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Szanowni Państwo,

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targów Kielce
President, CEO Targi Kielce

Targi Kielce, dzięki Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego mają swój
skromny udział w procesie budowania wizerunku Polski w świecie. Tegoroczna
edycja, którą patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda upłynęła pod znakiem
100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. To podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie państwa obywatelskiego w duchu patriotycznym.
26 edycja wystawy, której od trzech lat Partnerem Strategicznym jest Polska Grupa Zbrojeniowa zgromadziła 625 firm z 32 krajów, w tym 330 to rodzime przedsiębiorstwa. Najliczniej reprezentowane były firmy z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii
i Francji. Gościliśmy 53 delegacje z 46 państw. Targi odwiedziło 34 tysiące osób,
w tym 16 tysięcy podczas Dni Otwartych, na towarzyszącej MSPO wystawie Sił
Zbrojnych RP.
Kolejna, trzecia już wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy na MSPO to jedno z wielu
ważnych wydarzeń na targach. Z wystawcami spotykał się także, towarzysząc
między innymi podpisaniu kilku spośród 11 parafowanych na targach istotnych
dla firm i kraju umów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Nie zabrakło
także szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pana Pawła Solocha. Dopisała
kadra dowódcza wojska, policji i straży granicznej.
Podczas minionej edycji MSPO odbyły się pokazy dynamiczne na terenie Centrum
Przygotowań Do Misji Zagranicznych Dowództwa Wojsk Lądowych na kieleckiej
Bukówce.
Dziękując za Państwa zaufanie, zaangażowanie i obecność podczas 26 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, zapraszam na kolejną edycję od 3 do
6 września 2019 roku.

Ladies and Gentlemen,
Targi Kielce, owing to its International Defence Industry Exhibition has had its modest contribution towards Poland’s image enhancement on the international arena. This year’s MSPO
was held under the President of the Republic of Poland, Mr Andrzej Duda’s patronage and
was marked by the 100th anniversary of Poland’s regaining independence. This further
highlights our commitment towards development of a civic state in the spirit of patriotism.
For three years MSPO has had the strategic partner’s support - Polish Armaments Group.
The 26th exhibition brought together 625 companies from 32 countries, with 330 domestic
enterprises. The USA, Germany, Great Britain and France enjoyed most numerous companies representation. We were graced with the presence of the 53 official delegations from
46 countries. The trade fair hosted 34 thousand people, including 16,000 visitors of MSPO
Open Days - this part of the exhibition featured the Polish Armed Forces.
For the third time the President of the Republic of Poland Andrzej Duda paid a visit to MSPO.
This visit can be regarded one of the expo highlights. The Minister of National Defence
Mariusz Błaszczak also met exhibitors and witnessed the 11 contracts signed at official
functions. The head of the National Security Office, Paweł Soloch also took part in the expo.
The commanding staff of the army, police and border guards also enjoyed a strong representation at the expo.
This year’s MSPO was marked with dynamic show-presentations - the Centre for Foreign
Missions Preparations of the Land Forces Command in Kielce Bukówka was the presentations stage.
I wish to express my gratitude for your trust, commitment and presence at the 26th International Defence Industry Exhibition. I wish to reverberate my invitation to join the upcoming
MSPO held from 3 to 6 September 2019.
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MSPO dzień po dniu

4 września

VIP DAY
Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego 2018 rozpoczął się we
wtorek, 4 września. Tematem wiodącym 26. edycji targów było 100-lecie
Odzyskania Niepodległości. Podczas uroczystego otwarcia wystawy
nie zabrakło najważniejszych gości,
w tym ministra Mariusza Błaszczaka,
szefa MON, który akcentował w swym
przemówieniu: „Nie ma silnego wojska bez silnego przemysłu obronnego”. Zapowiedział, że zostaną podpisane kolejne kontrakty związane
z modernizacją armii. W uroczystości
otwarcia MSPO 2018 poza szefem
MON uczestniczyło wiele ważnych
osobistości, w tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz
Stanu Paweł Soloch, Sekretarz Stanu,
szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, członkowie sejmowych i senackich komisji, posłowie i senatorowie. Swoją obecnością
targi zaszczyciły także 53 delegacje
zagraniczne z 46 krajów, w tym 4 na
szczeblu ministerialnym z Bułgarii,
Etiopii, Mołdawii i Nepalu. Nie zabrakło wojskowych, na czele z szefem
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem broni Rajmundem Andrzejczakiem, dowódcą Generalnym
Rodzajów Sił Zbrojnych, generałem
broni Jarosławem Miką, generałem
dywizji Dariuszem Łukowskim Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, oficerów i żołnierzy Wojska
Polskiego, a także dowódców i kadry
pozostałych służb mundurowych. Na
uroczystym otwarciu pojawili się także przedstawiciele władz miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego.
Minister Obrony Narodowej towarzyszył podpisaniu czterech ważnych
umów stanowiących część procesu
modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Szef MON zaznaczył
także swoją obecność na kolejnych
ważnych wydarzeniach, które miały
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miejsce pierwszego dnia MSPO. Wziął
udział w konferencji „Rola i znaczenie
czwartej dywizji w systemie obrony
państwa” zorganizowanej przez DEFENCE24. Zaakcentował podejście
obecnego rządu do modernizacji

armii oraz zwiększenia jej liczebności. W obecności ministra odbyła się
również uroczysta Inauguracja Roku
Szkolnego Klas Mundurowych. Na
zbiórce stanęło ponad 400 uczniów
z 12 szkół średnich.

Uroczyste otwarcie MSPO 2018 przez szefa MON Mariusza Błaszczaka./ The MSPO 2018 opening ceremony
with the MOD head Mariusz Błaszczak.
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MSPO presented day after day

4 September

THE VIP DAY
The 2018’s International Defence Industry Exhibition MSPO commenced
on 4 September. The leading theme
of the 26th MSPO was the 100th Anniversary of Regaining Independence.
The opening ceremony was graced
with the presence of high-ranking
guests, including Mariusz Błaszczak,
the Minister of National Defence
Ministry. In his welcome address the
Minister emphasized that: “There is
no strong army without a strong defence industry.” The Minister thus announced further contracts related to
the army modernization. In addition to
the MOD Head, the 2018 opening ceremony was attended by many important officers, including the head of the
National Security Bureau, Secretary
of State Paweł Soloch, Secretary of
State, the Head of the National Treasury Administration Marian Banaś,
members of parliamentary and senate committees, deputies and senators. 53 foreign delegations from 46
countries, including 4 delegations at
ministerial level from Bulgaria, Ethiopia, Moldova and Nepal honoured the
expo with their presence. The Armed

W oficjalnym otwarciu wystawy wzięło udział wiele zagranicznych delegacji./ Many foreign delegations participated
in the official exhibition opening.

Forces were also represented - the
head of the General Staff of the Polish Army, Lieutenant General Rajmund
Andrzejczak, the general commander
of the Armed Forces, Lieutenant General Jaroslaw Mika, Major General Darousz Łukowski - the head of Inspectorate of the Polish Armed Forces
Support, the Polish Army officers and

soldiers as well as commanders and
other uniformed services high-ranking
delegates. The opening ceremony
was also attended by representatives
of the the Świętokrzyskie Province authorities.
The Minister of National Defence partook in the signing ceremonies of the
four important agreements, a part of
the Armed Forces of the Republic of
Poland’s modernization process. The
head of Poland’s Defence Ministry
also marked his presence at the other
important events on the first day of
the MSPO, as he participated in the
“Fourth Division’s role and significance for the state defence system”
conference organised by DEFENSE24.
The minister emphasized the government’s stance on the army modernisation and increasing its headcount. The
Uniformed Classes also inaugurated
the new school year at the ceremony
attended by the Polish MOD. Over 400
pupils from 12 secondary schools attended the roll-coll.

Ponad 400 uczniów wzięło udział w apelu klas mundurowych./ Over 400 students took part in the uniformed class
roll call.
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MSPO dzień po dniu

5 września

Dzień Sił Zbrojnych
Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego to wydarzenie, które objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. Drugiego dnia wystawy prezydent osobiście złożył wizytę
w Targach Kielce. Chwalił organizację
przedsięwzięcia i był pod wrażeniem
objętości wydarzenia. Głowa państwa spotkała się z przedstawicielami polskiego sektora zbrojeniowego.
Prezydent odwiedził między innymi
stoiska Grupy PGZ, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Wystawę
Sił Zbrojnych. W zwiedzaniu wystawy Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszyli przedstawiciele święto-

krzyskich władz: wojewoda Agata
Wojtyszek, prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz senator
Krzysztof Słoń, a także Zarząd Targów
Kielce.
Drugi dzień MSPO był także okazją do
spotkania sekretarzy stanu. Przed południem w spotkaniu z przedstawicielami przemysłu obronnego w Targach
Kielce wzięli udział Szymon Szynkowski vel Sęk z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Sebastian Chwałek,
sekretarz stanu Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Aleksander Nawrat,
zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Targi Kielce
zostały uznane za idealną platformę

dla polskich firm branży zbrojeniowej
do prezentacji swojej oferty delegacjom z całego świata. Drugi dzień targowy zakończył widowiskowy pokaz
dynamiczny na kieleckiej Bukówce
dla gości zagranicznych. Pokaz odbył
się na terenie Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych. Wzięło w nim
udział ponad 100 żołnierzy z I Batalionu 17. Brygady Zmechanizowanej pod
dowództwem ppłk Damiana Kidawy.
Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć zajęcia taktyczne Plutonu Zmotoryzowanego na KTO Rosomak we
współdziałaniu z Lotnictwem Wojsk
Lądowych. Był to pierwszy tak duży
pokaz w historii kieleckiej jednostki.

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy na 26. Targach MSPO./ The visit of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda at the 26th MSPO.
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MSPO presented day after day

5 September

Day of the Armed Forces

Na kieleckiej Bukówce odbyły się pokazy dynamiczne Wojska Polskiego./ Dynamic show-demonstrations of the Polish Army at Kielce’s Bukówka military training ground.

