzouq Al Habhba - Szef KADDB /
KADDB Head

• USA / USA – Mjr Mark STURGEON - Attache Obrony i Wojskowy / Defence and Military Attaché

• Katar / QATAR - gen. pil. Ghanim bin Shahin
AlGhanim - Szef Sztabu Generalnego Kataru /
Chief of Staff of Qatari Armed Forces

PRZEDSTAWICIELE MINISTERSTW
OBRONY / REPRESENTATIVES OF
MINISTRY OF DEEFENCE
• BIAŁORUŚ / Belarus – Col Siarhei Sakharuk
- Dyrekcja Techniczna ds. Planowania i Koordynacji
Dostaw / Programming and Coordination Supply
Technical Directorate
• CZECHY / Czech Republic - Jiri Stepanek
• LITWA / Lithuania - Artur Plokšto - Dyrektor
Departamentu Uzbrojenia i Systemów Kontroli / Director of Weaponry and Control Systems Department
• NORWEGIA / Norway - Rolf Kjos - Zastępca
Dyrektora Naczelnego / Deputy Director General
• WIELKA BRYTANIA / United Kingdom - Tim
McDonnell - Szef ds. Polityki Eksportowej / Head
Export Policy

• Estonia / ESTONIA - Ppłk Ülo RAUDMÄE - Attache Obrony / Defence Attaché

• Słowenia / SLOVENIA – Płk Zlatko VEHOVAR Attache Obrony / Defence Attaché
• USA / USA - Kmdr por. Thomas KIERSTEAD - Attache Morski / Naval Attaché
• Gruzja / GEORGIA – Płk Zurab KIPIANI - Attache
Obrony / Defence Attaché
• Wietnam / VIETNAM - Płk Tran An PHUONG - Attache Obrony / Defence Attaché
• Hiszpania / SPAIN – Płk Juan Carlos MARTIN
TORRIJOS - Attache Obrony, Wojskowy, Morski
i Lotniczy / Defence, Military, Naval and Air Attaché
• USA / USA – Ppłk Jarin THAYN - Attache Lotniczy
/ Air Attache
• Wielka Brytania / GREAT BRITAIN – Płk Simon
BLAKE - Attache Obrony / Defence Attaché
• Białoruś / BELARUS – Płk Valery KAPSHUL Attache Obrony / Defence Attaché
• Wietnam / VIETNAM – Ppłk Do Xuan QUY - Zastępca Attache Obrony / Deputy Defence Attaché
• Serbia / SERBIA – Płk Pavle VARGA - Attache
Obrony / Defence Attaché
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• Japonia / JAPAN – Płk Munetake CHEAN - Attache Obrony / Defence Attaché
• Meksyk / MEXICO - Gen. dyw. Rubén Pérez
RAMÍREZ - Attache Obrony / Defence Attaché
• Słowacja / SLOVAKIA - Płk Jaroslav BALÁŽ Attache Obrony / Defence Attaché
• Białoruś / BELARUS – Ppłk Aliaksandr
SKARYNIN - Zastępca Attache Obrony / Deputy
Defence Attaché
• Wybrzeże Kości Słoniowej / IVORY COAST –
Płk Edouard Benjamin NEMBELESSINI-SILUE
- Attache Obrony / Defence Attaché

KADRA DOWÓDCZA WOJSKA
POLSKIEGO / POLISH ARMED FORCES
COMMANDERS
• gen. broni Michał Sikora I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP / 1st Deputy Chief of the
General Staff of the Polish Army
• gen. brygady Jan Dziedzic Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP / Deputy Chief of the General
Staff of the Polish Army
• gen. dyw. Jan Śliwka Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych / Deputy Commander General, General Command of Branches
of Armed Forces
• gen. broni Leszek Surawski Inspektor Wojsk
Lądowych / Inspector for Land Forces
• gen. bryg. pilot Tomasz Drewniak Inspektor Sił
Powietrznych / Air Forces Inspector
• kontradmirał Mirosław Mordel Inspektor Marynarki
Wojennej / Naval Inspector
• komandor Mirosław Jurkowlaniec Szef Zarządu Uzbrojenia, Inspektorat Marynarki Wojennej
/ Chief of Armament Management, Naval Inspectorate
• wiceadmirał dr Stanisław Zarychta Dowódca
Centrum Operacji Morskich Dowódca Komponentu Morskiego / Commander of Maritime Operations
Centre - Maritime Component Commander
• gen. bryg. Andrzej Danielewski Inspektor
Szkolenia/Inspektor Rodzajów Wojsk / Trainings
Inspector / Branches of Armed Forces Inspectorate
• gen. broni dr Marek Tomaszycki Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych / Head of Polish
Operations Command of Branches of Armed Forces
• gen. bryg. Sławomir Wojciechowski Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych / Deputy Chief for Operational Command
Support of Branches of Armed Forces
• płk Tomasz Połuch Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 5-7 / Military Police Commander in Chief 5-7
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• płk Robert JĘDRYCHOWSKI Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej / Deputy
Commander in Chief of the Military
• płk Zbigniew Powęska Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Sztabu / Deputy
Chief of the Inspectorate for Armed Forces Support,
Chief of Staff
• gen. bryg. Adam Duda Szef Inspektoratu Uzbrojenia / Chief of the Armaments Inspectorate
• płk Piotr Imański Zastępca Szefa Inspektoratu
Uzbrojenia / Deputy Chief of the Armaments Inspectorate
• Paweł Mączka Zastępca Szefa Inspektoratu
Uzbrojenia / Deputy Chief of the Armaments Inspectorate
• Płk Waldemar Bogusławski Zastępca Szefa
Inspektoratu Uzbrojenia / Deputy Chief of the Armaments Inspectorate
• Piotr Bączek Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego / Head of the Military Counterintelligence
• ppłk Piotr Brzeziński Kontrwywiad Wojskowy /
Military Counterintelligence
• ppłk Mariusz Nogaj
• gen. bryg. Andrzej Kowalski Szef Służby Wywiadu Wojskowego / Head of the Military Intelligence Services
• płk Norbert Loba Zastępca Szefa ABW / Deputy
Head of the Internal Security Agency
• płk Sylwester Lis Dyrektor departamentu ABW /
ABW Department Director
• płk Jacek Lipski Zastępca Szefa Biura Ochrony
Rządu / Deputy Head of the Government Security
Bureau

RESORT SPRAW WEWNĘTRZNYCH /
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
• nadinspektor dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji / PHD Police Commander in
Chief
• nadinspektor Jan Lach Zastępca Komendanta
Głównego Policji / Deputy Police Commander in
Chief
• nadinspektor Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji / Deputy Police Commander in Chief
• insp. Dariusz Augustyniak Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji / Świętokrzyskie Voivodeship Police Commander in Chief
• mł. insp. Artur Bielecki I Zastępca Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji / Świętokrzyskie
Voivodeship Police 1st Deputy Commander in Chief
• insp. Marek Przybyszewski Zastępca Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji /

OFFICIAL VISIt

Minister Obrony Narodowej wizytował ekspozycję polskiej armii.
The Minister of National Defence visited the Polish Army exhibition.
Świętokrzyskie Voivodeship Police Deputy Commander in Chief
• insp. Artur Bednarek Zastępca Świętokrzyski
Komendant Wojewódzki Policji / Świętokrzyskie
Voivodeship Police Deputy Commander in Chief
• insp. Małgorzata Borowik Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji / Director for
Logistics Bureau of the Police Headquarters
• podinsp. Katarzyna Anioł-Olejnik Zastępca
Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej
Policji / Deputy Director for Logistics Bureau of the
Police
• Marek Małkowski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Granicznej / Deputy Commander in Chief of Border-guards
• bryg. Adam Czajka Świętokrzyski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach / Świętokrzyskie Voivodeship Commander in
Chief of the State Fire Services
• st. bryg. Robert Sabat Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach / Świętokrzyskie Voivodeship Deputy Commander in Chief of the State Fire
Services in Kielce

• st. bryg. Stanisław Woś Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach / Świętokrzyskie Voivodeship Deputy Commander in Chief of the State Fire
Services in Kielce
• st. bryg. Sylwester Hamera Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach / Municipal
Commander in Chief of the State Fire Services
• bryg. Sławomir Karwat Zastępca Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
/ Deputy Municipal Commander in Chief of the State
Fire Services in Kielce
• st. bryg. Paweł Górniak Zastępca Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
/ Deputy Municipal Commander in Chief of the State
Fire Services in Kielce

PROKURATURA KRAJOWA / NATIONAL
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
• Bogdan Święczkowski Prokurator Krajowy,
I Zastępca Prokuratora Generalnego / National Prosecuting Attorney and Deputy General Prosecuting
Attorney

25

Wizyty oficjalne
• Jarosław Duś Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego W Departamencie Do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej / Head of Organizational
and Legal Affairs Department for the Military Prosecutor’s Office of the National Public Prosecutor’s
Office

PRZEDSTAWICIELE MINISTERSTW
MON, MSZ, MSWIA / REPRESENTATIVES
OF THE MINISTRIES - DEFENCE,
FOREIGN AFFAIRS, INTERIOR AND
ADMINISTRATION
• dr Grzegorz Kwaśniak Pełnomocnik Ministra
ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej- Dyrektor Biura
/ Minister of Defence Plenipotentiary for the Territorial Defence Force Establishment
• płk. Wojciech Czura Szef Zespołu ds. Logistycznych Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON / Head of Logistics Team at the Bureau for
Territorial Defence Force Establishment MOD
• płk Sławomir Zacharz Zastępca Szefa ds. Logistyki Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej
MON / Deputy Head of of Logistics Team at the
Bureau for Territorial Defence Force Establishment
MOD
• płk Konrad Korpowski Szef Zespołu ds. Szkoleniowych Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON / Head of Trainings Team of the Bureau for
Territorial Defence Force Establishment MOD
• Waldemar Zubek Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON / Director of the Safety and Security Bureau MOD
• Mateusz Sarosiek Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON / Deputy Director
of the Armament Policy Department, MOD
• Dariusz Ćwik Radca Generalny Sekretarza Stanu
MON / Counsellor General for MOD Secretary of
State
• gen. dyw. rez. Henryk Pietrzak pełnomocnik
Ministra ON ds. ASOC / Minister of Defence Plenipotentiary for ASOC
• Krzysztof Grodzicki Dyrektor Biura Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej / Director of the Director General’s Office of the Ministry
of National Defence
• Radosław Peterman Dyrektor Departamentu
Kadr Ministerstwo Obrony Narodowej / Director of
Personnel Department of the Ministry of National
Defence
• Piotr Szczepański Dyrektor Departamentu
Prawnego Ministerstwo Obrony Narodowej / Director of the Law Department of the Ministry of National
Defence
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• Krzysztof Szulc Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwo Obrony Narodowej / Director of
the Audit Department of the Ministry of National Defence
• Tomasz Dziurzyński Dyrektor Departamentu
Administracyjnego Ministerstwo Obrony Narodowej
/ Director of the Administrative Department Ministry
of National Defence
• płk Robert Kurowski Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwo
Obrony Narodowej / Director of the Science and
Military Education Department Ministry of National
Defence
• Sławomir Frątczak Dyrektor Departamentu
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwo Obrony
Narodowej / Director of the Education, Culture and
Heritage Department Ministry of National Defence
• ppłk Grzegorz Jastrzębski Szef Wydziału Badań Naukowych Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego MON / Director of the Science and Military Education Department MOD
• Maciej Gałkiewicz Zastępca Dyrektora Kontroli
Ministerstwo Obrony Narodowej / Deputy Director
of the Audit Department of the Ministry of National
Defence
• Płk Janusz Terebus Główny Analityk Departamentu Kontroli Ministerstwo Obrony Narodowej /
Chief Analyst of the Audit Department of the Ministry
of National Defence
• Tadeusz Chomicki Ambasador tytularny, Departament Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych / Ambassador Ad Personam,
Security Policy Department of the Ministry of Foreign
Affairs
• Jan Parys Szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Head of the Political
Cabinet, Ministry of Foreign Affairs
• Robert Grey Doradca w Gabinecie Politycznym
Ministra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Counsellor at the Minister’s Political Cabinet, Ministry of
Foreign Affairs
• Andrzej Jarema Dyrektor Generalny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Director
General Ministry of Interior and Administration
• Wojciech Federczyk Zastępca Dyrektora
Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji / Deputy Director of the Permit and Concession Department of
Ministry of Interior and Administration