The International Defence Industry
Exhibition enjoys the honorary patronage of the President of the Republic of Poland Mr. Andrzej Duda.
On the second day of this year’s exhibition, the President paid a visit the
Targi Kielce himself. President Duda
praised the project organization and
was also impressed with the event’s
magnitude. The head of state met
with the Polish armaments sector
representatives. President Andrzej
Duda visited the PGZ expo stands,
the Air Force Institute of Technology
and the Armed Forces Exhibition. The
Supreme Commander of the Armed
Forces was accompanied by representatives of the Świętokrzyskie au-
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thorities: Świętokrzyskie Voivode Agata Wojtyszek, Kielce Mayor Wojciech
Lubawski and senator Krzysztof Słoń,
as well as the Targi Kielce Board of
Managers. The second day of the
MSPO was marked with the Secretaries of State meeting with the industry
representatives. The morning session
was attended by Szymon Szynkowski
vel Sęk from the Ministry of Foreign
Affairs, Sebastian Chwałek, secretary
of state of the Ministry of National Defence and Aleksander Nawrat, deputy
director of the National Centre for Research and Development. Targi Kielce
was recognized an ideal platform for
Polish armaments industry companies
to present their offer to delegations

from around the world. The second
expo day ended with a spectacular dynamic show for foreign guests held at
Kielce’s Bukówka military range - the
Centre for Preparations for Foreign
Missions. There were over 100 soldiers from the 1st Battalion of the 17th
Mechanized Brigade commanded by
Lt. Col. Damian Kidawa participated in
the dynamic presentation. The guests
invited for the presentation had the
opportunity to see the tactical Motorized Platoon in action - this featured
the Wheeled Armoured Vehicle Rosomak in cooperation with the Aviation
Troops of the Land Forces. It has been
the largest military presentation in the
Kielce units’ history.
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MSPO dzień po dniu

6 września

Dzień służb podległych
MSWiA
Trzeci dzień MSPO to już tradycyjnie
dzień służb podległych MSWiA oraz
wizyta attaché wojskowych akredytowanych w Polsce. W tym roku
Targi Kielce odwiedzili attaché wojskowi z 25 krajów: Albanii, Algierii,
Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Brazylii,
Chorwacji, Estonii, Etiopii, Grecji, Hiszpanii, Iranu, Japonii, Kanady, Korei
Południowej, Litwy, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Stanów Zjednoczonych,
Węgier, Wietnamu. Istotnym wy-

darzeniem trzeciego dnia wystawy
była konferencja „Biznes z Wojskiem
to pewne pieniądze” zorganizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił
Zbrojnych oraz Fundację „Polskie
Forum Bezpieczeństwa”. W Targach
Kielce odbyła się ona już po raz szósty. Eksperci z Ministerstwa Obrony
Narodowej przybliżali przedsiębiorcom m.in. przepisy dotyczące wojskowych zamówień i podpowiadali,
jak nawiązać biznesową współpracę
z armią. Podczas konferencji zosta-

ły zaprezentowane formalne i techniczne wymogi stawiane przez wojsko podczas przetargów. Oficjalnym
wizytom, konferencjom i wystawie
towarzyszyły specjalne pokazy. Goście MSPO mogli obejrzeć pokaz
sprawności jednostek ratowniczych
Państwowej Straży Pożarnej przygotowany przez Komendę Wojewódzką
PSP w Kielcach, pokaz tresury psów
policyjnych, a także pokaz Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

MSPO przyciągnęło wielu oficjalnych przedstawicieli innych państw. / MSPO hosted guests from all corners of the world.
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MSPO presented day after day

6 September

The day of services operating as
a part of the ministry of interior

Widowiskowe pokazy strażaków zainteresowały uczestników targów./ Spectacular fire-fighter’s shows generated an avid interest among the expo participants.

The third day of MSPO, according to
many-year tradition is the day of the
Ministry of Interior and Administration’s services. The visit of military
attaches accredited in Poland is the
day’s highlight. Targi Kielce hosted
Attachés - this year military attachés
from 25 countries graced the Targi
Kielce expo with their presence: Albania, Algeria, Saudi Arabia, Belarus, Brazil, Croatia, Estonia, Ethiopia,
Greece, Spain, Iran, Japan, Canada,
South Korea, Lithuania, Mexico, Germany, Norway, Russia, Romania, Serbia, Turkey, the United States, Hunga-
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ry, Vietnam. The “Doing business with
the army – a safe way to earn money”
conference was one of the exhibition’s second highlights - the session
was organised by the Inspectorate
of Support for the Armed Forces and
Polish Security Forum Foundation.
This year’s Targi Kielce conference
was sixths in the series. The Ministry
of National Defence experts made
the entrepreneurs familiar with military provisions regulations as well as
offered useful suggestions in how to
establish business cooperation with
the army. The conference served as

the presentation for formal and technical requirements set for the army
tenders. Official visits, conferences
and exhibitions enhanced with special
live presentations. MSPO guests had
the chance to see live demonstrations
of the State Fire Service rescue units’
efficiency. The staged operation was
prepared by the Voivodeship Headquarters of the State Fire Service in
Kielce. There were also the police dog
training and obedience shows as well
as the Border Guard Representative
Orchestra live performance.
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MSPO dzień po dniu

7 września

Dzień Defendera
Czwarty dzień Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego upłynął pod znakiem kolejnych wizyt attaché wojskowych. W sumie podczas
wystawy w Targach Kielce zawitali
przedstawiciele dyplomatyczni z 25
krajów. Zwieńczeniem czterodniowego wydarzenia była ceremonia rozdania nagród, podczas której wręczono
Nagrodę Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu

poziomu bezpieczeństwa żołnierzy,
Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej, Nagrody Defender,
Nagrody Komendantów Służb Podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej
– „LAUR GRANICZNY oraz Nagrodę
Komendanta Głównego Policji. Podczas gali wręczono także wyróżnienie
Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

oraz Nagrodę Główną Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
w konkursie Najlepsza Prezentacja –
Najlepsze Stoisko.
Podczas 26. edycji targów MSPO
zadebiutowała
nagroda
Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii dla
Najlepszego Polskiego Eksportera
Uzbrojenia. Po raz drugi przyznano
nagrodę Prezesa Zarządu Targów
Kielce, dr Andrzeja Mochonia.

Laureaci nagród specjalnych i wyróżnień MSPO i Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA./ The Laureates of the MSPO and International Logistics Fair special
awards and distinctions.
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MSPO presented day after day

7 September

The Defender day
The fourth day of the International Defence Industry Exhibition
was marked with the military attaches’ visits. Targi Kielce hosted diplomatic corps representatives from 25 countries. The
four-day expo culminated with
the awarding ceremony. This
is when the Defender awards
as well as special distinctions
and extraordinary prizes of the
MSPO and the International Logistics Fair are presented. The
Award of the President of the
Republic of Poland for the product which best serves the purpose of increasing the soldiers’
safety and security and Special
Accolades of the Minister of National Defence were presented
at the Gala. The awards of the
Commanders of Services subordinate to the Minister of Interior
and Administration were also
granted and among them - the
Award of the Border Guards
Commander-in-Chief
“Border
Guards Laurel” and the Accolades of the Polish Police Commander-in-Chief. The MSPO
2018 Gala was also the occasion
to present the distinction of the
Territorial Defence Forces Commander and the Major Award
of the General Command of
Branches of Armed Forces in
the Best Presentation – the Best
Expo Stand competition.
This year’s MSPO edition also
saw the debut-award presented
by the Minister of Entrepreneurship and Technology for the Best
Polish Arms Exporter. The Targi
Kielce President of the Management Board Andrzej Mochoń
PhD Award was presented for
the second time.

Wręczenie Nagrody Prezydenta RP dla przedstawicieli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Centrum Techniki Morskiej
S.A. z Gdyni./ The most important accolade - the Award of the President of the Republic of Poland for the representatives of the Research and Development Centre at the Centre for Marine Technology SA, Gdynia.

Review MSPO 2018

15

Rada Programowa Targów MSPO 2018

Rada Programowa
Programme Council
Prezydium Rady Programowej:

Programme Council Board:

Przewodniczący Rady Programowej:
Sebastian CHWAŁEK Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej

Chairperson of the Programme Council Board
Sebastian CHWAŁEK Secretary of State at the Ministry of National Defence

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej:
gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI Dyrektor Departamentu
Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Deputy Chairperson of the Programme Council Board
Colonel Karol DYMANOWSKI Director of Armament Policy Department the Ministry of National Defence

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej:
Szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Deputy Chairperson of the Programme Council Board
Chef of Logistics at the Inspectorate for Armed Forces
Support

Członkowie Rady Programowej

Programme Council Members

ppłk Artur BORKOWSKI Szef Wydziału Szkolenia Lotniczego 4.
Skrzydła Lotnictwa Szkolnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
nadbryg. Adam CZAJKA Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
Piotr CZAJKOWSKI Naczelnik Wydziału w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
płk dr Artur DĘBCZAK Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Bogdan DZIEWULSKI Szef Pionu Wsparcia Dowództwa
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Krzysztof FRELICH Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
kmdr Jacek HAMERA Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Waldemar JANIAK Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI Z-ca Komendanta Głównego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
płk Bogusław KOT Z-ca Szefa Zarządu OPBMR Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Rajmund KOTLEWSKI Członek Honorowy, Doradca
płk Tomasz KOZDĘBA Szef Oddziału Planowania Operacyjnego
Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Wiesław KUCHTA Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk dr inż. Witold LEWANDOWSKI Szef Zespołu Zwierzchnictwa
Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Lt. Col. Artur BORKOWSKI Head of the Flight Training Unit at the
4 Wing of Aviation School at the General Command of Branches
of Armed Forces
Chief BrigadierAdam CZAJKA Świętokrzyskie Voivodeship Commander of the State Fire Services
Piotr CZAJKOWSKI Head of the Unit at the Treasury Department
of the Chancellery of the Prime Minister
Colonel Artur DĘBCZAK PhD Deputy Commander of the Territorial Defence Forces Command
Colonel Bogdan DZIEWULSKI Head of Support Division at the
Operational Command of Branches of Armed Forces
Krzysztof FRELICH Deputy Director of the Science Departmentat
the Ministry of Science and Higher Education
Commander Jacek HAMERA Head of the Management and Development Unit at the Maritime Directorate of the General Command of Branches of Armed Forces
Colonel Waldemar JANIAK Head of the Management and Development Unit - WRiA at Land Forces Inspectorate of the General
Commanded of Branches of Armed Forces
Brigadier General Robert JĘDRYCHOWSKI PhD Deputy Commander in Chief of the Military Police
Colonel Bogusław KOT Deputy Chief of the OPBMR of the
Branches of Armed Forces Inspectorate at General Command of
Branches of Armed Forces
Colonel Rajmund KOTLEWSKI Honorary Member, Counsellor
Lt. Col.Tomasz KOZDĘBA Head of the Management and Development Unit at the Special Operations Directorate of the General
Command of Branches of Armed Forces
Colonel Wiesław KUCHTA Head of the Management and Development Unit - Military Engineering Management at Branches
of Armed Forces Inspectorate of the General Command of
Branches of Armed Forces
Colonel Witold LEWANDOWSKI Chief of the Organizational Su-

16

Raport MSPO 2018

MSPO 2018 Programme Council
płk Grzegorz LISOWSKI Szef Oddziału Planowania i Analiz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
płk Adam MAJCHRZAK Dyrektor Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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
ppłk Dariusz SIERŻĘGA Starszy Specjalista Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
prof. Romuald SZEREMIETIEW
płk SG Dariusz TETERUK Z-ca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
płk Mariusz TOMCZYK Starszy Specjalista Zarządu Planowania
Logistycznego J4 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
kom. Mariusz WÓJCIK Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
Marcin WRÓBLEWSKI Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki
Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

pervision 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
Colonel Adam MAJCHRZAK Director of Logistics Department of
the Internal Security Agency
Andrzej MOCHOŃ PhD Targi Kielce SA, President of Board
Colonel Marek NIENARTOWICZ Head of the Unit of Economic
MobilisationProgramme at the Logistics Planning Department - P4
of the General Staff of the Polish Armed Forces
Lt. Col. Dariusz SIERŻĘGA Senior Specialist of the Management and Development Unit - the Armed and Mechanised Units,
Branch of Armed Forces Inspectorate of the General Command
of Branches of Armed Forces
Professor Romuald SZEREMIETIEW Steering Committee Member at the National Centre for Research and Development
Colonel SG Dariusz TETERUK Deputy Director of the Commander
in Chief’s Technology and Supply Bureau at the Border Guard
Colonel Mariusz TOMCZYK Senior Specialist at the Board of
Logistics Planning Department J4 of the General Command of
Branches of Armed Forces
Commandant Mariusz WÓJCIK Counter Terrorism Command,
National Headquarters of Polish Police
Marcin WRÓBLEWSKI Deputy Director of the Security Policy Department Ministry of Foreign Affairs

Rada Programowa targów MSPO 2018. / 2018’s MSPO Programme Board.
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Podpisanie umowy pomiędzy firmą Rafael Advanced Defence Systems, a Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia./The agreement signing ceremony - Rafael Advanced Defence Systems and the Military Institute of Armament Technology.