Szkoły Wyższe / Higher Education
Institutions
• płk dr hab. inż Tadeusz Szczurek Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej / RectorCommandant of the Military University of Technology

OFFICIAL VISIt
• insp. dr Rafał Kochańczyk Komendant Szkoły
Policji w Katowicach / Commander of the Police HEI
in Katowice

• płk dypl. Dariusz Sienkiewicz Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych / Commander of
the Air Forces Training Centre

• płk dr inż. Ryszard Parafianowicz Rektor-Komendant Akademia Obrony Narodowej / RectorCommandant of the National Defence University

• płk dr Ireneusz Fura Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki / Commander of the
ITC Training Centre

• ppłk Wojciech Więcek Szef Biura Rektora Akademia Obrony Narodowej / Head of the Rector’s Office of the National Defence University

• płk pil dr Piotr Krawczyk – Rektor-Komendant
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych / RectorCommandant of the Polish Air force Academy

• płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka Rektor-Komendant Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - Rector-Commandant of the Military Academy
of the Land Forces

• ppłk pil Maciej Wilczyński – kierownik Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego / Head of
the Academic Centre for Aviation Training

• płk Marek Gmurski Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych / Commander of the Land
Forces Training Centre

• prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej / Rector of Kielce
University of Technology

Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odwiedzający jedno ze stoisk MSPO 2016.
Secretary of State, Head of the National Security Bureau Paweł Soloch pays a visit to one of the MSPO 2016 stands.
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Rada programowa targów mspo

Prezydium
Rady Programowej

Programme Council
Board

Bartosz KOWNACKI Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Bartosz KOWNACKI Secretary of State at the Ministry
of National Defence

płk Sławomir ŁACH Szef Logistyki Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych

Col. Slawomir ŁACH Chief of Logistics of the Inspectorate for Armed Forces Support

mł. insp. Marek PŁAZOWSKI Naczelnik Wydziału
Wsparcia Operacyjnego Komendy Głównej Policji

Junior Inspector Marek PŁAZOWSKI Head of Operational Support at the National Headquarters of Polish
Police

Członkowie
Rady Programowej

Programme Council Members

bryg. Adam CZAJKA Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Piotr CZAJKOWSKI Naczelnik Wydziału w Departamencie Spółek Strategicznych w Ministerstwie Skarbu Państwa
płk dr Artur DĘBCZAK Zastępca Dyrektora Biura do
Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
płk Karol DYMANOWSKI Cz.p.o. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony
Narodowej
płk Bogdan DZIEWULSKI Szef Pionu Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Brigadier Adam Czajka Świętokrzyskie Voivodeship
Commander in Chief of the State Fire Services
Piotr CZAJKOWSKI Head of Department the Department of Strategic Companies in the Ministry of the
Treasury
Col. Artur DĘBCZAK PhD Deputy Director of the Bureau for Territorial Defence Forces Establishment
Colonel Karol DYMANOWSKI acting Director of Armament Policy Department the Ministry of National Defence
Colonel Bogdan DZIEWULSKI Head of Support Division at the Directorate of the General Commandment of the Armed Forces

Rada Programowa MSPO 2016 z pracownikami Targów Kielce.
2016’s MSPO Programme Council with Targi Kielce’s employees.
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mspo programme council
Krzysztof FRELICH Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krzysztof FRELICH Deputy Director of the Science Department at the Ministry of Science and Higher Education

kmdr Jacek HAMERA Szef Oddziału Gestorstwa
i Rozwoju Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Commander Jacek Hamera Head of the Management
and Development Unit at the Maritime Directorate of
the General Command of Branches of Armed Forces;

płk Roman JACH Szef Oddziału Planowania Technicznego Zarządu Planowania Logistycznego J4
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Colonel Roman JACH 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 Waldemar JANIAK Szef Oddziału Gestorstwa
i Rozwoju Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk dr Robert JĘDRYCHOWSKI Z-ca Komendanta
Głównego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
płk Arkadiusz KAMIŃSKI Szef Oddziału Gestorstwa
i Rozwoju Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Witold LEWANDOWSKI Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa
Narodowego
płk Grzegorz LISOWSKI Szef Oddziału Planowania
i Analiz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
dr Andrzej MOCHOŃ Prezes Zarządu Targi Kielce
S.A.
płk Marek NIENARTOWICZ Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP
prof. Romuald SZEREMIETIEW Członek Komitetu
Sterującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
płk Krzysztof TARNOWSKI Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki Inspektoratu Sił Powietrznych
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
płk SG Dariusz TETERUK Z-ca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Krzysztof WACŁAWEK Dyrektor Biura Logistyki
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Marcin WRÓBLEWSKI Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Colonel Waldemar JANIAK Head of the Management
and Development Unit - WRiA Defence at Branches of
Armed Forces Inspectorate of the General Command of
Branches of Armed Forces
Colonel Robert Jędrychowski PhD, Deputy Commander in Chief of the Military Police
Colonel Arkadiusz KAMIŃSKI Head of the Management and Development Unit at the Special Operations
Directorate of the General Command of Branches of
Armed Forces;
Colonel Witold Lewandowski Chief of the Organizational Supervision Team at the Armed Forces Supervision Department National Security Bureau
Colonel Grzegorz LISOWSKI Head of Planning and Analytical Division of the Chief of Inspectorate for Armed
Forces Support
Andrzej Mochoń PhD Targi Kielce SA, President of
Board
Colonel Marek NIENARTOWICZ Head of the Unit of
Economic Mobilisation Programme and Resources at
the Logistics Department - P4 of the General Staff of
the Polish Armed Forces
Professor Romuald Szeremietiew Steering Committee Member at the National Centre for Research and
Development
Colonel Krzysztof Tarnowski Head of the Unmanned
Combat Assets Unit at the Air Force Directorate of the
General Command of Branches of Armed Forces;
Colonel Dariusz TETERUK Deputy Commander at the
Border Guards Central Training Centre
Krzysztof WACŁAWEK Head Head of Logistics Department at the Internal Security Agency
Marcin WRÓBLEWSKI Deputy Director of the Security
Policy Department of the Ministry of Foreign Affairs

płk Dariusz ZAGÓRSKI Szef Oddziału Gestorstwa
i Rozwoju Zarządu OPBMR Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych

Colonel Dariusz ZAGÓRSKI Head of Management and
Development Unit - WOMD at Branches of Armed Forces Inspectorate of the General Command of Branches
of Armed Forces.

płk Leon ZIĘBA Główny Specjalista Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Colonel Leon ZIĘBA Chief Specialist of the Military Engineering Management Department of the Branches of
Armed Forces Inspectorate at General Command of
Branches of Armed Forces

płk Rajmund KOTLEWSKI Członek Honorowy, Doradca

Colonel Rajmund KOTLEWSKI Honorary Member,
Counsellor
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PODPISANE POROZUMIENIA, KONTRAKTY

Polska Grupa Zbrojeniowa
z włoskim partnerem

Polish Armaments Group and its
Italian partner

6 września, w pierwszym dniu MSPO, podpisano list
intencyjny pomiędzy włoskim koncernem Leonardo-Finmeccanica, a Polską Grupą Zbrojeniową S.A.
Dotyczy on długoterminowego partnerstwa na rynku
obronności i bezpieczeństwa. List ma na celu umocnienie pozycji konkurencyjnej obu spółek na międzynarodowym rynku. Dotyczy wsparcia technologicznego
i produktowego, logistycznego oraz produkcyjnego.
Pierwsze efekty współpracy polsko-włoskiej zapowiedziano na kolejną edycję targów MSPO.

6 September, the first day of MSPO saw the signing
ceremony of the letter of intent between the Italian Finmeccanica Leonardo a Polish Armaments Group. The
document establishes a long-term partnership for defense and security. The letter of intent’s objective is to
strengthen both companies’ competitive advantage in
the international markets and encompasses technologies, products, logistics and manufacturing. The first
results of Polish-Italian cooperation will be announced
at the next year’s MSPO.

PGZ, MESKO i TDA razem

PGZ, MESKO and TDA join forces

List intencyjny, mówiący o nawiązaniu współpracy
w zakresie produkcji w Polsce rakiet indukcyjnych,
przeznaczonych zarówno na rynek krajowy, jak i rynki
zagraniczne, podpisały podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2016 Polska Grupa Zbrojeniowa i MESKO oraz francuska firma TDA
(będąca własnością koncernu THALES). Produkcją
zajmie się zakład MESKO ze Skarżyska-Kamiennej
we współpracy z firmą THALES. To część długofalowej strategii rozwoju polskiej branży zbrojeniowej.

At 2016’s International Defence Industry Exhibition
the letter of intent was signed between Polish Armaments Group, MESKO and the French TDA (owned by
THALES) collaboration establishment; induction missile will be produced in Poland for both the domestic and foreign markets. MESKO Skarzysko-Kamienna
plant in collaboration with Thales will work together
to manufacture missiles. This is a part of a long-term
strategy for Polish defense industry’s development.

Kooperacja z międzynarodowym
gigantem

Cooperation with an international
giant

Beneficjentami kolejnego porozumienia o współpracy
zawartego podczas MSPO 2016 stały się PGZ oraz
amerykański koncern Lockheed Martin. Podpisany
uroczyście list intencyjny dotyczy szerokiej kooperacji

The beneficiaries of another cooperation agreement
concluded during 2016’s MSPO are PGZ and the US
Lockheed Martin. The letter of intent which was officially signed outlined cooperation between Polish

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PGZ oraz Mesko i TDA.
The letter of intent signing ceremony between PGZ, Mesko and TDA.
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AGREEMENTS AND CONTRACTS

Podczas MSPO 2016 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy PGZ a amerykańską firmą MEADS.
At 2016’s MSPO, PGZ and US’ MEADS signed the cooperation agreement.
polskiego przemysłu zbrojeniowego z międzynarodowym gigantem branży. - To milowy krok we wzajemnej, globalnej współpracy i wykonywaniu wspólnych
projektów – komentował podpisanie listu intencyjnego prezes PGZ Arkadiusz Siwko.

defense industry and the international industry giant.
- This is a milestone in our mutual and global cooperation and joint projects implementation - commented
PGZ president Arkadiusz Siwko on the letter of intent
signing.