Podpisane porozumienia i kontrakty
Agreements and contracts signed at MSPO
Karabiny i pojazdy dla wojska

Jedną z niezwykle ważnych umów okazał się kontrakt Fabryki
Broni w Radomiu na nowoczesne karabiny MSBS-5,56 Grot dla
Wojska Polskiego za łączną sumę pond 500 mln zł. Wojskom Specjalnym, wojskom operacyjnym i Wojskom Obrony Terytorialnej
zostanie dostarczonych 53 tysiące najnowocześniejszych karabinów, jakie w ogóle istnieją. Pierwszy tysiąc ma zostać dostarczony
już w tym roku. Siły Zbrojne zakontraktowały również zakup 118
pojazdów rozpoznawczych Wirus IV spółki Concept za ponad 90
mln zł i 657 karabinów wyborowych BOR kal. 7,62 mm produkcji
ZM Tarnów za niemal 24 mln zł.
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Rifles and vehicles for the army
The Contract of the Radom Arms Factory was one of the most
significant agreements signed at MSPO. Under this agreement
Radom company is to deliver cutting-edge MSBS-5,56 Grot rifles
for the Polish Army, the total contract value of 500 million PLN. 53
thousand most state-of-the-art rifles will be provided for the Special Forces, operational troops and the Territorial Defence Forces.
The first thousand will be delivered already this year. In addition to
the contract for carbines, the Armed Forces have also contracted
118 Wirus IV vehicles from Concept, the contract value is more
90 million PLN. 657 BOR, calibre 7,62 made by ZM Tarnów under
24mln contract.
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Umowy z udziałem ministra
Mariusza Błaszczaka

Minister Obrony Narodowej towarzyszył podpisaniu kilku umów
stanowiących część procesu modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
• Pierwsza z umów dotyczyła dostawy 11 kompletów zmodernizowanych radarów ODRA. Oprócz radarów w skład zestawów dostarczone zostaną także 4 komplety konsoli zdalnego
sterowania. Umowa przewiduje także szkolenie żołnierzy oraz
pakiet techniczny. Dostawcą jest jeden z czołowych producentów elektroniki dla Sił Zbrojnych – PIT RADWAR S.A., spółka,
która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wartość umowy to
ponad 500 mln zł.
• Kolejne dwie umowy pomiędzy rządami Rzeczpospolitej i Stanów Zjednoczonych to umowy wykonawcze do programu
WISŁA, który będzie jednym z głównych elementów systemu
obrony powietrznej naszego kraju. Dotyczą szkoleń polskich
żołnierzy przez amerykańskich specjalistów. Żołnierze będą
uczyć się obsługi baterii systemu WISŁA.
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Agreement signing ceremonies graced with
the presence of Minister Mariusz Blaszczak
The Minister of National Defence partook in the signing ceremonies
of several agreements, a part of the Armed Forces of the Republic
of Poland’s modernization process.
• Under the first of the contracts 11 sets of upgraded ODRA radars will be delivered. In addition to the radars, the sets will also
comprise of 4 sets of remote control consoles. The contract also
stipulates training for soldiers as well as a technical package.
The systems are supplied by is one of the leading manufacturers
of electronics for the Armed Forces - PIT RADWAR SA, a company that belongs to Polish Armaments Group. The contract
value is over 500 million PLN.
• The next two agreements between the governments of the
Republic of Poland and the United States are executive agreements for the WISŁA programme, one of the main elements of
the air defence system of our country. The contracts stipulate
the training of the Polish soldiers by the American specialists.
Soldiers will learn how to use the WISŁA system batteries.
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Porozumienia i kontrakty

Umowę dotyczącą szkolenia polskich żołnierzy przez amerykańskich specjalistów podpisywał Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej płk Michał Marciniak./ The contract on
Polish soldiers training by American specialists was signed by the Plenipotentiary of the Minister of National Defence, Col. Michał Marciniak

• Czwarta umowa dotyczyła zakupu 8 sztuk terminali MIDS
z modułem kryptograficznym.
• Pierwszego dnia Salonu Obronnego minister podpisał również
porozumienie o współpracy wojskowej z ministrem obrony Etiopii.

• The fourth contract contracted today concerns the purchase of
8 MIDS terminals with cryptographic modules.
• On the first day of the Defence Expo, the Minister also signed
an agreement on military cooperation with Ethiopia’s defence
minister.

PGZ i TARGI KIELCE razem na
kolejne 3 lata

PGZ and TARGI KIELCE - cooperation
extended for three more years

W wtorek, 4 września w obecności szefa MON Mariusza Błaszczaka, podpisano list intencyjny o przedłużenie współpracy pomiędzy
Polską Grupą Zbrojeniową a Targami Kielce. Podpisujący z ramienia Polskiej Grupy Zbrojeniowej prezes zarządu spółki - Jakub Skiba podkreślał podczas podpisywania umowy: „ To ważna umowa
o partnerstwie strategicznym, które bardzo nam pomaga”. Polska
Grupa Zbrojeniowa jest Partnerem Strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego od 2016 roku. Minister Mariusz Błaszczak podsumował: „Targi w Kielcach to bardzo dobre
forum dające branży możliwość współpracy. Cieszę się, że PGZ tą
współpracę kontynuuje”.
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Tuesday, 4 September saw the signing of the letter of intent to
extend the cooperation between the Polish Armaments Group and
Targi Kielce. The ceremony was graced with the presence of the
MOD Head Mr. Mariusz Błaszczak. Mr Jakub Skiba, the President of the Management Board of the Polish Armaments Group,
signed the agreement on behalf of the company. Upon signing the
document, Mr Skiba said: “This is a very important, strategic partnership agreement, much to our benefit. The Polish Armaments
Group has been the Strategic Partner of the International Defence
Industry Exhibition since 2016. Minister Mariusz Blaszczak recapitulated: “The Kielce expo is a very good forum as it gives the
industry the opportunity to cooperate. I am truly glad to see the
continuation of PGZ’s cooperation.”
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Agreements and contracts
Izraelskie pociski dla polskiego
wojska

Israeli missiles for the Polish army

Drugiego dnia wystawy firma Rafael Advanced Defence Systems
podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie badań starzeniowych pocisków SPIKE. Ten przeciwpancerny pocisk rakietowy
izraelska firma dostarcza od 2004 roku polskiemu wojsku. Jego
produkcja została uruchomiona w dawnych zakładach Bumar
Amunicja w Skarżysku-Kamiennej. Pociski będą używane przez
najbliższe 30 lat, a cena jednego naboju to 100 tys. dolarów.

On the second day of the exhibition, Rafael Advanced Defence
Systems signed the contract with the Military Institute of Armament Technology. The agreement relates to the cooperation in
SPIKE missile testing. Spike is an anti-tank missile provided by
the Israeli company to the Polish army since 2004. The missiles
have been produced in the Bumar Amunicja factory in SkarżyskoKamienna. The missiles service life is 30 years, and the price of
one is 100,000. dollars.

Dla rozwoju polskiego przemysłu
obronnego

For the Polish defence industry
development

Trzeciego dnia Targów MSPO – 6 września podpisane zostały dwie
bardzo ważne z punktu widzenia polskiego przemysłu obronnego
umowy. Pierwsza to porozumienie o współpracy pomiędzy PCO
S.A. i Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. z Izraela. Nawiązana
kooperacja ma dotyczyć działań badawczo-rozwojowych, produkcji oraz serwisowania systemów głowic optoelektronicznych
SPECTRO XR oraz systemu osłony statków powietrznych DIRCM.
Drugie porozumienie zawarli Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. na
wprowadzenie do produkcji seryjnej rodziny głowic G-X-2 do bojowych bezzałogowych statków powietrznych.

The third day of the MSPO, i.e. September 6 saw the signing of
the two very important contract for the Polish defence industry The
first of these is the cooperation agreement between PCO SA and
Elbit Systems Electro-OpticsElop Ltd. from Israel. The cooperation
encompasses research and development activities, SPECTRO XR
optoelectronic heads production and services as well as the DIRCM - the aircraft. protection system The other agreement was also
signed between Military Institute of Armament Technology and Bydgoszcz Military Institute of Armament Technology BELMA SA..
Under this agreement GX-2 heads family for combat unmanned
aerial vehicles. is to be introduced into serial production

Marynarka Wojenna uzbrojona

Armaments for the navy

Pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Inspektoratem Uzbrojenia a Centrum Techniki Morskiej, wchodzącym w skład Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, 5 września została zawarta umowa dotycząca „Mobilnego Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu
SRN”. SRN przeznaczony będzie do realizacji pełnego zakresu
zadań związanych z określaniem pozycji jednostek pływających
Marynarki Wojennej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów morskich, ratownictwa morskiego, poszukiwania, identyfikacji
obiektów podwodnych, w tym minopodobnych. W ramach pracy
rozwojowej pozyskany zostanie system 3 łańcuchów radionawigacyjnych na pojazdach oraz 35 odbiorników w celu zabezpieczenia
wyznaczania pozycji dla okrętów Marynarki Wojennej wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzialności
przy braku pozycji z systemu satelitarnego.

The State Treasury represented the Armament Inspectorate of the
Armed Forces in signing the contract with the Maritime Technology Centre, a part of the Polish Armaments Group. The agreement
concluded on 5 September is related to the „Mobile Mid-Range
Navigation System SRN”. The navigation system is designed to
carry out a full range of tasks - the Navy vessels position determination, marine measurements, sea rescue, exploration and identification of underwater objects, including mine-like ones. The development scheme includes 3 vehicle-based radio navigation chains
and 35 receivers for Navy ships position when performing combat
and hydrographic tasks in the Polish navy area of responsibility,
whenever the satellite system data is not available.

Polska zacieśniła współpracę
z zagranicą

Poland tightened international
cooperation

Polska Grupa Zbrojeniowa wzmocniła współpracę z ukraińskim
koncernem Ukroboronprom oraz z koncernem Bell Helicopters,
ITWL zawarł umowę z firmą Thales w kwestii integracji na polskich
śmigłowcach nowoczesnych rakiet niekierowanych, a WB Group
zakontraktowała dostawy bezzałogowców uderzeniowych Warmate dla Ukrainy.
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The Polish Armaments Group has strengthened its cooperation
with Ukrainian Ukroboronprom and Bell Helicopters. ITWL has entered into an agreement with Thales on the integration of cuttingedge non-guided rocket helicopters into Polish helicopters, and
the WB Group has been contracted to deliver Warmate assault
UAV for Ukraine.
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„Obronność - Współpraca -Skuteczność” - taki był temat tegorocznej Wystawy Sił Zbrojnych./ „Defence - Cooperation - Efficiency” - this
was the theme of this year’s Armed Forces Exhibition.