Polsko-amerykańskie
porozumienie

Polish-American agreement

Porozumienie dotyczące systemu obrony powietrznej
dla Polski zostało podpisane pomiędzy PGZ a amerykańskim Meads, należącym do koncernu Lockheed
Martin.
- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy połączyć siły
z wiodącą polską firmą obronną, by oferować sprawdzony system obrony powietrznej i antyrakietowej
MEADS w Polsce – mówił wiceprezes MEADS Tom
Oles podczas uroczystego podpisania dokumentów
podczas MSPO w Targach Kielce.

Agreement on air defense system for the Polish army
has been signed between PGZ and American Meads
owned by Lockheed Martin.
- We are honoured to join forces with Poland’s leading defense company and to offer proven MEADS, airdefense missile systems. - said MEADS vice-president
Tom Oles at the documents signing ceremony at Targi
Kielce’s MSPO.

Łucznik z kontraktem na
karabinki reprezentacyjne

Łucznik awarded the contract for
honour-guards rifles

Podczas ostatniego dnia 24. edycji MSPO wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia i Służba Więzienna
uroczyście podpisały kontrakt na dostawę 40 sztuk
MSBS-5,56R, karabinka reprezentacyjnego dla oddziału Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.
Gościem spotkania był gen. Jacek Kitliński, Dyrektor
Generalny Służby Więziennej. Łączna wartość zawartego kontraktu to ponad 440.000 zł brutto.

On the last day of the 24th MSPO, Radom-based
Weapons Factory „Archer”, a part of the Polish Armament Group and Poland’s Prison Services held the
contract signing ceremony; the agreement outlines
supply of 40 MSBS-5,56R rifles for Representative
Troops of the Prison Service. The meeting was graced
with the presence of General Jacek Kitliński, Director
General of the Prison Services. The total value of the
contract exceeds 440,000 PLN gross.
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

XXII Międzynarodowe Targi
Logistyczne LOGISTYKA

22nd International Logistics Fair
LOGISTYKA

Podczas gdy targi MSPO koncentrują się wokół uzbrojenia i sprzętu wojskowego, targi LOGISTYKA dedykowane są służbom mundurowym, ratowniczym. Dotyczą
także kwestii transportu, zaopatrzenia, konserwacji.
Wiele firm prezentowało wyposażenie, odzież ochronną i opancerzenie osobiste dla funkcjonariuszy Policji,
Służby Więziennej czy Straży Granicznej. W 2016 roku,
tak jak w latach ubiegłych, nie zabrakło sprzętu medycznego, wyposażenia ratowniczego czy środków bezpieczeństwa. Warto też wymienić wyposażenie związane
z IT oraz łącznością, telemetrią i kodowaną komunikacją.
Odrębną kategorię stanowił sprzęt i materiały związane
z szeroko rozumianą logistyką: od konserwacji wyposażenia, uzbrojenia i żywności po jego transport i magazynowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się podczas
22. edycji targów LOGISTYKA bezzałogowce do celów
obserwacyjnych i ratowniczych oraz te służące śledzeniu
i obezwładnianiu. Gośćmi targów byli Komendanci Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, przedstawiciele
MSW.

MSPO focuses on armament and military equipment, LOGISTICS expo is crafted around uniformed and rescue
services’ needs and demands. LOGISTICS expo also encompasses transport, supplies and maintenance. Many
companies present equipment, protective garments, personal equipment for the Police, Prison Services and Border Guards. 2016’s expo, following many-year tradition
was also a display for medical, search & rescue equipment and safety and security provision related means. It is
worth mentioning ICT and communications, equipment,
telemetry and encrypted communications. Equipment
and materials associated with broadly defined logistics
constitute a separate category and range from equipment
maintenance through weapons and food to transportation
and storage. The 22nd LOGISTICS expo showcased surveillance and rescue operations drone as well as tracking
and incapacitation methods. The exhibition hosted the
Commanders of the Police, Border Guard, Fire Services
and representatives of the Ministry of Interior.

Wystawa Sił Zbrojnych RP

Polish Armed Forces’ Exhibition

Tegoroczna wystawa polskiej armii za temat przewodni
przyjęła „Kierunek Nowoczesność”. Zaprezentowały się
na niej zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, jak i wojska specjalne. Nie zabrakło Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Centrum Szkolenia

This year’s Polish army exhibition was held under the
banner of: „Objective - Innovativeness”. The exhibitionwas the showcase for products and activities - the presented land forces, air force, navy and special troops’
capabilities and potentials. The Inspectorate for Armed

Wystawa Sił Zbrojnych RP to tradycja MSPO.
The Armed Forces Exhibition has become a part of MSPO’s tradition.

32

accompanying events

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził wielu wystawców.
President of the Republic of Poland Andrzej Duda visited numerous exhibitors.
i Logistyki z Grudziądza. Podczas MSPO można było
zobaczyć roboty, symulatory, nowoczesne technologie
prezentowane przez Wojskową Akademię Techniczną
i Akademię Marynarki Wojennej. Historyczne czołgi,
armaty, repliki samolotów przywiozły do Kielc wojskowe muzea: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Wojsk
Lądowych, Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Muzeum
Marynarki Wojennej. W ramach Wystawy Sił Zbrojnych
RP zaprezentowały się Żandarmeria Wojskowa oraz Polska Agencja Kosmiczna i Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej.

Forces Support, the Logistics Training Centre were also a
part of the display. MSPO showcased robots, simulators,
modern technologies presented by the Military University
of Technology and Naval Academy. The historic and vintage tanks, cannons, aircraft replicas had been brought
to Kielce by the military museums: Polish Army Museum,
the Museum of Land Forces, the Polish Aviation Museum
and the Museum of the Navy. The Armed Forces Exhibition was also the presentation platform for the Military Police and the Polish Space Agency as well as the Military
Centre for Civic Education.

Wizyta Prezydenta RP

President of the Republic of
Poland visits the expo

- Gratuluję Kielcom takiego wydarzenia – mówił o MSPO
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który
już po raz drugi był gościem specjalnym Salonu. Prezydent pogratulował również światowego poziomu
organizacji MSPO Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu, Prezesowi Zarządu Targów Kielce
dr. Andrzejowi Mochoniowi oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek.
Prezydent wziął udział w Gali Wręczenia Nagród DEFENDER, wręczając osobiście nagrodę dla produktu najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa
żołnierzy Sił RP. Odwiedził również stoiska prywatnych
polskich wystawców, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz
Wystawę Sił Zbrojnych RP.

- I congratulate Kielce on organising this event - said
Polish President Andrzej Duda whose presence graced
the International Defence Industry Exhibition for the second time President congratulated the Mayor of Kielce Wojciech Lubawski, Targi Kielce President of Board Andrzej
Mochoń PhD, Świętokrzyskie Voivode Agata Wojtyszek on
global-class organisation of the International Defence Industry Exhibition.
RP President Andrzej Duda, at the Gala Ceremony bestowed his award for the best product which serves the
purpose of the RP Armed Forces soldiers’ safety enhancement Andrzej Duda also paid a visit to Polish private companies expo stands as well as to the Polish Armaments
Group’s display and the Armed Forces Exhibition.
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Apel Klas Mundurowych z udziałem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.
Uniformed Class roll-call with the guest of honour - Minister of National Defence Antoni Macierewicz.

Apel Klas Mundurowych
z Ministrem Obrony Narodowej
Blisko 400 osób - uczniów klas mundurowych z 10 szkół
ponadgimnazjalnych oraz działaczy organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym - uczestniczyło
w specjalnym apelu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Gościem uroczystości był
Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej, który
podczas uroczystości odznaczył 10 najlepszych uczniów
klas mundurowych, między innymi za ich patriotyczną
postawę.

The Uniformed Classes roll-call assembly graced with the presence
of the Minister of National Defence
Almost 400 people - uniformed-class pupils of 10 secondary schools and defence-related NGOs’ activists participated in a special roll-call at the International Defence
Industry Exhibition. At the ceremony Minister of National
Defence Antonii Macierewicz honoured the top 10 students of uniformed classes. Their patriotic attitude has
gained recognition.

Konferencje, Seminaria,
Pokazy Dynamiczne

Conferences, Seminars,
Dynamic Shows

Ponad 40 spotkań merytorycznych: konferencji, seminariów, briefingów technicznych, debat odbyło się podczas
24. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach. Wiedza wprost od czołowych specjalistów
branży, rozmowy z ekspertami to od lat atut wydarzenia, doceniany zarówno przez wystawców, jak również
przez odwiedzających Salon gości. Ważnym wydarzeniem MSPO 2016, było Spotkanie Sekretarza Stanu
Ministerstwa Obrony Narodowej i Podsekretarzy Stanu:
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyrektora NCBiR z przedstawicielami przemysłu obronnego.

Over 40 essential meetings: conferences, seminars,
technical briefings, debates accompanied the 24th International Defence Industry Exhibition in Targi Kielce.
Knowledge directly presented by the industry’s leading
professionals, talking-shop with experts - this advantage
has for years been highly appreciated by MSPO exhibitors as well as guests and visitors. The meeting of the
Secretary of State at the Ministry of National Defence and
the Undersecretaries of State in: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Treasury, Ministry of Science and
Higher Education, the Director of the National Centre of
Research and Development with representatives of the
defence industry was also one of the high-ranking events
of the expo.
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accompanying events

Konferencje

Conferences

• Bartosz Kownacki, Wiceministrer Obrony Narodowej wraz z Podsekretarzami Stanu MON Tomaszem
Szatkowskim i Wojciechem Fałkowskim oraz przedstawicielami sił zbrojnych i przemysłu wzięli udział
w konferencji dotyczącej kluczowych dla polskiej
obronności tematów, zatytułowanej „Priorytetowe
kierunki modernizacji technicznej SZ RP w latach
2017 – 2019”.
• Podczas MSPO wielkim zainteresowaniem cieszyła
się konferencja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poruszająca perspektywy rozwoju polskiego przemysłu
zbrojeniowego oraz problematykę wyzwań stojących przed Obroną Terytorialną.
• Konferencja „Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze” stała się tradycyjnym punktem MSPO. Odbyła
się podczas targów już po raz 4., ciesząc się dużym
zainteresowaniem. Organizatorami byli: Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych, Fundacja Polskie Forum
Bezpieczeństwa, Altair oaz Targi Kielce. Konferencja stała się m.in. miejscem prezentacji planów
wojska na obsługę, serwisowanie i naprawy sprzętu
w latach 2017-2020. Mówiono także o procedurach
i przepisach regulujących dostawy i usługi dla wojska oraz o wyposażeniu Nowego Rodzaju Sił Zbrojnych, czyli Obrony Terytorialnej.