Wydarzenia towarzyszące
MSPO accompanying events
XXIV Międzynarodowe Targi
Logistyczne LOGISTYKA 2018

24th International Logistics Fair
LOGISTYKA 2018

Targi LOGISTYKA jak co roku były wydarzeniem towarzyszącym
Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Od 4 do 7
września uczestnicy wystawy mogli zobaczyć wyposażenie służb
mundurowych, ale też pokazy umiejętności funkcjonariuszy. Swoje przygotowanie zawodowe zaprezentowali przedstawiciele Policji
i Straży Granicznej. Nie brakowało sprzętu medycznego, wyposażenia ratowniczego czy środków bezpieczeństwa.

Following many-year example, LOGISTYKA accompanied and
complemented the International Defence Industry Exhibition. From
4 to 7 September, the exhibition participants had the chance to
see the equipment designed for uniformed services use as well as
the show the skills of uniformed services staff. The representatives
of the Police and Border Guard Services will boasts their professional crafts. The exhibition did not fall short of medical equipment,
rescue gear and appliances and safety-related devices.

Wyjątkowy jubileusz

An exceptional jubilee

26. edycja MSPO była szczególna - upłynęła pod znakiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ten wyjątkowy jubileusz wymagał
niezwykłej oprawy, dlatego po raz drugi w historii wystawy Polska
była krajem wiodącym, a jubileusz akcentowano na wielu krajowych stoiskach oraz na Wystawie Sił Zbrojnych. 100-leciu Odzy-
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The 26th MSPO was truly special as it was marked by the 100th
anniversary of the Regaining Independence. The 100th anniversary
of the independence required very special accentuation, which is
why Poland was the Lead Nation for the second time in the exhibition history. The domestic companies’ expo stands and the Armed
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skania Niepodległości dedykowane były Dni Otwarte MSPO, które
okazały się doskonałą lekcją wychowania obywatelskiego dla rodzin z dziećmi oraz miłośników militariów i historii. Warto zaznaczyć, że MSPO od kilku lat jest objęty honorowym patronatem
Prezydenta RP. W tym roku Prezydent RP Andrzej Duda po raz
trzeci uczestniczył w wystawie. Był pod wrażeniem wielkości i zasięgu wydarzenia, co podkreślał w swoich przemówieniach.

Forces Exhibition made strong and clear references to Poland’s
independence jubilee. MSPO Open Days were dedicated to the
100th anniversary of Regaining Independence. This event proved
to be an excellent civic education lesson for families with children
and enthusiasts of militaries and history. It is worth noting that
MSPO has enjoyed the patronage of the President of the Republic
of Poland Andrzej Duda for several years. President participated in
this year’s exhibition too. He was impressed by the size and magnitude of the event, which he emphasized in his speeches.

Wystawa Sił Zbrojnych

Polish Armed Forces’ Exhibition

Ważnym akcentem tegorocznego wydarzenia była Wystawa Sił
Zbrojnych, zatytułowana „Obronność - Współpraca - Skuteczność”. Przygotowywało i zabezpieczało ją ponad 1000 żołnierzy.
W Targach Kielce zaprezentowało się ponad 30 jednostek Dowództwa Generalnego - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej. Na
zwiedzających czekało aż 380 jednostek sprzętu i eksponatów.
Były to między innymi: czołgi Leopard 2 i Twardy, pojazdy opancerzone Rosomak, samobieżny moździerz RAK, system przeciwlotniczy Poprad. W ramach Wystawy Sił Zbrojnych prezentowały
się uczelnie wojskowe, centra edukacyjne, instytuty techniczne,
muzea wojskowe oraz Polska Agencja Kosmiczna. Wystawa zajęła powierzchnię 13 tysięcy metrów kwadratowych.

Review MSPO 2018

The Armed Forces Exhibition held under the banner of “Defence
- Cooperation - Efficiency” - an important accent of this year’s
event. Over 1000 soldiers prepared and managed the Armed
Forces event.. In Targi Kielce there are over 30 units of the General
Command presented in Targi Kielce - Land Forces, Air Forces,
Navy, Special Forces, Inspectorate of Support for the Armed Forces, and Territorial Defence Forces and Military Police. 380 units of
equipment and exhibits were on display for the visitors to become
familiar with. The showcase included the Leopard 2 and Twardy
tanks as well as Rosomak armoured vehicles, self-propelled RAK
mortar, Poprad anti-aircraft system elements. The exhibition featured also military universities and academies, education centres,
technical institutes, and the Polish Space Agency. Almost 13 thousand square metres were used as the showcase for the Open
Days presentations.
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Wydarzenia towarzyszące

Tematem wiodącym 26. edycji MSPO było 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości./ The leading theme of the 26th MSPO was the 100th Anniversary of
Poland Regaining Independence.

Już po raz drugi MSPO można było poznać od zupełnie innej strony podczas Dni
Otwartych./ For the second time MSPO featured the Open Days - a different perspective iver the military.

Apel klas mundurowych
z Ministrem Obrony Narodowej

The uniformed classes roll-call with
the Minister of National Defence

W pierwszym dniu targów, 4 września, ponad 400 uczniów klas
mundurowych z województwa świętokrzyskiego i ościennych województw uroczyście zainaugurowało rok szkolny. W wydarzeniu
uczestniczył Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak.
Obecni byli nauczyciele, opiekunowie i uczniowie ze szkół prowadzących klasy mundurowe m.in. z Tomaszowa Mazowieckiego,
Radomia, Lublina, Rzeszowa, Urli, Krakowa oraz Tarnowa. Po
spotkaniu z ministrem uczniowie klas mundurowych mieli możliwość skorzystania z części oferty przygotowanej dla odwiedzających kieleckie targi.

On the first day of the expo, i.e. September 4, over 400 uniformed
classes students from the Świętokrzyskie and the neighbouring
provinces solemnly inaugurated the school year. The ceremony
was graced with the presence of the Minister of National Defence
Mariusz Błaszczak. There were teachers, educators and students
from the leading uniformed classes, including those from Tomaszów Mazowiecki, Radom, Lublin, Rzeszów, Urla, Krakow and
Tarnów. After the meeting with the minister, the uniformed classes
students had the opportunity benefit from a part of what has been
prepared for Targi Kielce visitors.

Pokazy dynamiczne

Dynamic shows

Drugiego dnia 26. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyły się pokazy dynamiczne na terenie Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych Dowództwa Wojsk Lądowych
na kieleckiej Bukówce. Wzięło w nich udział około 100 żołnierzy
z I Batalionu 17. Brygady Zmechanizowanej pod dowództwem
Pana ppłk Damiana Kidawy. Wsparcie śmigłowców zapewniła 25.
Kawaleria Powietrzna, a dokładnie 7. Dywizjon Lotniczy z Nowego
Glinnika. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć zajęcia taktyczne
Plutonu Zmotoryzowanego na KTO Rosomak we współdziałaniu
z Lotnictwem Wojsk Lądowych. Aby urzeczywistnić odgrywane
sceny, do pozorowania ognia zastosowano środki ogniowe w postaci amunicji ślepej oraz środki pozoracji pola walki.
Pokazy dynamiczne odbywały się również w czasie trwania MSPO.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
przygotowała pokaz sprawności jednostek ratowniczych PSP.
Tradycyjnie już Straż Graniczna zorganizowała pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej. Targom towarzyszyły również pokazy tresury psów
służbowych w Policji.

The second day of the International Defence Industry Exhibition
was marked with dynamic show-presentations - the Centre for
Foreign Missions Preparations of the Land Forces Command in
Kielce Bukówka was the presentations stage. There were over 100
soldiers from the 1st Battalion of the 17th Mechanized Brigade
commanded by Lt. Col. Damian Kidawa participated in the dynamic presentation. Helicopter support was provided by the 25th
Air Cavalry’s 7th Air Squadron from New Glinnik. The guests invited for the presentation had the opportunity to see the tactical
Motorized Platoon in action - this featured the Wheeled Armoured
Vehicle Rosomak in cooperation with the Aviation Troops of the
Land Forces. In order for the drill to look more real-to-life, combat
simulation devices as well as blank ammunition were used.
The dynamic show-presentations galore complemented the
MSPO. Dynamic live presentations of the State Fire Service’s S&R
capabilities were prepared by the Provincial Command PSP in
Kielce. Traditionally the Border Guard organised its Representative
Orchestra’s live performances.The demonstration of police dogs’
trainings complemented the rich and diversified agenda.

Dni Otwarte - wystawa wojska
i wiele pokazów

Open Days - the army exhibition and
shows abundance

Już po raz drugi w Targach Kielce odbyły się Dni Otwarte MSPO.
Okazały się atrakcyjne dla zwiedzających - od 8 do 9 września Wy-
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The MSPO Open Days were held for the second time in Targi
Kielce. On 8 and 9 September, the Polish Armed Forces Exhibi-
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Accompanying events

Z klasami mundurowymi spotkał się minister Mariusz Błaszczak./ Minister Mariusz
Błaszczak in the meeting with the uniformed classes.

Pokazy policji z udziałem psów oglądało wielu zwiedzających./ Police dog shows
attracted many visitors’ attention.

stawę Sił Zbrojnych oraz część ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwiedziło 16 tysięcy osób. Dniom Otwartym towarzyszyły
pokazy tresury psów policyjnych, pokazy strzeleckie, prezentacje
różnych sztuk walki i umiejętności grup operacyjnych. Ciekawostką była nie tylko ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego, lecz
także zabytkowych samochodów „Star”. Kultowe, odrestaurowane pojazdy, między innymi Star 25, Star 200 oraz Star 600, cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

tion and a part of the Polish Armaments Group display attracted
16 thousand people - this proves how attractive the general public days are. Police dog training shows, shooting demonstrations,
presentations of various martial arts and operational groups skills
- this and much more accompanied the MSPO Open Days. Not
only the exhibition of heavy-duty military equipment was the Open
Days’ programme highlight, but there were also antique “Star”
vehicles on show. The iconic, restored and refurbished vehicles,
including Star 25, Star 200 and Star 600, generated an avid interest of visitors.

Środki ogniowe w postaci amunicji ślepej oraz środki pozoracji pola walki urzeczywistniły pokazy dynamiczne./ The dynamic show-presentations were more true to life owing
to the fact that battle simulation means and blank munitions were used.
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Konferencja „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze” na stałe wpisała się w kalendarz targowy. W tym roku odbyła się już szósta edycja wydarzenia./The „Doing business
with the army – a safe way to earn money” conference has become a permanent fixture on the expo agenda. This year’s edition was sixth in the series.

Konferencje, seminaria i debaty
Conferences, seminars and debates
MSPO 2018 uzupełniło merytorycznie 25 konferencji, debat, seminariów, oficjalnych spotkań na stoiskach firm.

MSPO 2018 was supplemented with 25 conferences, debates,
seminars and official meetings at company stands; all these focused on the most topical issues.

• Tradycyjnie już w Targach Kielce miało miejsce spotkanie sekretarzy stanu z przedstawicielami przemysłu obronnego,
w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mówiono o rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i konieczności poszukiwania rynku zbytu także poza granicami państwa.

* There was also the traditional Meeting of Secretaries of State
with defence industry representatives held in Targi Kielce; the
Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of National Defence, the
Ministry of Investment and Development, the Ministry of Science
and Higher Education and the National Centre for Research and
Development were represented at the session. The development of the Polish defence industry and the need to prosper for
a external markets outside Poland were extensively discussed.

• W pierwszym dniu targowym odbyła się debata „Rola i znaczenie czwartej dywizji w systemie obrony państwa” zorganizowana przez DEFENCE24. W spotkaniu uczestniczył Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Zaakcentował podejście obecnego rządu do modernizacji armii oraz zwiększenia jej
liczebności.

* On the first expo day, the „Fourth Division’s role and significance for the state defence system” debate organised by DEFENSE24 was held. The session was graced with the presence of
the Minister of National Defence Mariusz Błaszczak He emphasized the current government’s approach towards the army and
modernizing and the army headcount increase.

• Podczas MSPO odbyła się międzynarodowa konferencja
z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych z Polski,
Litwy, Łotwy, Estonii oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie „Wkład
organizacji proobronnych w umacnianie zdolności obronnych
państwa w stulecie odzyskania niepodległości” zgromadziło
przedstawicieli MON, członków Parlamentu i Senackiej Komisji
Obrony Narodowej, przedstawicieli akademii wojskowych i organizacji proobronnych z krajów bałtyckich i Wielkiej Brytanii.

* MSPO hosted the international conference with representatives of voluntary defence organizations from Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and the United Kingdom. The „Voluntary
defence organizations contribution in strengthening the defence capabilities of the state on the centenary of regaining independence” meeting brought together representatives of the
Ministry of National Defence, members of the Parliament’s and
the Senate’s Committee of National Defence, representatives

26

Raport MSPO 2018

Konferencje, seminaria i debaty
Podczas konferencji poruszono istotne zagadnienia dotyczące
zdolności obronnych państwa i międzynarodowej współpracy.

of military academies and pro-defence organizations from the
Baltic States and the United Kingdom. The conference was
a discussion platform for most important issues related to the
state’s defence capabilities and international cooperation.

• Po raz szósty odbyła się konferencja „Biznes z wojskiem to
pewne pieniądze”. Organizatorzy – Inspektorat Wsparcia Sił RP,
Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce co
roku poruszają tematy ważne dla zaopatrzenia i budżetu Wojska Polskiego. Podczas konferencji zostały zaprezentowane
formalne i techniczne wymogi stawiane przez wojsko podczas
przetargów. - Wyzwaniem najbliższych lat jest zamiana sprzętu
postradzieckiego – mamy duży problem z częściami, których
często brakuje. To duża nisza, którą dobrze byłoby wypełnić
– mówił szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw.
Dariusz Łukowski.

* „Doing business with the army – a safe way to earn money”
conference was held already for the sixth time. Organised by
the Polish Army Support Inspectorate, Polish Security Forum
Foundation and Targi Kielce, this annual discussion panel features the most important issues related to Polish army supplies
and budget. The conference served as a presentation for formal and technical requirements set for the army tenders. - The
challenge of the coming years is to replace post-Soviet equipment - we have a big problem with spare parts as the supply
has discontinued. This is a big niche that needs filling - said
the head of the Inspectorate of Support for the Armed Forces,
Major General Dariusz Łukowski

• W czwartek, 6 września, odbył się Dialog Obywatelski z Elżbietą Bieńkowską, komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług. Tematem spotkania była obronność
i wojskowość. Rozmawiano m.in. na temat potencjału obronnego i przyszłości Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
W czasie dyskusji poruszono również temat związany z Europejskim Funduszem Obronnym.

* Thursday, September 6 was marked with the Civil Dialogue
session with Elżbieta Bieńkowska, EU Commissioner for Internal Market and Services. The meeting’s main focus was defence and military issues. The defence potentials and the future of
the Common Security and Defence Policy were discussed in
addition to other issues. The European Defence Fund was also
in the limelight in the course of the meeting.

• Merytorycznym uzupełnieniem MSPO były konferencje środowisk naukowych - między innymi Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. „Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”.

* The MSPO enjoys the knowledge-partners’ support - scientific
milieus organise conferences and sessions. One of those was
the National Scientific Conference on „The Polish defence industry’ and its research and development facilities’ contribution
in the Polish Armed Forces technical modernization programs
implementation”.

W debacie zorganizowanej przez Defence24 uczestniczył Minister Obrony Narodowej./ The Minister of National Defence participated in the debate
organised by Defence24.
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Zdobywcy nagród Defender podczas uroczystego wręczenia nagród./ The Defender awards winner during the ceremony.

Nagrody i wyróżnienia
Awards and distinctions
Nagroda PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REPUBLIC OF POLAND PRESIDENT’S
Award

dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP
• Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
S.A. z Gdyni za okrętowy system zarządzania walką SCOT

for the product which best serves the purpose of the RP
Armed Forces soldiers’ safety enhancement
• Research and Development Centre for Maritime Technology in
Gdynia for the SCOT ship battle management system

Wyróżnienie MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ

Minister’s of National Defence’s
Distinction

• Rosomak Spółka Akcyjna z Siemianowic Śląskich, WB Electronics S.A. z Ożarowa Mazowieckiego - podwykonawca za wóz
dowodzenia na platformie systemowej KTO 8x8

• Rosomak Joint Stock Company from Siemianowice Śląskie,
WB ELECTRONICS from Ożarów Mazowiecki (sub-contractor)
for the KTO 8x8 system-platform based command vehicle

Nagroda DEFENDER

The Defender Award

• Aviomet Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne
z Warszawy za radioteodolitowy system sondażowy atmosfery
RSSA BAR
• TELDAT Sp. z o.o. Sp.K. z Bydgoszczy za SWD C3IS JAŚMIN
• PCO S.A. z Warszawy za optoelektroniczny zestaw modernizacyjny do czołgu LEOPARD 2A4
• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy za system informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem
lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP-TURAWA-MATS
• ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. z Osielska za wyposażenie kontenerowego warsztatu remontu uzbrojenia
• Konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy - lider; Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy; MSP Marcin Szender z Warszawy za tarczę
powietrzną TP-1-system oceny strzelań do celów powietrznych
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• Aviomet LLC Research and Production Company from Warsaw
for the RSSA BAR radio theodolite atmosphere observation system
• TELDAT LLC Sp.K., from Bydgoszcz for SWD C3IS JAŚMIN
• PCO S.A. from Warsaw for the optoelectronic modernization
set for the LEOPARD 2A4 tank
• Air Force Institute of Technology in Warsaw for the SZ RP-TURAWA-MATS - the ICT system designed to support proactive
flight safety management in air traffic control service
• ARPOL Professional Tools LLC from Osielsk for the container
repair workshop equipment
• The consortium of Jarosław Dąbrowski Military University of
Technology from Warsaw - leader; the Air Force Institute of
Technology from Warsaw; MSP Marcin Szender from Warsaw
for TP-1- air shields system for flying-target shooting accuracy
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• Mesko S.A., Skarżysko-Kamienna - lider; Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia z Zielonki za pocisk rakietowy M-21 FENIKS HE
• Konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego z Warszawy - lider; Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni; PIT-RADWAR S.A. z Warszawy; Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. z Tarnowa za 35 mm okrętowy system
uzbrojenia (OSU-35)
• LUBAWA S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego za lekki kombinezon
odłamkoodporny-trudnopalny
• Advanced Protection Systems Sp. z o.o. z Gdyni za CTRL+SKYwielosensorowy system detekcji i neutralizacji dronów

• Mesko SA, Skarżysko-Kamienna - leader; Military Institute of
Armament Technology from Zielonka for M-21 FENIKS HE missile
• The consortium of Jarosław Dąbrowski Military University of
Technology from Warsaw, Polish Naval Academy from Gdynia,
PIT-RADWAR S.A. from Tarnów leader for 35mm Naval Armaments System (OSU-35)
• LUBAWA S.A. from Ostrów Wielkopolski for a lightweight, flame
-retardant and shrapnel-proof coverall
• Advanced Protection Systems LLC from Gdbyia for CTRL+SKYthe multi-sensor drones detection and neutralization system

Nagroda Komendanta Głównego
Straży Granicznej – „LAUR
GRANICZNY”

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

• GRUPA WB-FLYTRONIC S.A. z Gliwic za FLYEYE SYSTEM
OBSERWACYJNY

• WB-FLYTRONIC GROUP SA from Gliwice for FYEYE OBSERVATION SYSTEM

Nagroda Komendanta Głównego
Policji

The Police Commander in Chief
Distinction

• LUBAWA S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego za kamizelkę kamuflowaną „MARS”

• LUBAWA SA from Ostrów Wielkopolski for concealable vest
“MARS”

Nagroda Główna Dowódcy
Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych Zbrojnych

General Commander of Branches
of Armed Forces’ Main Award and
Distinction

za zwycięstwo w konkursie „Najlepsza prezentacja –
najlepsze stoisko”
• Inspektorat Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
• wyróżnienie dyplomem dla I Pomorskiej Brygady Logistycznej
z Bydgoszczy

for the winner of “The Best Presentation – the Best Expo
Stand” Competition
• The Air Force Inspectorate of the General Command of Branches of Armed Forces
• The Honourable Diploma for: 1st. Pomeranian Logistic Brigade
from Bydgoszcz
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Liczne nagrody przyznał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych./ The Inspectorate of Support for the Armed Forces presented numerous prizes.

Nagroda Dowódcy Wojsk Obrony
Terytorialnej

The Territorial Defence Forces
Commander’s Award

• Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Panki
za DROMADER - zintegrowany system przenoszenia uzbrojenia i wyposażenia

• MASKPOL Protection Equipment Company, Panki for DROMADER - an integrated system for weapons and equipment
transfer

Nagroda Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych

The Inspectorate for Armed Forces
Support Award

W kategorii szkolenie:
• Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza za system szkolenia
specjalistów służb technicznych pojazdu JELCZ 442.32
W kategorii innowacyjność:
• 4 Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia za dostosowanie
pojazdu mercedes 250GD do wersji ZWD-WOLF wersja pl
Wyróżnienia specjalne:
• 3 Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa za stanowisko do
konserwacji wewnętrznej turbinowych silników lotniczych
• 2 Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy za stanowisko do
sprawdzania szczelności masek MP5 i MP6
• 1 Regionaln Baza Logistyczna z Wałcza za stend systemu wieżowego HIFIST z armatą 30 mm
• 10 Brygada Logistyczna z Opola za stanowisko do ładowania
butli przeciwpożarowych systemu DEUGRA do czołgu LEOPARD 2A4
• 10 Brygada Logistyczna z Opola za adaptację aparatowni diagnostyczno-remontowej ADR na podwoziu STAR 1466

in the Training category
• the Logistics Training Centre from Grudziądz for: JELCZ 442.32
training system for technical service specialists
in the Innovativeness category
• 4 Regional Logistics Base from Wroclaw for 250GD Mercedes
vehicle adaptation to the ZWD-WOLF version
Special awards and distinctions:
• 3rd Regional Logistics Base from Krakow for: the internal maintenance unit for aircraft turbine engines
• 2nd Regional Logistics Base from Warsaw for the MP5 and
MP6 masks tightness verification station
• 1st Regional Logistics Base from Wałcz for the stand for the
HIFIST turret system with a 30 mm cannon
• 10th Regional Logistics Base from Opole for: refilling station for
DEUGRA fire protection system for the LEOPARD 2A4 tanks
• 10th Regional Logistics Base from Opole for: adaptation of
the ADR diagnostic and repair equipment on the STAR 1466
chassis