• Bartosz Kownacki, the Deputy Minister of National
Defence and Under-Secretaries of State at the Ministry of National Defence Tomasz Szatkowski and
Wojciech Fałkowski as well as representatives of the
armed forces and defence industry were brought
together for the conferences: “The Polish Armed
Forces technical modernization - priority directions
for the years 2017-2019”.
• MSPO programme included also the conference of
Polish Armament Group which generated an avid
interest among participants. The Polish defense industry discussed the most topical issues and challenges for Territorial Defence Forces.
• ”Doing business with the army – a safe way to earn
money” conference has become an indispensable
part of MSPO agenda. It has been the fourth seminar
in the series and 2016’s edition has generated an
considerable attention. The event was organised by
the Inspectorate of Support for the Armed Forces,
Altair, the Polish Security Forum Foundation and Targi Kielce. The conference has become the presentation platform for the Army’s service and maintenance
plans in the 2017-2020 perspective. Procedures and
regulations were also discussed - these pertain to
military supplies and services as well as to equipment of the Territorial Defence Forces - the newly
formed Branches of Armed Forces.

Konferencja „Priorytetowe kierunki modernizacji technicznej SZ RP w latach 2017-2019”.
Conference - The Polish Armed Forces technical modernization - priority directions for the years 2017-2019.
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Seminaria

Seminars

• „Innowacje w służbie obronności – szansą dla start-upów” zorganizował PARP.
• „Dyskretny urok pracy wywiadowczej. Za kulisami
jawnych działań w przemyśle obronnym” - seminarium zorganizowała Fundacja Po.Int.

• „Innovations in the service of the defense - opportunities for start-ups” organised by PARP
• „A Discreet Charm of Intelligence. Behind the
scenes of defense industry’s overt actions” - a seminar organized by the Po.Int. Foundation

Pokazy dynamiczne

Dynamic shows

• Pokaz sprawności jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej przygotowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach.
• Pokaz Straży Granicznej - prezentacja Orkiestry
Reprezentacyjnej i neutralizacja niebezpiecznego
ładunku przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.
• Pokaz tresury psów służbowych w Policji. W pokazach wzięli udział przewodnicy psów z Końskich,
Skarżyska-Kamiennej, Włoszczowy, Sandomierza
oraz Komendy Wojewódzkiej w Kielcach.
• Pokaz „HERTZ SYSTEMS - ochrona obszaru przed
penetracją BSL, zdalne wyłączenie obcego drona
znajdującego się w locie”

• Dynamic live presentations of the State Fire Service’s S&R capabilities -the Provincial Command PSP
in Kielce.
• The Border Guards Live Presentations - presentation of the Representative Orchestra, neutralization
of dangerous cargo - Nadwiślański Border Guards
Divission.
• Demonstration of police dogs’ training. The dog handlers from Konskie, Skarzysko-Kamienna, Włoszczo
wa, Sandomierz and regional police headquarters in
Kielce boasted the police-dogs’ skills and drill.
• Live presentation „HERTZ SYSTEMS - area-protection against BSL penetration, remote, mid-air shutdown of a foreign drone”

Inne

Other

Debata „Gazety Polskiej”
- Przemysł zbrojeniowy może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki - uznali minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz wiceszef MON Bartosz Kownacki,
którzy uczestniczyli w specjalnej debacie „Gazety Polskiej”, zatytułowanej „Bezpieczeństwo Polski w świetle
Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Wicepremier Morawiecki poinformował w trakcie spotkania,
że powstaje szczegółowy plan tego, jak przemysł obronny „wpisać” w plan reindustrializacji Polski.

“Gazeta Polska” debate
- The defence industry sector may become a flywheel Poland’s economy - announced Mateusz Morawiecki - the
Minister of Development and the deputy Defense Minister
Bartosz Kownacki who participated in a special „Gazeta Polska” debate: „Poland’s Safety and Security in the
light of the Responsible Development Plan”. The Deputy
Prime Minister Morawiecki informed that a detailed plan
is being drawn - the plan outlines the defense industry’s
role in Poland’s re-industrialization.

IV Konferencja „Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze”.
The 4th „Doing business with the army – a safe way to earn money” conference.
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MSPO 2016 awards and distinctions

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył osobiście nagrodę dla produktu najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP. / RP President Andrzej Duda personally bestowed his award for the best product which
serves the purpose of the RP Armed Forces soldiers’ safety enhancement.

Nagroda PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

THE AWARD OF REPUBLIC OF POLAND’S
PRESIDENT

dla produktu najlepiej służącemu podniesieniu
poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP

for the product which best serves the purpose of the
RP Armed Forces soldiers’ safety enhancement

• Konsorcjum firm: MESKO S.A. - Skarżysko-Kamienna (lider) + Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Warszawa oraz
Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o. – Lubiczów za Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) PIORUN

• The consortium of: MESKO SA - Skarżysko-Kamienna
(consortium-leader) + Jarosław Dąbrowski Military
University of Technology - Warsaw and Development
and Implementation Centre Telesystem-MESKO LLC
- Lubiczów for Anti-Aircraft Missile Sets (PPZR) PIORUN

Wyróżnienie MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ

Ministry of National Defence’s
Distinction

• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – Zielonka za Bezzałogowy nosiciel głowicy GK-1/GO-1 pionowego startu - „DRAGONFLY”

• Military Institute of Armament Technology - Zielonka for Unmanned, vertical take-off warhead-carrier
GK-1 / GO-1 - „DRAGONFLY”

Nagroda DEFENDER

DEFENDER Award

• PIT-RADWAR S.A. – Warszawa za Zdolną do przerzutu stację radiolokacyjną BYSTRA
• PCO S.A. – Warszawa za Termowizyjną kamerę
przeznaczoną do KTO ROSOMAK-KLW-1R „ASTERIA”
• KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j. – Warszawa
za MHS PIGEON - za Okrętowy System Edycji
i Transmisji Wiadomości zgodny z ACP 127 oraz
STANAG 5066

• PIT-RADWAR S.A from Warsaw for The mobile radar
station BYSTRA
• PCO SA from Warsaw for Thermal imaging camera
for Armoured Personal Carrier ROSOMAK-KLW-1R
„ASTERIA”
• KenBIT Koenig and Partners General Partnership Warsaw for MHS PIGEON - Vessel- mounted Communication Processing and Broadcasting System
compatible with ACP 127 and STANAG 5066
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MSPO 2016 - Nagrody i wyróżnienia
• WB Electronics S.A. - Ożarów Maz. za Bezzałogowy
System Powietrzny ŁOŚ
• HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. - Stalowa Wola
za ARMSTAL
• Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A. – Gdynia za Podwodną Stabilizowaną
Platformę Sensoryczna do działań OPM
• Wojskowy
Instytut
Techniki
Inżynieryjnej
im. Prof. Józefa Kosackiego – Wrocław za Zestaw minerski do elektrycznego wysadzania ładunków MW
• Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. – Zielonka
za TR-I (Zestaw Urządzeń Instruktorskich)
• IMS GRIFFIN Sp. z o.o. – Warszawa za Lekki wielofunkcyjny lokalizator celu MOSKITO TI
• Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. - Zielona Góra (lider) +
NovAtel Inc. - Calgary/Kanada (partner) za HGPST
T ANTI-JAM System nawigacji GPS/SAASM o bardzo wysokiej odporności na zakłócenia oparty
o odbiornik HGPST T-EFTS oraz antenę GAJT-710
ML

Nagroda Komendanta Głównego Straży
Granicznej – „LAUR GRANICZNY”

• WB Electronics S.A., Ożarów Mazowiecki, for Unmanned Aircraft System ŁOŚ
• HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A- Stalowa Wola for
ARMSTAL
• Marine Technology Research and Development
Centre S.A- Gdynia for Stabilized submarine, sensory platform for mine-countermeasure operations
• Professor Józef Kosacki Military Institute of Technical Engineering - Wrocław for Mine-set for electric
detonation of MW charges
• Military Electronic Works S.A.- Zielonka for TR-I (Instructor’s Equipment Set)
• IMS GRIFFIN LLC - Warsaw for Light multi-purpose
target locator MOSKITO TI
• Hertz Systems LLC - Zielona Gora (leader) +
NovAtel Inc. - Calgary / Canada (partner) for HGPST
T ANTI-JAM - - High interference-immunity level GPS
/SAASM navigation system based on the HGPST
T-EFTS receiver and GAJT-710 ML antenna

Commander in Chief of the Border Guards’
Distinction - Border Guards Laurel

• Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
z Warszawy za Taktyczny Robot Miotany TRM

• Industrial Research Institute for Automation and
Measurements „PIAP” - Warsaw Tactical Throwing
Robot TRM

Nagroda Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

Commander in Chief of the State Fire
Services Distinction

• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za Bezzałogowiec wsparcia akcji ratowniczych pionowego startu
i lądowania ATRAX M

• the Air Force Institute of Technology for Vertical takeoff and land, unmanned support vehicle for rescue
operations ATRAX M

Nagroda Komendanta Głównego Policji

Police Commander In Chief Distinction

• Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. z Zielonej Góry za System antydronowy.

• Hertz Systems LLC for Anti-drone system.

Laureaci Nagród Defender. / Defender Award laureates.

38

Nagroda prezydenta rp

the republic of poland president’s award
MESKO S.A.
Ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna
tel. +48/41 253 30 01
fax: +48/41 252 02 80
e-mail: info@mesko.com.pl
http://www.mesko.com.pl

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe
TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o.
Lubiczów, ul. Warszawska 51
05-082 Stare Babice
tel./faks: +48 22/722 00 05
e-mail: sekretariat@telesystem.eu
www.telesystem.eu

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT)
im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Optoelektroniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
tel. +48 261 839 430
fax +48 22 666 8950
e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl
http://www.ioe.wat.edu.pl/

Modernizacja GROM-M
- kryptonim PIORUN
Przenośny przeciwlotniczy
zestaw rakietowy (PPZR)
GROM-M (PIORUN)

GROM-M - codename PIORUN
Anti-aircraft missile set (AAMS)
GROM-M (PIORUN)

przeznaczony jest do zwalczania wzrokowo obserwowalnych celów powietrznych, w tym samolotów, śmigłowców i innych celów emitujących promieniowanie
z zakresu widmowego podczerwieni.
Projekt realizowany przez: MESKO S.A. (lider), Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o.
Zakres modernizacji:
• układ autoryzacji dostępu,
• wyłączenie przesunięcia w strefie bliskiej (WUP),
• zapalnik o funkcji zbliżeniowej,
• zwiększenia czułości detekcji - powiększenie zakresu wykrycia celu,
• wzrost odporności na zakłócenia,
• cyfryzacja elektroniki,
• zwiększenie zasięgu rażenia,
• operowanie w warunkach nocnych.

is designed for destroying visually observed air targets, including aircrafts, helicopters and other targets
emitting infrared radiation.
The project is realized by: MESKO S.A. (the leader),
Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Centrum
Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z
o.o.
The scope of modernization:
• system of authorization of the access,
• deactivation of the displacement in the near zone,
• fuse with the proximity function,
• increase of detection sensitivity,
• increased jamming resistance,
• digitalization of electronics,
• increased effective range,
• operating in night conditions.