Nagroda Specjalna Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii

The Minister of Entrepreneurship in
Technology special accolades

dla Najlepszego Eksportera Uzbrojenia
• Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. z Bydgoszczy
• WB GROUP

in the “Best Polish Armaments Exporter” category
• “NITRO-CHEM” Chemical Work SA from Bydgoszcz
• WB GROUP
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Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Prezesa Zarządu Targów
Kielce dr Andrzeja Mochonia

Targi Kielce President of Board’s Award
presented by Andrzej Mochoń PhD

• SPARTAQS Sp. z o.o. z Katowic za Prometheus - niewidzialny
dronoid z powłokami dyspensyjnymi

• SPARTAQS LLC from Katowice for Prometheus - the undetectable Dronoid with dispersive coating

Medale za aranżację stoiska
targowego i sposób promocji

Targi Kielce awards the Medal and
Distinction for expo stand arrangement
and expo-promotion

Wyróżnienia za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji
stoiska:
• AEROSPACE LONG MARCH INTERNATIONAL TRADE CO.
LTD, Chiny
• BAE Systems (Poland) Sp. z o.o., Warszawa
• ELBIT SYSTEMS, Izrael
• IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
• INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
• MOTOR SICH JSC, Ukraina
• PAGACZ I SYNOWIE Sp. z o.o., Toruń
• RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie
Medale za oryginalny i nowatorski styl wystąpienia
targowego:
• CENZIN sp. z o.o., Warszawa
• GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp.k., Warszawa
• LEONARDO, Włochy
• Lockheed Martin Corporation, USA
• Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., Kutno
• RAYTHEON CO, USA
• SE SFTF „PROGRESS” / State Enterprise “Specialized Foreign
Trade Firm “PROGRESS”, Ukraina
• WB GROUP, Ożarów Mazowiecki
• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
• Za organizację wystąpienia zbiorowego dla POLSKIEJ GRUPY
ZBROJENIOWEJ S.A. z Radomia

Distinctions for an attractive and intriguing expo stand
presentation
• AEROSPACE LONG MARCH INTERNATIONAL TRADE CO.
LTD, China
• BAE Systems (Poland) LLC, Warsaw
• ELBIT SYSTEMS, Israel
• IMI SYSTEMS Ltd., Israel
• AVIATION INSTITUTE, Warsaw
• MOTOR SICH JSC, Ukraine
• PAGACZ AND SONS LTD, Toruń
• RADIOTECHNIKA MARKETING LLC, Kąty Wrocławskie
Medals for elegance and innovative exhibition presentation
style:
• CENZIN LLC, Warszawa
• GRIFFIN GROUP S.A. DEFENSE GP. Warsaw
• LEONARDO, Italy
• Lockheed Martin Corporation, USA
• MEGMAR LOGISTICS & Consulting LLC, Kutno
• RAYTHEON CO, USA
• SE SFTF “PROGRESS” / State Enterprise “Specialized Foreign
Trade Firm” PROGRESS “, Ukraine
• WB GROUP, Ożarów Mazowiecki
• The Military Institute of Armament Technology, Zielonka
• For the organization of a collective expo presentation for Polish
Armaments Group SA from Radom

Nagrody dla najlepszych attaché
wojskowych w zawodach strzeleckich
zorganizowanych pod Honorowym
Patronatem Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego
i Komendanta Głównego Policji

The shooting competitions for military
attaches organized under the honorary
patronage of the Chief of the General
Staff of the Polish Armed Forces and
Police Commander in Chief

Kategoria – strzelanie z broni krótkiej
1. płk Zoran NIKOLIĆ - Serbia
2. płk Valery KAPSHUL - Białoruś
3. ppłk Jarin THAYN - Stany Zjednoczone Ameryki

Category - handguns
1. płk Zoran NIKOLIĆ - Serbia
2. płk Valery KAPSHUL - Białoruś
3. ppłk Jarin THAYN - Stany Zjednoczone Ameryki

Kategoria – strzelanie z broni długiej
1. płk Hakon Magnus LOKEN - Norwegia
2. płk Fadil CIROKU - Albania
3. płk Yalçın ÖZPINAR – Turcja

Category - riffle
1. płk Hakon Magnus LOKEN - Norwegia
2. płk Fadil CIROKU - Albania
3. płk Yalçın ÖZPINAR – Turcja
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Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Republic of Poland President’s Award
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
tel.: (+48) 58 77 64 587
fax: (+48) 58 77 64 764
mail: ctm@ctm.gdynia.pl
www.ctm.gdynia.pl

Okrętowy System Zarządzania
Walką SCOT

Ship Combat Management System
SCOT

SCOT to pierwszy polski okrętowy System Zarządzania Walką,
który jest systemem uniwersalnym i stanowi bazę dla okrętowych
systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. Jego główną
funkcją jest integracja okrętowych podsystemów walki, począwszy od środków zwalczania celów nawodnych, podwodnych i powietrznych oraz zagrożeń asymetrycznych. Równolegle system integruje środki obserwacji technicznej, podsystemy łączności oraz
dane pozyskiwane ze zintegrowanego podsystemu nawigacyjnego. System wspiera dowódcę w podejmowaniu decyzji w zakresie
efektywnego wykorzystania wszystkich zainstalowanych na okręcie sensorów i efektorów oraz umożliwia planowanie zadań (misji)
oraz ich monitorowanie na każdym etapie realizacji.

The first Polish Ship’s Combat Management System SCOT is a
universal system and it’s a basis for Ship’s Integrated Mission Systems. Its main function is integration of ship’s combat subsystems,
starting from countering surface, underwater and air targets as well
as asymmetric threats. At the same time, the system integrates
technical observation, communication subsystems and data obtained from the integrated navigation subsystem. The system supports decision-making of the commander in range of effective use
of all ship’s sensors and effectors and enables planning of tasks
(missions) and their monitoring at every stage of implementation.
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Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej
Minister’s of National Defence’s Distinction
ROSOMAK S.A.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 5/7
Tel: 32 2285 751, Fax: 32 228 12 52
Email: rosomaksa@rosomaksa.pl, www.rosomaksa.pl
Podwykonawca:
GRUPA WB / WB GROUP
ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki
t:+48 22 731 25 00 , f: +48 22 731 25 01
e: info@wb.com.pl, www.wbgroup.pl

Wóz Dowodzenia

Command Post Vehicle

Wóz Dowodzenia opracowany na bazie Platformy Systemowej
KTO 8x8 zapewnia dowódcom i osobom funkcyjnym możliwość
kierowania i dowodzenia zarówno w ruchu, jak i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów
informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym,
jednostkami podległymi i współdziałającymi). Zastosowany sprzęt
specjalistyczny, jak i opracowane oprogramowanie, zapewniają
możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO
SECRET włącznie.
Podwyższone podwozie bazowe KTO Rosomak zapewnia komfortowe warunki pracy dla 7 osób: kierowca pojazdu, dowódca
obsługi, operator oraz cztery osoby funkcyjne – Stanowiska Dowodzenia.
Pojazd posiada takie same parametry techniczne jak pozostałe Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak. Ze względu na
wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowano w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy
bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy,
dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt
teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, został zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. w dwóch strefach (BLACK
i RED) i doposażony w urządzenia peryferyjne takie jak anteny zewnętrzne (polowe) czy piętnastometrowy maszt rozkładany półautomatycznie dla zestawu anten radiostacji UKF.

Based on the 8x8 Rosomak System Platform, Command Post
Vehicle provides commanders and function officers the ability to
direct and command at the stop and during movement as well
(including maintaining communication, supporting information-decision processes and exchanging information with the supervisor,
subordinate and cooperating units). The specialized equipment together with the developed software ensure that classified information can be processed, including the NATO SECRET clause.
Raised base APC Rosomak chassis provides comfortable working
conditions for 7 people: a vehicle driver, a service commander, an
operator and four function officers - Command Stands.
The vehicle has the same technical parameters as other Rosomak
IFV. Due to the convenience and safety of the crew and function
officers, Comand Post Vehicle is equiped with i.a.: armchairs with
four-point seat belts, anti fire and explosion system, additional
heating and air-conditioning system.
The installed IT equipment, supported by radio stations, was installed by Rosomak S.A. specalists in two zones (BLACK and
RED) and equipped with peripheral devices such as external antennas (field) or a fifteen-meter semi-automatic, folded mast for a
set of FM radio antennas.
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Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne
AVIOMET Sp. z o.o.
ul. Płk. Kazimierza Leskiego 9
01-485 Warszawa
tel.: (0 22) 838 02 00
e-mail: office@aviomet.pl
www.aviomet.pl

Radioteodolitowy system
sondażowy atmosfery BAR

The BAR upper air sounding system

Radioteodolitowy system sondażowy atmosfery BAR wykonuje
pomiary ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza oraz obliczenia prędkości i kierunku wiatru od powierzchni ziemi do wysokości ponad 30 km. Pozyskane i przetworzone dane są niezbędne dla potrzeb meteorologicznego zabezpieczenia działań
wojsk. Informacje te są transmitowane do systemów kierowania
ogniem w postaci depesz zgodnych ze standardami NATO, WMO
i Sił Zbrojnych RP. W skład systemu wchodzi pojazd terenowy
IVECO z kabiną operatora zapewniającą warunki do wydajnego
działania i bezpiecznego odpoczynku na współczesnym polu walki oraz specjalizowana przyczepa z podsystemem do pomiarów
radiosondażowych RT20A. System wyposażony jest w stację pomiarów przyziemnych elementów meteorologicznych AGAT20A,
podsystemy zobrazowania i transmisji danych oraz podsystemy
zasilania. System posiada istotne cechy nowoczesnego sprzętu
wojskowego: mobilność, niezależność, pasywność, dokładność,
niskie zużycie energii oraz wysoką niezawodność.

The BAR upper air sounding system measures air pressure, temperature and relative humidity and computes wind speed and
direction in the atmosphere from the surface up to over 30 km.
The acquired and processed data are essential for meteorological
support of military operations. The information is transmitted to fire
control systems in the form of messages according to standards
of NATO, WMO and Polish Armed Forces. The system includes
the IVECO all terrain vehicle with the system operator’s shelter providing an environment for efficient operation and safe rest in the
contemporary battlefield and a specialized trailer with the RT20A
upper air sounding subsystem. The system is equipped with the
AGAT20A surface weather station, subsystems for data visualization and transmission, and power supply subsystems. The system
is characterized by the essential features of state of the art military equipment: mobility, independence, passivity, precision, low
power consumption and high reliability.
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TELDAT Sp. z o.o. sp.k.
ul. Cicha 19-27, 85-650 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 97 00, fax +48 52 341 97 40
teldat@teldat.com.pl, www.teldat.com.pl

SWD C3IS JAŚMIN

C3IS JASMINE

zautomatyzowany i innowacyjny System Systemów zarządzania
walką dla wszystkich szczebli / poziomów dowodzenia i działań
wojsk, m.in. integrujący inne systemy krajowe i sojusznicze

innovative Command and Communication System of Systems for
all command echelons and military operations, integrating other
polish and coalition systems

SWD C3IS JAŚMIN to jedyny polski (wdrożony i globalnie wykorzystywany w SZ RP, zwłaszcza w ukompletowaniu HMS C3IS JAŚMIN) i w wielu dziedzinach unikalny Zautomatyzowany System
Systemów (duży zbiór zintegrowanych software’owych rozwiązań
wojskowych) zarządzania walką na wszystkich szczeblach dowodzenia i działań wojsk, do żołnierza spieszonego włącznie. To
innowacyjne, kompleksowe i dynamicznie rozwijane rozwiązanie
zalicza się do systemów klasy C4ISR i jest dedykowane m.in.:
Wojskom Lądowym, Obrony Terytorialnej, Połączonego Wsparcia Ogniowego (w tym TZKOP) oraz Zarządzania Kryzysowego.
Powstanie tego wysoce specjalistycznego i interoperacyjnego
oprogramowania przyczyniło się do istotnego rozwoju systemów
wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk, a także pozwoliło na
usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw NATO.
SWD C3IS JAŚMIN został zaprojektowany zgodnie z koncepcją
Service-Oriented Architecture i dysponuje w pełni zunifikowanym,
kompleksowym oraz uniwersalnym zestawem usług, zapewniającym skalowalność oraz modułową budowę tego rozwiązania.

C3IS JASMINE is the only Polish (implemented and globally used
in the Polish Armed Forces, mainly with the HMS C3IS JASMINE)
and in many fields the unique Command and Communication System of Systems (which consist of large set of integrated military
software solutions) for all command echelons and military operations down to dismounted soldier. This innovative, comprehensive
and dynamically developed solution belongs to the C4ISR class
systems and is dedicated to Land Forces, Territorial Defence, Joint
Fires Support (including JTAC) and Crisis Management. The development of this high specialized and interoperable software has
contributed to significant development of command and communication systems and allowed to place Poland at the forefront of
NATO countries in this field.
C3IS JASMINE was designed according to the Service-Oriented
Architecture concept and has fully unified, comprehensive and
versatile set of services. It ensures scalability and modular structure of the solution.
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PCO S.A.
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
tel.: 22 515-75-01
www.pcosa.com.pl
pco@pcosa.com.pl

Optoelektroniczny zestaw
modernizacyjny do czołgu
Leopard 2A4

Optoelectronic modernization set
for the leopard 2A4

Zestaw składa się z kamery KLW-1E do celownika działonowego
oraz z kamery kierowcy KDN-1T.
Kamera KLW-1E oparta jest na detektorze chłodzonym pracującym w paśmie 8μm - 12μm. Kamera jest przeznaczona do
systemów kierowania ogniem oraz systemów obserwacyjnorozpoznawczych. Są w nią już wyposażone czołgi PT-91 Twardy
i kołowe transportery opancerzone Rosomak. Teraz kamery znajdą
zastosowanie w czołgach Leopard 2PL, gdzie montowane będą
w celownikach działonowego czołgu.
Leopardy 2PL zostaną także wyposażone w nowe dzienno-nocne
kamery cofania KDN-1T. Mają one wbudowany układ pomiaru poziomu światła, wzmacniacz obrazu toru nocnego zabezpieczający
przed przypadkowym włączeniem w dzień.
Opracowane i wyprodukowane przez PCO przyrządy optoelektroniczne zyskały uznanie użytkowników oraz ekspertów. Kamera
KLW-1 została nagrodzona przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych podczas konkursu „Innowacje
dla Sił Zbrojnych RP”, a także dwukrotnie statuetką Defendera,
przyznawaną podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego, w latach 2015 oraz 2016.

The set is composed of the KLW-1E camera for the aiming sight
and KDN-1T driver’s camera.
KLW-1E camera is based on cooled detector operating in 8μm
- 12μm band. Camera is destined for the fire control and observation systems. PT-91 tanks and Rosomak AFVs are already
equipped with it. Now cameras will be used in the aiming sights of
the Leopard 2PL tanks.
Leopard 2PL tanks will be also equipped with KDN-1T day-night
reverse cameras. They have built-in light measuring system, image
magnifier for the night vision protected from accidental turning on
during daytime.
Optoelectronic devices constructed and produced by the PCO
had gained esteem of the users and experts. KLW-1 camera was
awarded by the Inspectorate of Implementation of the Innovative
Defence Technology during the “Innovations for the Polish Armed
Forces” contest and twice with the Defender statuette given during
the International Defence Exhibition in 2016 and 2015.
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Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
tel. 261 851 300
poczta@itwl.pl
www.itwl.pl

SZ RP-TURAWA-MATS
- system informatyczny wspierający
proaktywne zarządzanie
bezpieczeństwem lotów w Służbie
Ruchu Lotniczego

SZ RP-TURAWA-MATS
- the ICT system designed to support
proactive flight safety management in
air traffic control service

Głównym celem projektu było wsparcie procesów osiągania zdolności sieciocentrycznych w zarządzaniu lotnictwem w aspekcie
niezawodności i bezpieczeństwa do wykonywania zadań lotniczych. W oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne z dziedziny informatyki i telekomunikacji opracowano system informatyczny TURAWA-MATS, który wspomaga w sposób kompleksowy
proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu
Lotniczego. System informatyczny TURAWA-MATS to nowoczesne rozwiązanie zbudowane w oparciu o technologię J2EE i relacyjne bazy danych. System wyposażony jest w moduł analityczny
realizujący skomplikowane wieloparametryczne algorytmy decyzyjne oraz bogaty interfejs użytkownika wykorzystujący najnowsze
standardy używane przy budowie współczesnych aplikacji internetowych. Opracowany system jest wdrożony w całym lotnictwie Sił
Zbrojnych RP i osiągnięto IX poziom gotowości technologii.

The main objective of the project was to support the processes
of achieving network-centric capability in aviation management in
the aspect of reliability and safety to perform aerial tasks. Based
on the latest technological solutions in the field of IT and telecommunications, the IT system TURAWA-MATS was developed and
it supports in a comprehensive way the proactive management of
flight safety in the Air Traffic Service. The TURAWA-MATS IT system is a modern solution built on the basis of J2EE technology and
relational databases. The system is equipped with an analytical
module that implements complicated multiparametric decision algorithms and a rich user interface using the latest standards used
in the construction of modern web applications. The developed
system is implemented in the entire aviation force of the Polish
Armed Forces and the level of technology readiness has been
reached IX level.
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ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 9, 86-031 Osielsko
www.arpol-tools.com
office@arpol-tools.com
Tel. +48 52 347 21 08
Fax +48 52 347 13 40

Wyposażenie Kontenerowego
Warsztatu Remontu Uzbrojenia

Equipment of the Container
Armaments Repair Workshop

Wyróżniony produkt to Wyposażenie Kontenerowego Warsztatu
Remontu Uzbrojenia, które jest kontynuacją zmian technologiczno
-jakościowych w zakresie modernizacji w Siłach Zbrojnych RP wyposażenia warsztatowego służb technicznych w takich obszarach
jak ruchome warsztaty, warsztaty kontenerowe czy specjalistyczne warsztaty mobilne.
Nagrodzone Wyposażenie oprócz pełnej unifikacji w stosunku do
wyposażenia już eksploatowanego w Siłach Zbrojnych oferuje pełną kompatybilność pomiędzy kontenerami w zakresie przemieszczania zarówno elementów zabudowy, jak i wyposażenia (np.
w przypadku zniszczenia podwozia).
Kompletacja w zakresie narzędzi jest w 100% realizowana według
potrzeb określonych przez użytkownika. Wszystkie narzędzia są
ukompletowane według wieloletniego doświadczenia, zdobytego w trakcie współpracy z Siłami Zbrojnymi w oparciu o wszelkie
normy oraz wymagania takie jak DIN, ISO, ECE-R, PN, STANAG,
NORMY OBRONNE, itp.

The awarded product is the Equipment of the Container Armaments Repair Workshop. It is a continuation of technological and
quality changes in the modernization of the Polish Armed Forces
of workshop equipment for technical services in such areas as
mobile workshops, container workshops or specialized mobile
workshops.
The awarded equipment, in addition to the full unification in relation to the equipment already used in the Armed Forces, offers a
full compatibility between containers in terms of displacement of
both construction elements and equipment (e.g. in the event of the
destruction of the chassis).
Tooling completion is realized (100%) in accordance with the
needs set by the user. All tools are completed according to many
years of experience gained during cooperation with the Armed
Forces, based on all standards and requirements such as DIN,
ISO, ECE-R, PN, STANAG, DEFENSE STANDARDS, etc.
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Konsorcjum w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego (lider konsorcjum),
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 83 99 04, fax 261 83 98 69
e-mail: lucjan.sniezek@wat.edu.pl, www.wat.edu.pl
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
tel. 261 851 300, e-mail: poczta@itwl.pl, www.itwl.pl

MSP Marcin Szender Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1/81, 04-051 Warszawa
tel. +48 22 862 87 22, e-mail: info@uav.com.pl

Tarcza Powietrzna TP-1

The TP-1 Air Shield

Tarcza Powietrzna TP-1 to system oceny strzelań do celów powietrznych zdolny do określania położenia pocisków artyleryjskich
przelatujących wokół ostrzeliwanego imitatora celu powietrznego
(ICP), efektywnie wspomagający wypracowanie obiektywnej, dokładnej i szybkiej oceny wyników realizacji zadań bojowych, ich
zobrazowania w czasie rzeczywistym i archiwizacji.
W skład systemu wchodzą: lokator akustyczny (dwie wersje), jednostka naziemna z oprogramowaniem dedykowanym i zestaw
ICP.
TP-1 może stanowić kluczowy element systemu weryfikacji stopnia wyszkolenia pododdziałów, obsług i działonów w trakcie artyleryjskich strzelań poligonowych do celów powietrznych, prowadzonych z ziemi, wody i powietrzna. System dostarcza statystycznej
informacji o wynikach strzelania, niezbędnej do wypracowania
zbiorczej oceny wykonania zadania bojowego i optymalizacji procesu szkolenia.
TP-1 może być wykorzystywany podczas strzelań poligonowych
artylerii Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

The TP-1 Air Shield is aerial-target shooting evaluation system,
capable of determining the position of artillery projectiles flying
around the air target imitator (ICP), effectively supporting the obtainment of objective, accurate and quick evaluation of the results
of combat tasks, their real-time visualization and archiving.
The system includes: an acoustic locator (two versions), a ground
unit with dedicated software and an ICP set.
TP-1 could be a key component of the verification artillery crews
skills during firing at air from ground, water and air. The system
provides statistical information on the results of shooting, necessary to develop a collective assessment of the combat task performance and optimization of the training process.
TP-1 can be used during field exercise shooting of Land Forces,
Air Force and Navy artillery.
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MESKO S.A.
Ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 253 30 00, www.mesko.com.pl
e-mail: info@mesko.com.pl
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel.: 22 76 14 425, http://www.witu.mil.pl
e-mail: witu@witu.mil.pl

Pocisk rakietowy M-21 Feniks HE

M-21 HE Feniks rocket

122 mm pocisk rakietowy M-21 Feniks HE jest przeznaczony do przenoszenia głowic odłamkowo-burzących na odległość
do 41 km. Odległość strzelania 122 mm pociskami z głowicami
odłamkowo-burzącymi ustalana jest kątem podniesienia wyrzutni
oraz poprzez stosowanie pierścieni hamujących.
Jego głównym zadaniem jest niszczenie umocnień, sprzętu wojskowego oraz siły żywej.
122 mm pocisk rakietowy M-21 Feniks HE może być wystrzeliwany z następujących wyrzutni:
• BM-21;
• RM-70;
• WR-40 Langusta.