PPZR PIORUN
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Wyróżnienie ministra obrony narodowej

special distinctions of minister of national defence
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
e-mail: witu@witu.mil.pl
www.witu.mil.pl
tel. 22 761 44 01
fax 22 76 14 445

DRAGONFLY

DRAGONFLY

Bezzałogowy nosiciel głowic bojowych pionowego startu i lądowania powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP na wielofunkcyjne, kompaktowe
platformy bezzałogowe. Konstrukcję DRAGONFLY można określić jako pionowzlot o układzie quadrocoptera.
Niewielkie rozmiary i składane ramiona w połączeniu
z systemem automatycznego naprowadzania i pełnej
autonomii lotu czynią z niego system o imponujących
możliwościach bojowych. Zastosowanie wymiennych
głowic bojowych umożliwia ich transport w plecaku i dobór rodzaju głowicy w zależności od sytuacji w rejonie
działań wojennych. W zależności od rodzaju głowicy
DRAGONFLY może razić cele opancerzone, budynki, pojazdy, a także manewrować w obszarze zabudowanym
i eliminować obiekty ukryte, niedostępne dla bezpośredniego ostrzału.
Operator w zestawie z nosicielem ma również do dyspozycji panel sterowania i okulary wyświetlające obraz
z kamery BSP.
Masa nosiciela bez głowicy to zaledwie 4 kg. System
gotowy do lotu waży 5,5 kg. Zastosowanie układu pionowzlotu eliminuje potrzebę stosowania systemów wspomagających start i umożliwia precyzyjne manewrowanie
między budynkami, zawiśnięcie w miejscu na niewielkiej
wysokości i rozpoznanie terenu (celu) przed przystąpieniem do ataku.
Maksymalna prędkość pozioma platformy to 60 km/h.
Przy czasie lotu wynoszącym 15 minut operator ma możliwość eliminowania celów oddalonych o 15 km od miejsca startu.
W przypadku utraty kontaktu z operatorem, DRAGONFLY
potrafi sam wrócić do miejsca startu i wylądować. Cały
system może być obsługiwany przez jednego żołnierza.

The unmanned, vertical take-off warhead-carrier has been
created as the response to the Polish Armed Forces’
needs. The Army has required multi-functional, compact,
unmanned platforms. DRAGONFLY, by design is a quadrocopter-type vertiplane. Its compact size and foldable
arms, in conjunction with automatic guidance system and
full flight autonomy give DRAGONFLY extensive and unrivalled combat capabilities. Interchangeable warheads
may be transported in a backpack; thus warheads can
be selected to a particular battlefield situation and military
operations. Depending on the warhead type, DRAGONFLY can be used to attack armoured targets, buildings,
vehicles. DRAGONFLY is highly manoeuvrable in dense
built-up areas and therefore can eliminate hidden targets
normally inaccessible for direct fire.
An operator is supplied with the carrier, the control panel
and glass-displays for images transmitted from the BSP
camera.
The carrier weight (without a warhead) is only 4 kg. The
ready-to-fly system weighs 5.5 kg. Vertical take-off eliminates the need to use take-off support systems and also
provides for precise manoeuvrability between buildings.
This verticraft can hover at a low altitude for area / target
reconnaissance prior to the attack.
The maximum horizontal speed of the platform - 60 km / h.
The flight-time of 15 minutes allows the operator to eliminate targets within 15 km distance from the launch site.
In case of the operator-platform contact loss, DRAGONFLY independently returns to the launch site and lands.
The system can be operated single-handedly by one soldier.

Dragonfly
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Zdolna do Przerzutu Stacja
Radiolokacyjna BYSTRA

BYSTRA
Redeployable Radar

ZDPSR BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania
i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach
krótkiego zasięgu. ZDPSR BYSTRA jest radarem
wielofunkcyjnym i wielozadaniowym posiadającym
zdolność wykrywania i śledzenia typowych zagrożeń powietrznych jak samoloty bojowe i śmigłowce
(również w zawisie), pocisków rakietowych, a także
bezpilotowych statków powietrznych oraz granatów
moździerzowych.
Stacja może pracować w kilku trybach pracy, pozwalających na efektywne wykorzystanie potencjału radaru i dobór programu przeszukania do specyficznych
uwarunkowań stanowiska pracy i realizowanej funkcji
(wykrywania/śledzenia) lub wykonywanego zadania.
ZDPSR BYSTRA posiada następujące zalety:
– mechanizmy pozwalające na zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia przez środki rozpoznania
przeciwnika,
– odporność na zakłócenia pasywne lub celowe,
– zdolność do przerzutu różnymi środkami transportu,
– krótki czas przejścia z pozycji marszowej w bojową
oraz opuszczenia stanowiska pracy,
– środki zwiększające odporność na atak rakietowymi pociskami przeciwradarowymi,
– zdolność współpracy ze zautomatyzowanymi systemami dowodzenia obrony przeciwlotniczej,
– zdolność wykrywania celów o bardzo małej skutecznej powierzchni odbicia,
– wykrywanie moździerzowych stanowisk ogniowych
oraz określanie współrzędnych wystrzału i uderzenia pocisków.

The BYSTRA Redeployable Radar is designed for detecting and localizing air targets at short ranges and for
supporting air-defense units. BYSTRA is a multifunction and multi-mission radar with versatile capabilities and various applications, including detection and
tracking of typical air threats as combat aircrafts and
helicopters (also when hovering), as well as missiles,
UAVs and mortar shells.
The radar can operate in several modes matched
to the predefined combat missions. In each mode,
an omnidirectional search is performed by rotating
the antenna and by scanning space using software
formed antenna beams. This enables the effective use
of the radar resources and allows for adjusting search
patterns to characteristics of a deployment site and to
the accomplished function (detection/tracking) or the
combat mission.
The BYSTRA radar features the following advantages:
– technical means that decrease the probability of intercept by the enemy’s electronic warfare,
– enhanced immunity against clutter and jamming,
– is redeployable with various transportation means,
including planes,
– short deployment and march order time,
– enhanced immunity against anti-radar missiles capability of co-operating with the automated anti-aircraft C2 systems used by different armed forces,
– capability of detecting low observables,
– capability of detecting active mortars and of determining coordinates of launch and impact points.

Stacja Radiolokacyjna BYSTRA
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Kamera termowizyjna
KLW-1R „ASTERIA”

The KLW-1R”ASTERIA”
thermal camera

Kamera termowizyjna KLW-1R „ASTERIA”, produkcji
PCO S.A., oferowana jest między innymi jako wyposażenie kołowych transporterów opancerzonych Rosomak – zarówno w wersji z wieżami załogowymi, jak
i bezzałogowymi.
Kamera KLW-1R „ASTERIA” posiada chłodzony detektor III generacji o rozdzielczości 640x512 pikseli pracujący w długofalowym paśmie podczerwieni LWIR.
Współczynnik czułości termicznej kamery (NETD) jest
nie większy niż 30 mK, co umożliwia zaobserwowanie
elementów różniących się temperaturą o 0,03 K (równowartość 0,03 stopnia Celsjusza).
Kamera daje możliwość prowadzenia obserwacji
w szerokim lub wąskim polu widzenia. Zastosowanie
chłodzonego detektora pozwala na zwiększenie zasięgu obserwacji i uzyskanie lepszej jakości obrazu.
Możliwe jest nanoszenie znaków celowniczych na
emitowany obraz. Jasność i kontrast można regulować w trybie ręcznym bądź automatycznym. Ponadto
istnieje możliwość zmiany polaryzacji bądź orientacji
obrazu. KLW-1R charakteryzuje też możliwość wyboru pola analizy układów automatyki obrazu.
Algorytmy przetwarzania i filtracji obrazu oraz systemy
elektroniczne powstałe na potrzeby KLW-1R
„ASTERIA” zostały opracowane w PCO S.A. W połączeniu z konstrukcją kamery zapewniają dobrą jakość
obserwacji w różnych warunkach atmosferycznych
i w różnych zastosowaniach.

The KLW-1R”ASTERIA” thermal camera produced by
PCO S.A. is offered, among others, for the Rosomak
Wheeled Armored Vehicle – for its both manned and
unmanned turret versions.
The KLW-1R”ASTERIA” is equipped with a 3rd generation 640x512 resolution LWIR (LongWave InfraRed)
detector. The camera’s thermal sensitivity coefficient
(NETD) does not exceed 30 mK, and enables observation of elements which differ in temperature by 0.03 K.
The camera can be used to carry out observations
at a wide or narrow field of view. Application of the
cooled detector enables increasing the range of observations and a better image quality. It is possible to
apply reticles on the emitted image. Brightness and
contrast can be adjusted manually or automatically
and besides, the image polarization or orientation can
be changed. Another feature of the KLW-1R is the possibility of selecting analysis field of the image automation system.
Algorithms for the image processing and filtration as
well as electronic systems for the KLW-1R “ASTERIA”
were developed at PCO S.A. Together with the camera
construction they guarantee good quality of observation in various conditions and in different applications.

Kamera termowizyjna
KLW-1R „ASTERIA”
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MHS PIGEON

MHS PIGEON

Okrętowy zintegrowany system edycji i transmisji
wiadomości zgodnych z ACP 127 oraz STANAG
5066 firmy KenBIT Sp. J. został zaprojektowany
na potrzeby okrętów MW RP. MHS PIGEON jest podstawowym elementem okrętowej transmisji danych
w kanałach łączności radiowej. Zapewnia odpowiedni obieg wiadomości na okręcie - edycję wiadomości
przez wielu użytkowników, edycję i transmisję informacji w ramach współpracy interoperacyjnej NATO
- zgodnych z wymaganiami ACP 127 oraz STANAG
5066. Dodatkowo zapewnia funkcję Chatu oraz obsługę poczty elektronicznej zgodnie z wymaganiami STANAG 5066. Ponadto MHS PIGEON stanowi
interfejs do systemów zewnętrznych umożliwiający
transmisję i odbiór wiadomości zgodnych z ACP 127.
System zapewnia wielodostęp do urządzeń transmisyjnych użytkownikom z różnymi poziomami uprawnień oraz umożliwia zestawianie połączeń sygnałów
akustycznych i sterujących pomiędzy dwoma rodzajami urządzeń łączności. System zrealizowany jest
w architekturze klient-serwer. Rolę serwera pełni urządzenie INTERFEJS MHS z wewnętrzną bazą danych
SQL, posiadające interfejsy szeregowej asynchronicznej i synchronicznej transmisji danych. Umożliwia
podłączenia modemów, urządzeń kryptograficznych
lub radiostacji. Rolę klientów serwera pełnią aplikacje zainstalowane na terminalach PC użytkowników.
MHS PIGEON zapewnia również przechowywanie
wiadomości odebranych, wysłanych oraz modyfikacji wprowadzonych przez użytkowników, jak również
możliwość wyszukiwania wiadomości po zadanych
kryteriach. Istnieje możliwość tworzenia kopii zapasowych całego systemu.

Maritime integrated system for editing and transmitting messages compatible with ACP 127 and
STANAG 5066 - MHS PIGEON made by KenBIT Sp.
J. has been designed for the needs of the Polish Navy
ships. MHS PIGEON is a primary element of marine
data transmission channels of radio communications.
It provides an adequate information flow on the ship –
it allows to edit messages for multiple users, edit and
transmit information compatible with the requirements
of ACP 127 and STANAG 5066 in interoperable NATO
cooperation. Additionally, MHS PIGEON provides a
chat function and support for e-mail in accordance
with the requirements of STANAG 5066. MHS PIGEON
is the interface to external systems that can transmit
and receive messages compatible with the ACP 127.
The system provides multiple access to transmission
equipment for users with different levels of permissions
and allows call setup and control of acoustic signals
between two types of communication devices. MHS is
implemented in a client-server architecture. The role of
the server performs device INTERFACE MHS with the
internal SQL database having serial asynchronous and
synchronous data transmission interfaces. It allows to
connect modems, cryptographic equipment or radio.
The role of the client server perform applications installed on users PC terminals. MHS PIGEON allows to
store received and sent messages as well as modifications performed by users. It also provides the ability to
search messages on the preset criteria and to back up
the entire system.

MHS PIGEON
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Bezzałogowy System
Powietrzny ŁOŚ

Unmanned Aircraft System
ŁOŚ

PRZEZNACZENIE
BSP Łoś został zaprojektowany, aby spełnić oczekiwania polskich sił zbrojnych w obszarze taktycznych
systemów BSP krótkiego zasięgu. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz
lądowanie. Łoś to nowatorska konstrukcja cechująca
się prostotą logistyki i obsługi, a jednocześnie długotrwałością lotu. Dwusilnikowa konstrukcja znacznie zwiększa niezawodność i tym samym gwarancję
wykonania misji. BSP Łoś może być wyposażony
w głowice optoelektroniczne COMINT/ELINT, sensory
rozpoznawania skażeń a także uzbrojenie. Start odbywa się za pomocą specjalnie zaprojektowanej ergonomicznej i mobilnej rampy startowej. Lądowanie
następuje z użyciem mobilnej infrastruktury lądowiska
lub w terenie przygodnym.

INTENDED USE
The UAV Łoś [Moose] has been developed in order to
meet the Polish Armed Forces’ demand for a mediumrange UAV tactical system. The technology used in
this UAV ensures fully autonomous take-off and landing. The Moose features an innovative design which
offers logistic and operation simplicity enhanced with
long-durations flight. Its twin-engine design significantly increases reliability and performance and thus
guarantees the mission completion. The AUV Moose
can be equipped with optoelectronic COMINT / ELINT
heads, contamination sensors and warheads. The UAV
takes off from a specially-designed, ergonomic, mobile launch-pad, it may land with the use of a mobile
landing-strip or in any terrain.

CECHY PRODUKTU
• W pełni autonomiczny start oraz lądowanie;
• Możliwość przenoszenia sensorów i uzbrojenia;
• Zwiększona niezawodność oraz bezpieczeństwo
poprzez dwie jednostki napędowe;
• Start z rampy;
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE
Zasięg działania - 180 km
Masa startowa - 85 kg
Rozpiętość skrzydeł - 6,4 m
Długość kadłuba - 3,1 m

Bezzałogowy System
Powietrzny ŁOŚ
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PRODUCT QUALITIES
• Fully autonomous take-off and landing.
• Carries sensors and weapons;
• Increased reliability and security with the twin-propulsion units;
• Ramp take-off;
TECHNICAL AND TACTICAL DATA
Range - 180 km
Take-off weight - 85 kg
Wingspan - 6,4 m
Fuselage length - 3,1 m
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GRUPA COGNOR
ul. Kwiatkowskiego 1
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hsj@hsjsa.pl
www.hsjsa.com

STAL PANCERNA ARMSTAL

ARMSTAL armour steel

Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna (HSJ S.A.) utworzona
w wyniku procesu przekształceń organizacyjno – własnościowych
wchodzi w skład polskiej grupy kapitałowej COGNOR S.A. i kontynuuje ponad 75-letnią tradycję produkcji stali jakościowych oraz
wyrobów walcowanych w Stalowej Woli. HSJ produkuje w ciągu
roku ponad 250 różnych gatunków stali i ich odmian odlewanych
na urządzeniu do ciągłego odlewania (COS) i we wlewnice. Firma
realizuje dostawy w kraju i za granicą dla branży motoryzacyjnej,
wydobywczej, budownictwa, maszynowej oraz obronnej.
Przedsiębiorstwo oferuje również dla przemysłu obronnego
szeroki zakres gatunkowy produkcji stali pancernej w gatunku
ARMSTAL 450, 500 (30PM), 550, 600 oraz dostaw gotowych
elementów w ramach prefabrykacji blach pancernych. Stal pancerna ARMSTAL jest stosowana w produkcji korpusów pojazdów
bojowych, konstrukcji samochodów opancerzonych oraz dopancerzeniu korpusów na wyższe poziomy ochrony balistycznej.
Zakład realizuje dostawy w oparciu o pełny cykl produkcyjny
od procesu wytapiania stali poprzez walcowanie i hartowanie aż
do dostarczenia elementów gotowych.
Długoletnie doświadczenie w produkcji stali specjalnych dla różnych zakładów polskiego przemysłu obronnego oraz prowadzone przez HSJ S.A. w ostatnich latach prace rozwojowe i badania
we współpracy z wojskowymi instytutami techniki doprowadziły
do opracowania i wyprodukowania wyjątkowych gatunków stali
pancernej ARMSTAL o znakomitej wytrzymałości i twardości potwierdzonej w badaniach i testach balistycznych. Przy stosunkowo niewielkiej grubości chronią pojazdy i ludzi przed pociskami
i wybuchami. Tym samym stal pancerna ARMSTAL jest w stanie
sprostać wyzwaniom w zakresie oszczędności masy opancerzenia pojazdów dla różnych poziomów ochrony balistycznej.
Blachy pancerne, co jest ich dużą zaletą, cechują się dużą wytrzymałością przy jednoczesnej wysokiej ciągliwości. Wysoka twardość stwarza im możliwości stosowania tam, gdzie wymagana
jest duża odporność na ścieranie. Dzięki wysokiej hartowności
struktura i twardość jest równomierna na grubości blachy. Można
je stosować na elementy pracujące w szerokim zakresie temperatur, nawet do -40°C. Dzięki wymienionym cechom blachy wykonane z takiego materiału charakteryzują się wysoką odpornością
balistyczną.

Huta Stali Jakościowych S.A., in a result of organizational and
ownership restructuring, became part of the COGNOR GROUP
and is continuing its tradition of 75 years of producing quality steel and rolled products in Stalowa Wola. Throughout the year HSJ
produces around more than 250 different steel grades and their
variations which are casted on the machine for continuous casting [CC] and in ingots. The company supplies many industries
in Poland and abroad, such as: automotive, mining, construction,
heavy machinery and military industry.
Its ARMSTAL 450, 500, 550 and 600 armour grade is applicable to
a range of vehicles that require ballistic protection, and the company can supply armour sheets in both straight and bent form,
according to customer needs. HSJ’s armoured steel plates are
compliant with NATO STANAG 4569, MIL46100E, VPAM requirements, and provides varying levels of protection. The company
undertakes all steps of the process in-house, from smelting, through steel refining and degassing, casting of blooms, slabs or billets, thermal treatment, and straightening, to the final cutting out
of elements.HSJ has a range of state-of-the-art facilities for special armour production, including a shot blasting machine; laser,
flame and plasma cutting devices; and a bending press.
Many years of experience in the production of special steels for
various establishments Polish defense industry and conducted
by HSJ S.A. in recent years research and development works
in cooperation with the military institutes techniques led to the
development and manufacture of special grades of armour steel
ARMSTAL. Excellent strength and hardness confirm studies and
ballistics tests. With a relatively small thickness ARMSTAL protect
against bullets and explosions. Thus, the armour steel ARMSTAL
is able to meet the challenges to save on the mass of the armour
of vehicles according to the threat levels.
ARMSTAL is characterized by high strength combined with high
ductility, which is their major advantage. With properly selected
hardenability, the structure and hardness is uniform throughout
the thickness of the plate. They can be used for components working in a wide temperature range, up to (-40°C). These features
give the plates made of such material high ballistic resistance,
thus providing protection of human live.
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Podwodna Stabilizowana
Platforma Sensoryczna
do działań OPM

Underwater stabilized
sensor platform
for MCM operations

Podwodna platforma sensoryczna została opracowana przez OBR CTM w ramach projektu BURMIN, realizowanego przez konsorcjum: TUS - lider (FR), TNO
(NL), RMA (BE), WTD 71 (GE), Fraunhofer ICT (GE),
IPHT Jena (GE), Atlas Elektronik (GE) oraz CTM (PL)
w programie EDA UMS.
Platforma z zainstalowanymi na niej hydroakustycznymi i magnetycznymi sensorami nowej generacji, holowana przez motorówkę lub małą autonomiczną jednostkę bezzałogową, umożliwia detekcję i klasyfikację
min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych.
Platforma jest stabilizowana na żądanej wysokości
względem dna z wykorzystaniem autopilota minimalizującego również jej przechyły i przegłębienia.

Underwater sensor platform was developed by OBR
CTM within BURMIN project, carried out by a consortium of: TUS - leader (FR), TNO (NL), RMA (BE), WTD 71
(GE), Fraunhofer ICT (GE), IPHT Jena (GE), Atlas Elektronik (GE) and CTM (PL), in EDA’s UMS programme.
Platform with installed hydroacoustic and magnetic
new generation sensors, towed by motorboat or small
unmanned surface vehicle, allows detection and classification of mines, including buried in bottom sediments. Platform is stabilized at set altitude over sea
bottom with use of autopilot that simultaneously minimizes its pitch and roll.

Podwodna Stabilizowana Platforma
Sensoryczna do działań OPM
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Zestaw minerski do
elektrycznego wysadzania
ładunków MW

Mining set
for electrical detonation
of explosive charges

Zestaw umożliwia bezpieczne prowadzenie prac minerskich przez drużynę saperów. Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu zapalarki zapewnia zmniejszenie
możliwości gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na przewodach minerskich dwużyłowych
i przewodach odcinkowych oraz zwiększa odporność
na zakłócenia elektromagnetyczne.
Zestaw umożliwia prowadzenie prac minerskich
z użyciem dużej liczby zapalników, które mogą być
pobudzane w zaprogramowanym czasie i sekwencji.
Zestaw posiada modułową konstrukcję zespołu zapalarki. Obwody strzałowe zasilane są z własnych

The set was developed in order for a group of combat engineers to conduct mining operations. This design solution diminishes the possibility of electrostatic
charges accumulating on the surface of two-conductor electric wires and wire leads and increases the
resistance to electromagnetic interference (ESI). The
set enables mining operations to be performed using
a high number of electric detonators, which can be
programmed, as far as the time and sequence of their
initiation is concerned.
The exploder set is characterised by modular construction. Firing circuits are powered from their own

Zestaw minerski do elektrycznego
wysadzania ładunków MW
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zapalarek, które połączone są magistralą sterującą
z programatorem.

exploders, which are connected to the control unit
with a special timer.

Zespół zapalarki umożliwia:
• jednoczesne podłączenie maksymalnie 4 obwodów
strzałowych z odległości nie mniejszej niż 250 m;
• pobudzanie zapalników w jednym obwodzie strzałowym z odległości maksymalnej - 1000 m;
• jednoczesne pobudzanie do 200 zapalników w jednym obwodzie strzałowym;
• pobudzanie zapalników w sposób sekwencyjny
z programowanym opóźnieniem od 0,1÷10 sek. ze
skokiem co 0,1 sek.;
• pobudzanie maksymalnie 800 zapalników przy
sekwencyjnym sposobie pobudzania zapalników
w czterech obwodach strzałowych;
• współdziałanie z zapalnikami ERG oraz z elementami sieci zapalników górniczych.
Zapalarka - jest urządzeniem elektronicznym, które
dostarcza energię elektryczną niezbędną do wywołania detonacji zapalników. Zapalarka będzie mogła
przebywać w następujących stanach: KONTROLA,
ODPALANIE, ROZŁADOWANIE.
Programator - jest urządzeniem elektronicznym
przeznaczonym do sterowania i monitorowania pracy zapalarek. Zapewnia sekwencyjne pobudzanie
obwodów strzałowych z ustalonymi opóźnieniami
i w określonym czasie.

The exploder set is:
• capable of being simultaneously connected to maximum 4 firing circuits from the distance of no less
than 250 m;
• capable of initiating electrical detonators in one firing circuit from a maximal distance of 1 000 m;
• capable of simultaneous initiation of up to 200 electrical detonators in one firing circuit;
• capable of initiating electrical detonators in sequential a manner, delay time: 0.1÷10 seconds, in increments of 0.1 sec.
• capable of initiating up to 800 electrical detonators
in a sequential manner.
• Operates with ERG electrical detonators and with elements of detonator systems used in mining industry
Explorer – is an electronic device which provides electrical power necessary to initiate the electric detonators. The exploder operates in three states: CONTROL,
FIRE, and DISCHARCHE.
Timer – electronic device used to control and monitor
the operation of exploders. It enables sequential initiation of the firing circuits with specific delay and within
a designated time.

W skład zestawu wchodzą:
1. Zespół zapalarki – 1 kpl.;
a) zapalarki – 4 szt.;
b) programator – 1 szt.;
c) komplet akumulatorów zapasowych -1 kpl.;
d) ładowarka – 1 szt.;
2. Zapalniki elektryczne – 800 szt.;
3. Zwijaki z przewodem minerskim dwużyłowym
– 4 kpl.;
4. Zwijaki z przewodem minerskim odcinkowym
– 4 kpl.;
5. Wyposażenie dodatkowe – 1 kpl.;
6. Skrzynie transportowe.
oraz wyposażenie dodatkowe, składające się z:
1. wyposażenia minerskiego;
2. wyposażenia do pakietowania i mocowania MW
– 4 kpl.;
3. wyposażenia zabezpieczającego.
Każdy z elementów wyposażenia dodatkowego spełnia wymagania dotyczące odporności na czynniki zewnętrzne (klimatyczne oraz mechaniczne). Większość
z elementów wchodzących w skład wyposażenia dodatkowego zestawu może zostać dobrana z dostępnych na rynku konstrukcji i rozwiązań technicznych.
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Chief components of the set include:
1. Explorer set – 1 set,
• exploders – 4 items;
• timer– 1 item;
• spare batteries -1 set;
• charger – 1 item;
2. Electrical detonators– 800 items;
3. Two-conductor electric wire on a reel – 4 sets;
4. Wire leads on a reel – 4 sets;
5. Accessories – 1 set;
6. Transport cases,
and accessories comprising:
1. EOD tools;
2. equipment for mounting and joining of explosives
– 4 sets;
3. safety equipment.
Each accessory fulfills the requirements pertaining to
resistance to external factors (environmental factors
and mechanical stress). The majority of accessories
can be selected from the of-the-shelf, commercially
available solutions.

Nagroda defender / defender award
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Zestaw urządzeń
instruktorskich TR-I

Set of instructor devices
TR-I

Zestaw urządzeń instruktorskich TR-I umożliwia tworzenie scenariuszy ataków lotniczych i rakietowych na podstawie których realizowane są treningi bojowe personelu
dywizjonów obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu. Zestaw może współpracować z wszystkimi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi.
TR-I umożliwia realizację dwóch zasadniczych schematów ćwiczenia: w systemie jednoszczeblowym i dwu
szczeblowym.
W jednoszczeblowym umożliwia szkolenie na poziomie dywizjonu z możliwością użycia 4 zestawów ogniowych. Symulator TR-I przekazuje im informację o sytuacji powietrznej w protokołach transmisji danych I-Link
i ASTERIX (sytuacja) z komendami w formacie XDR (meldunki o zniszczeniu celu).
W trybie dwuszczeblowym TR-I łączy się poprzez protokoły wymiany danych z nadrzędnym stanowiskiem
dowodzenia (NDR), a te z kolei z zestawami ogniowymi
(ZO), których może być 12.
Trenażer umożliwia również szkolenie autonomiczne poszczególnych grup bojowych (GB) w dywizjonach (załóg
bojowych zestawów rakietowych).
Oprogramowanie trenażera TR-I przeznaczone jest do:
tworzenia scenariuszy uderzeń lotniczych i rakietowych
(aplikacja TR-E), symulacji stanowiska nadrzędnego
(aplikacja TR-I) dla zespołu ogniowego w zakresie kierowania ogniem i oceny szkolenia (aplikacja OCENA).
Trenażer umieszczony jest w kontenerze o podwyższonej
wytrzymałości na narażenia środowiskowe. Wyposażony
jest w laptop, router, kasetę modemów cyfrowych i analogowych, blok zabezpieczeń oraz płytę przyłączy.

TR-I - the Set of instructor devices allows to create the
raids scenarios of the air and missile strikes and on this
basis to conduct the combat operations trainings for the
combat squadron groups of short and medium range air
and missile defenders. The simulator can be used with all
kinds of anti-aircraft missiles.
TR-I enables the realization of two major schemes exercises: in one and two command level systems.
On the one command level system it enables the training
on the level of the squadron with the possibility to use 4
Anti-Aircraft Missiles sets. The TR-I simulator informs them
about the air situation through the data transmission I-Link
and ASTERIX protocols (situation) in XDR format commands (reports of the target destruction).
On the two command level TR-I connects with the Command and Control Center (NDR) through the protocols of
data exchange and then with the maximum 12 Anti-Aircraft
Missiles sets (ZO).
External simulator also allows the autonomous trainings
of the individual battle groups in the squadrons (combat
squadrons groups).
The software of External Simulator TR-I is designed to:
create raids scenarios of the air and missiles strikes ( TR-E
application), simulation of command control post (TR-I
software) to Anti-Aircraft Missile sets in the range of fire
control and training evaluation (OCENA software).
The simulator is placed in a container with increased resistance to the environmental exposures. It is equipped
with a laptop, router, the analog and digital communication modems cassette, a security unit and plate of connectors.

Zestaw urządzeń
instruktorskich TR-I
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Lekki wielofunkcyjny lokalizator
celu MOSKITO TI

Light multi-purpose target locator
MOSKITO TI

Nowy MOSKITO TI łączy w sobie większą użyteczność,
niższą wagę oraz szersze możliwości niż jakiekolwiek
urządzenie tej klasy. Firma Vectronix wykorzystując swoje olbrzymie doświadczenie stworzyła MOSKITO TI jako
niezawodne urządzenie działające w każdych warunkach
i zapewniające wojskom lądowym, siłom specjalnym
oraz innym służbom mundurowym dokładnie to, czego
potrzebują do pełnej 24-godzinnej służby. MOSKITO TI
to najlżejszy i najlepszy wielofunkcyjny lokalizator celu
w swojej klasie.
Lekki wielofunkcyjny lokalizator celu MOSKITO TI nowoczesne urządzenie, które przy niewielkiej masie i zwartej
konstrukcji łączy z powodzeniem funkcje:
1. Trzy tryby obserwacji:
• Obserwacja dzienna (bez zużywania energii)
• Obserwacja dzienno-nocna za pomocą szerokokątnej
kamery termalnej
• Obserwacja identyfikacyjna przy słabym oświetleniu,
o zmroku, zamgleniu
2. Możliwość nagrywania, edytowania oraz przekazu obrazu „na żywo”
3. Moduł GPS z możliwością integracji z GPS pokładowym
4. Cyfrowy magnetyczny kompas
5. Dalmierz laserowy
6. Wielofunkcyjność podłączeń i interfejsów (USB/Ethernet/Bluetooth/RS-232) z innymi urządzeniami.
7. Niskie zużycie baterii poprzez zastosowanie programu
zarządzania energią
Jest niezawodnym i bardzo użytecznym „przyjacielem”
operatora podczas wykonywania operacji.

The MOSKITO TI combines higher usability, lower weight,
and broader capabilities than any device in its class. Incorporating Vectronix performance history, MOSKITO TI
has been designed and made reliable in all conditions
and gives dismounted infantry and special forces as well
as uniform services exactly what they need for full 24hour situational awareness. MOSKITO TI is the lightest
and best multi-purpose locator in its class.
Lightweight Multi-Purpose Target Locator MOSKITO TI
is modern, low weight and compact-design device successfully combines features:
1. 3 viewing modes:
• Day view (without power consumption)
• Day and night view - Thermal Imaging offers wide field
of view
• Low light, dusk, haze
2. Live recording, editing, live streaming capacities
3. Modular GPS can be integrated with military GPS onboard
4. Digital Magnetic Compass
5. Laser range-finder
6. Multifunctional connections and interfaces (USB / Ethernet / Bluetooth / RS-232).
7. Low power consumption with the use of energy management program
A reliable and very useful operator’s „ally” in every ope
ration.

MOSKITO TI
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HGPST T ANTI-JAM

HGPST T ANTI-JAM

System nawigacji GPS/SAASM o bardzo wysokiej odporności na zakłócenia oparty o odbiornik HGPST
T-EFTS polskiej firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o. o. oraz
antenę GAJT-710 ML, kanadyjskiej firmy NovAtel Inc.
HGPST T ANTI-JAM przeznaczony jest do:
• nawigacji platform wojskowych oraz podawania danych PVT (position, velocity, time)
• synchronizacji czasu i częstotliwości platform wojskowych
• zastosowania w systemach wymagających synchronizacji elementów zlokalizowanych w odległych położeniach geograficznych BLOS (Beyond Line of Sight)
• synchronizacji urządzeń pracujących w infrastrukturze
sieciowej
• zapewnienia pracy w sieci lokalnej platform wojskowych za pomocą interfejsu Ethernet
Bardzo wysoką odporność na zakłócenia i zagłuszenia zapewnia moduł kryptograficzny SAASM (Selective
Availability Anti-spoofing Module), a także antena antyzakłóceniowa typu CRPA (Controlled Radiation Pattern
Antenna).
Odbiornik HGPST T-EFTS zapewnia uzyskanie dokładności sygnału 10MHz i generowanie sygnałów wzorca
czasu 1 PPS (Precise Positoning Service), także w sytuacji, gdy sygnał z sytemu GPS jest niedostępny bądź
zagłuszony. Zintegrowana z odbiornikiem HGPST
T-EFTS antena GAJT-710 ML oparta jest na „GPS AntiJam Technology” i zapewnia właściwości anty-zakłóceniowe nawet w przypadku dynamicznych i wielokierunkowych zakłóceń.
Zintegrowany system anty-zakłóceniowy HGPST T-EFTS
/ GAJT-710 został wdrożony na najnowszym okręcie Marynarki Wojennej RP - niszczycielu min „Kormoran II”.

GPS/SAASM satellite navigation system with very high resistance to jamming, based on HGPST T-ETS receiver of
polish company Hertz Systems Ltd sp. z o. o. and GAJT710 ML antenna of Canadian company NovAtel Inc.
HGPST T ANTI-JAM is dedicated for:
• navigation of military platforms and provision of PVT
data (position, velocity, time)
• time & frequency synchronization of military platforms
• application in systems requiring synchronization of elements located in distant geographic locations BLOS
(Beyond Line of Sight)
• synchronization of devices working in network infrastructure
• ensuring the operation in local network of military platforms via Ethernet interface
Very high resistance to interferences and jamming is
ensured by cryptographic module SAASM (Selective
Availability Anti-Spoofing Module) and the anti-jamming
antenna of CRPA type (Controlled Radiation Pattern Antenna).
The HGPST T-EFTS receiver provide 10MHz signal accuracy and generate 1PPS (Precise Positioning Service)
time standard signals also when the signal from GPS
system is unavailable or jammed. GAJT-710 ML antenna
integrated with the HGPST T-EFTS receiver is based
on the “GPS Anti-Jam Technology” and ensure anti-jamming features even in case of dynamic and multidirectional interferences.
Integrated anti-jamming system HGPST T-EFTS / GAJT710 was implemented on the Minehunter “Kormoran II”
- newest ship of Polish Navy.

HGPST T ANTI-JAM
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Taktyczny Robot Miotany TRM®
to małe urządzenie do zastosowań wspomagających operacje
prowadzone w trudnodostępnym i niebezpiecznym otoczeniu.
TRM® powstał jako odpowiedź na zagrożenia, jakie niesie ze
sobą rozpoznanie terenu i obiektów prowadzone przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.
TRM® może być wprowadzony do akcji wewnątrz obiektu lub
w otwartym terenie w celu dokonania zdalnego rozpoznania
optycznego i nasłuchu z bezpiecznej dla operatora odległości.
TRM® utrzymuje pełną sprawność do działania po zrzucie
z wysokości do 9 m na twarde podłoże.
Oferowana obecnie druga generacja robota z zastosowanymi
nowymi, praktycznie niesłyszalnymi napędami i poręcznym
panelem sterowania czyni z TRM® sprzęt jeszcze lepszy niż
dotychczas.
Główne cechy robota TRM®
• cichy układ napędowy,
• możliwość bezstopniowej regulacji kąta widzenia kamery
w pełnym zakresie 360°, bez konieczności użycia narzędzi,
• możliwość zastosowania różnego rodzaju oświetlaczy LED,
• możliwość wyzwalania granatów hukowo-błyskowych,
• niewielka masa i wymiary zewnętrzne panelu sterowania,
• nagrywarka cyfrowa zintegrowana z panelem sterowania,
• możliwość użycia trzech robotów sterowanych z jednego
panelu sterowania.
Zastosowania TRM®
• inspekcja i rozpoznanie terenu i obiektów,
• nasłuchiwanie dźwięków i rozmów w bezpośrednim otoczeniu robota,
• działanie w różnych warunkach oświetlenia,

• możliwość oświetlania celów lub niebezpiecznych przedmiotów,
• możliwość rejestracji obrazu i dźwięku na karcie SD.

Tactical Throwable Robot TRM®
is a small, robotic device designed to deliver support in antiterrorist operations. TRM® has been designed in response to
the threats faced by special forces units during area reconnaissance.
The TRM® can be thrown into a building or to an open area
and steered by remote control in order to perform inspection.
TRM®’s construction is designed to withstand the impact produced by a fall from a high altitude (9 meters).
Currently offered robot’s second generation with new quiet
drives and small control panel makes TRM® a product even
better than before.
Main features of TRM® robot
• quiet drives,
• possibility of smooth, manually adjusted regulation of camera viewing angle within 360° radius,
• various illuminators can be installed (white light/IR),
• possibility of launching & initiating flash bang grenades,
• low mass and small dimensions of control panel,
• digital audio-video recorder integrated with control panel,
• possibility of steering three robots from one control panel.
Application of TRM®
• inspection and reconnaissance of the terrain or objects,
• possibility to listen to conversations in the immediate vicinity
of the robot,
• day and night operational,
• possibility to illuminate targets or dangerous objects,
• possibility of video and sound recording (SD card).

Taktyczny Robot Miotany
TRM®
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AtraxM
Bezzałogowy statek powietrzny
pionowego startu i lądowania
System Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) AtraxM,
to system zaprojektowany pod kątem wykonywania misji obserwacyjnych, rozpoznania i nadzoru. Przy wykorzystaniu
dedykowanych zasobników możliwe jest wykonywanie lotów
bojowych. BSP AtraxM został wykonany z kompozytu węglowego zwiększającego jego odporność na obciążenia przy stosunkowo niewielkiej masie. Kadłub BSP został zaprojektowany
pod kątem umiejscowienia i ochrony urządzeń awionicznych.
System może być wykorzystywany do następujących celów:
- zadania wywiadowcze i obserwacyjne w promieniu działania
systemu,
- nadzór i monitorowanie określonego obszaru,
- obserwacja celu,
- loty bojowe z ładunkami wybuchowymi (wersja uzbrojona),
- loty z zasobnikami SAR (Restube).
Cechy charakterystyczne dla systemu AtraxM:
- całkowicie polski produkt,
- wymienne moduły optyczne,
- oszczędny i nowoczesny napęd,
- promień misji do 3km,
- długotrwałość lotu ~35 min (do 50 min z dodatkowym akumulatorem),
- modułowa konstrukcja z włókna węglowego,
- wysoka niezawodność,
- mobilność,
- możliwość startu z różnego podłoża, bez wykorzystywania
pasa startowego,
- odporność na warunki atmosferyczne,
- niska sygnatura akustyczna ze względu na elektryczny napęd,
- przystosowany do obsługi przez jednego operatora,
- proste użytkowanie,
- łatwość w utrzymaniu i eksploatacji,
- możliwość wyposażenia w różnego typu zasobniki (bojowe,
medyczne, rozpoznania chemicznego, SAR, LIDAR).

AtraxM - SHORT RANGE
VTOL UAV
KEY CHARACTERISTICS:
- Quiet electric drive
- Modular design of carbon fibre
- It does not need a runway
- Designed to be operated from the boards of the Navy
- Interchangeable observation and function modules
- 4 - or 8 -motor version
- Resistant to weather conditions (rain, snow, fog, dust and
dirt)
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
- Take-off weight 4,9 ÷ 6,7 kg
- Span between propeller ends 1,2 m
- Maximum speed 80 km/h
- Cruising speed 20 km/h
- Maximum climb speed of 16 m/s
- Maximum ceiling 2000 m
- Effective altitude 5 ÷ 350 m
- Endurance 40 (*60) min
- Wind resistance < 8 m/s
- Operational radius in the urban area 2 km
- Operational radius in the open area 10 km
Operational capacities at the company / troop level
- providing the explosives and grenades – after applying the
container
- detection, marking and transmission of data on the enemy
position
- autonomous observation of a specific terrain zone, including routes of the march of own troops
- supporting rescue and search missions
- detection of pollution
Operational capabilities in the civil market
- supporting SAR actions
- evaluating effects of natural disaster, including pollution examination
- controlling railway infrastructure – tracks, railway infrastructure, etc.
- monitoring pipelines
- protection of persons and property
- monitoring of forest areas, including study of fauna and flora

AtraxM
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System antydronowy

Anti-drone system

WYKRYWANIE
System obejmujący moduły 3-sensorowe wykrywa drona/drony i powiadamia operatorów poprzez dedykowaną
aplikację – sms, email, informacja systemowa.
Sensor radarowy
-Pierwszy na świecie tego typu układ krzemowy, zredukowany pobór mocy
-Działanie w paśmie nielicencjonowanym, 10.5 – 10.6
GHz, zgodność z normą EN-300-440
Sensor wizyjny
Kamera wyzwalana przez sensor radarowy i/lub akustyczny służy do nagrania drona i wizualizacji scenerii dla
operatora systemu.
Sensor akustyczny
Macierz mikrofonów. Skanowanie przestrzeni w poszukiwaniu źródeł dźwięku. Zaawansowane algorytmy wykrywają, lokalizują i identyfikują wyłącznie drony.
NEUTRALIZACJA
System niekinetycznej dezaktywacji obcych dronów zagrażających bezpieczeństwu. Chroni przed naruszeniem
prywatności przez bezzałogowe systemy powietrzne.
Zaprojektowany aby przeciwdziałać jakimkolwiek działaniom inwigilacyjnym. Ze względu na swoja funkcjonalność może w łatwy sposób zastąpić standardową broń
palną i dzięki temu może być użyta z większą swobodą
w obszarze zabudowanym lub pośród ludności cywilnej.
Kształtem przypomina karabin co sprawia, że dla służb
mundurowych jest łatwy i wygodny w użyciu.
Działanie: po naciśnięciu spustu wysyła sygnał zakłócający, przez co bezzałogowy system powietrzny zostaje
odcięty od urządzenia sterującego, co pozwala na niemalże natychmiastowe sprowadzenie go na ziemię.

DETECTION
The system covering 3-sensor modules protects predefined area, detects UAVs and informs operator via dedicated application – sms, e-mail, system information.
Radar Sensor
- The world’s first silicon circuit of this type, independent
project, reduced power consumption
- Works in unlicensed band 10.5 – 10.6 GHz, compliant
with EN-300-440 norm
Visual Sensor
Camera, triggered by radar and/or acoustic sensor is
used for recording of drone and visualization of scenery
for system operator.
Acoustic Sensor
Microphone set. Area scanning to find sound sources
Advanced beam-forming and machine learning algorithms detect, locate and identify only UAVs.
NEUTRALIZATION
Non-kinetic system for deactivation of unidentified and
dangerous UAVs. Protects against intrusion of privacy
by unmanned air vehicle. Due to its functionality it can
easily replace standard firearm and thus, it can be more
freely used in built-up areas or among civilian citizens. Its
shape resembles a rifle, which makes it easy and convenient for use by law enforcement authorities.
Functioning: after pressing the trigger it sends the interference signal, which cuts off the UAV from its controlling
unit thus allowing almost immediate taking it down to the
ground. It is a mobile device, however it can be configured with stationary system - automatic positioning and
tracking of UAVs, identification by using vision system,
and deactivation.

System antydronowy
54

mspo & logistyka team

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu / President, CEO
tel. +48 41 365 12 00
e-mail: zarzad@targikielce.pl

Katarzyna Prostak
Dyrektor Grupy Projektów
Project-Group Director

tel. +48 41 365 12 98
e-mail: prostak.katarzyna@targikielce.pl

Agnieszka Białek
Dyrektor Projektu
Project Director

tel. +48 41 365 12 49
e-mail: bialek.agnieszka@targikielce.pl

Marcin Musiał
Zastępca Dyrektora Projektu
Deputy Project Director

tel. +48 41 365 12 19
e-mail: musial.marcin@targikielce.pl

Aneta Pastuszka
Zastępca Dyrektora Projektu
Deputy Project Director

tel. +48 41 365 14 16
e-mail: pastuszka.aneta@targikielce.pl

Targi Kielce SA

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland
Tel. +48 41 365 12 22, e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl

Prezydent RP Andrzej Duda z gośćmi Salonu Obronnego oraz pracownikami Targów Kielce.
President of Poland Andrzej Duda with Defence Exhibition guests and Targi Kielce’s employees.