122 mm M-21 HE Feniks rocket is destined for firing high-explosive
warheads up to 41 km. Shooting distance of 122 mm rocket with
high-explosive warheads is set by the angle of raising the launcher
tube and by using of drag rings.
Its main task is to destroy fortifications, military equipment and
personnel.
122 mm M-21 HE Feniks rocket is compatible with the following
launchers:
• BM-21;
• RM-70;
• WR-40 Langusta.
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Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna (lider)
00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2,
tel. (+48) 261 839 000,
www.wat.edu.pl; e-mail:sekretariat.rektora@wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej (konsorcjant)
81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69,
tel. (+48) 261 26 25 20, www.amw.gdynia.pl,
e-mail:buiuro.rektor@amw.gdynia.pl

PIT-RADWAR S.A. (konsorcjant)
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30,
tel. (+48) 22 540 22 00, www.pitradwar.com,
e-mail:office@pitradwar.com
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (konsorcjant)
33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30,
tel. (+48)14 63 06 202, www.zmt.tarnow.pl,
e-mail:sekretariat@zmt.tarnow.pl

35 mm Okrętowy System Uzbrojenia
(OSU-35)

35 mm Naval Defence System
(OSU-35)

35 mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35) to pierwszy polski, nowoczesny, automatyczny, stabilizowany system uzbrojenia,
zdatny do zwalczania celów powietrznych, nawodnych i brzegowych, nie wymagający bezpośredniej obecności żołnierza na stanowisku ogniowym. Podstawowymi komponentami OSU-35 są:
• 35 mm automatyczna armata morska AM-35, zawierająca
m.in.: 35 mm automat KDA, komputer sterowania armatą, system orientowania i nawigacji inercyjnej, system transmisji danych umożliwiający komunikację z Systemem Kierowania Ogniem,
• Zintegrowana Głowica Śledząca ZGS-158M, zawierająca m.in.:
dalmierz laserowy, kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną, system identyfikacji „swój-obcy”, system napędów
w azymucie i elewacji, system sterowania głowicy w azymucie
i elewacji ze stabilizacją linii śledzenia, system transmisji danych,
• podstawowe i rezerwowe stanowiska kierowania ogniem, wyposażone w system komputerowy i układy łączności zapewniające zarządzanie podległym środkiem ogniowym.

35 mm Naval Defence System is the first Polish, modern, automatic, stabilized weapon system, usable for combating air, water
and coastal targets that does not require the direct presence of
the soldier in a shooting position. The system is characterised by
being modular, scalable and having an open architecture. Its main
components are:
• 35 mm automatic naval gun comprising: cradle-mounted KDA
35 mm automatic gun, gun control computer, inertial navigation
system, vertical and horizontal gun tracking system, data transmission system enabling communication with the Fire Control
System, control and diagnostics system,
• Optoelectronic multi sensor tracking platform comprising: laser
rangefinder, naval TV camera, naval IR camera, integrated IFF,
rotation and elevation drive system, data transmission system,
control and diagnostics system,
• Computer command control station equipped with a radiolocation and fire control terminals and simple manual targeting
system.
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LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: +48 62 737 57 77, fax: +48 62 737 57 08
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl

Lekki kombinezon
odłamkoodporny-trudnopalny

Lightweight, flame-retardant and
shrapnel-proof coverall

Lekki kombinezon odłamkoodporny-trudnopalny to strój ochronny należący do grupy produktów EOD. Został stworzony z myślą
o komforcie i mobilności użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa i niskiej masy. Kombinezon
przeznaczony do noszenia na ubraniu wierzchnim i/lub ubraniu
przeciwchemicznym podczas codziennej służby.
Kombinezon z zastosowaniem całorocznym w każdych warunkach atmosferycznych, zapewnia stałość parametrów ochronnych
i użytkowych w zakresie temperatur od -40°C do +50°C.
Odporny jest także na działanie czynników atmosferycznych i środowiskowych takich jak deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itp. Jest odporny na działanie potu ludzkiego.
Masa kombinezonu to 15,5 kg +/- 1 kg. Kombinezon zapewnia
odporność balistyczną zgodnie z normą PN-V-87000:2011, w zakresie odłamkoodporności w stopniu zróżnicowanym - w zależności od narażenia użytkownika - od 300 do 600 m/s.

Lightweight, flame-retardant and shrapnel-proof coverall is a protective suit belonging to the Explosive Ordnance Disposal (EOD)
product group. It was created for the comfort of the user, while
maintaining high safety and light weight. The suit is worn on the
outer garment and/or the TYPE-3 anti-chemical suit during daily
service.
The suit is designed for all-year use in all weather conditions, ensures stability of protective and functional parameters in the temperature range from -40°C to +50°C.
The suit is resistant to atmospheric and environmental factors
such as rain, snow, sunshine, high humidity, dustiness, etc. It’s
also resistant to the effects of human sweat. Suit’s weight is 15,5
kg +/- 1 kg. The suit provides ballistic resistance in accordance
with the standard PN-V-87000: 2011, and in fragmentation-resistance on varying levels - depending on the user’s exposure - from
300 to 600 m/s.
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Nagroda Defender
The Defender Award
Advanced Protection Systems SA
Plac Kaszubski 8 lok. 311
81-350 Gdynia
www.apsystems.tech
office@apsystems.tech
tel. 48 882 812 210
dr inż. Radosław Piesiewicz

Wielosensorowy system detekcji,
identyfikacji i neutralizacji dronów
CTRL+SKY

Multisensor Counter UAV system
CTRL+SKY

Advanced Protection Systems S.A. (APS) jest polską firmą inżynieryjną oferującą swoim klientom Wielosensorowy system detekcji,
identyfikacji i neutralizacji dronów – CTRL+SKY. System ten jest
jedynym na świecie, który wykorzystuje do detekcji dronów 4 typy
sensorów (radarowy, akustyczny, optyczny i RF). Sercem systemu jest radar opracowany w autorskiej technologii pozwalający
na skuteczną detekcję niewielkich dronów z odległości 2000 m
w każdych warunkach pogodowych. Neutralizacja dronów możliwa jest dzięki użyciu zagłuszacza transmisji radiowej i sygnałów
GPS działającego w trybie ręcznym lub automatycznym. Modułowa budowa systemu pozwala na jego dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkownika końcowego. Maksymalna konfiguracja
zapewnia ochronę dookólną 360 stopni w pełnej półprzestrzeni.
Wszystkie komponenty systemu zostały zaprojektowane przez firmę APS, co pozwala na dostosowanie produktu do specyficznych
wymagań użytkownika. System znalazł swoich nabywców zarówno w kraju, jak i za granicą w sektorze prywatnym i rządowym.

Advanced Protection Systems (APS) is a Polish engineering company offering to its customers Multisensor Counter UAV system
CTRL+SKY. It is the only system worldwide, using 4 fully integrated
sensors for drones detection (radar, acoustic array, vision camera and RF detector). Key element of the system, FMCW radar in
proprietary technology provides efficient detection of small drones
from 2000 m in all weather conditions. Drone neutralization is possible thanks to advanced radio transmission and navigation jammer working in manual or automatic mode. Modular design of the
system allows its tailoring to specific needs of the end-users. The
highest configuration of the system provides full dome-like coverage (360 degrees). All components of the CTRL+SKY system
has been designed in house. This allows full customisation of the
product according to customer requirements. System has been
already purchased by several Polish and foreign clients both institutional and private ones.
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Nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej - „LAUR GRANICZNY”
Commander in Chief of the Border Guards’ Distinction - Border Guards Laurel
GRUPA WB-FLYTRONIC S.A.
ul. Bojkowska 43
44-100 Gliwice
tel: +48 32 461 23 50
http://www.wbgroup.pl/flytronic/

FlyEye system obserwacyjny

FlyEye observation system

FlyEye MUAS opracowany i wyprodukowany przez Flytronic S.A.
jest przeznaczony głównie do przeprowadzania misji wywiadowczych, nadzoru i rozpoznania. Niezawodność i użyteczność systemu FlyEye zostały przetestowane i sprawdzone podczas wielu
badań terenowych na całym świecie, a także podczas aktywnej
służby w wojsku, w tym w strefach walki. Wykonywane oceny
terenowe obejmowały pracę w dzień i w nocy w wymagających
obszarach i warunkach środowiskowych.
Kompletny system składa się z bezzałogowych statków powietrznych, stacji kontroli, komponentów systemu łączności, zasilacza
i ładowarek. Wszystkie elementy systemu są połączone odpowiednim okablowaniem wyprodukowanym zgodnie z odpowiednimi wymaganiami wojskowymi. System może działać w trudnych
warunkach środowiskowych i roboczych, z kontrolowanym zasięgiem lotu wynoszącym 30 km. UAS wprowadza unikalne opatentowane procedury uruchamiania i lądowania, które zapewniają
dużą elastyczność operacyjną i precyzję użytkowania.

FlyEye MUAS developed and produced by Flytronic S.A. it is mainly intended for conducting intelligence, surveillance and recognition missions. The reliability and usability of the FlyEye system has
been tested and tested during many field tests around the world,
as well as during active military service, including combat zones.
The field assessments performed included day and night work in
demanding areas and environmental conditions.
The complete system consists of unmanned aerial vehicles, control stations, components of the communication system, power
supply and chargers. All elements of the system are connected
with appropriate cabling manufactured in accordance with the relevant military requirements. The system can operate in harsh environmental and working conditions, with a controlled flight range
of 30 km. UAS introduces unique patented start-up and landing
procedures that ensure high operational flexibility and precision of
use.
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Nagroda Komendanta Głównego Policji
The Police Commander in Chief Distinction
LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: +48 62 737 57 77
fax: +48 62 737 57 08
info@lubawa.com.pl
www.lubawa.com.pl

Kamizelka kamuflowana „MARS”

Concealable vest “MARS”

Kamizelka „MARS” przeznaczona jest do użytkowania przez
mężczyzn w służbach mundurowych do skrytego noszenia pod
odzieżą. Unikalna konstrukcja kamizelki zapewnia maksymalną
swobodę ruchów przy zachowaniu jak największego obszaru
chronionego. Kamizelka jest wyposażona w wewnętrzny pas stabilizujący poprawiający komfort noszenia. Ma możliwość regulacji
wysokości za pomocą naramiennych zapięć z rzepu oraz regulację
boczną, dzięki 3-punktowym zapięciom na rzep, które gwarantują
pewne mocowanie i dopasowanie do tułowia. Konfiguracja zapięć
nie powoduje uszkadzania odzieży wierzchniej. Komfort użytkowania zapewniają wysokiej jakości materiały, m.in. wewnętrzna dzianina dystansowa zapewniająca odpowiednią wentylację i odprowadzanie potu. Zastosowane materiały odporne są na przetarcia,
nie barwią odzieży i nie wywołują reakcji alergicznych. Właściwości
balistyczne na poziomie K2 kuloodporności i O3 odłamkoodporności wg normy PN-V-87000:2011 oraz poziomie odporności 1
wg NIJ 0115.00.

The „MARS” vest is intended for use by police officers or other uniformed services for concealed wearing under clothing. The unique
design of the vest provides maximum freedom of movement while
maintaining the largest possible protected area. The vest has been
equipped with an internal stabilizing belt that improves the comfort
of wearing. Height can be adjusted using Velcro straps located on
the shoulders, side adjustment is possible with three-point Velcro
straps, which guarantee secure fixing and fit to the user’s body
shape. The arrangement and construction of the fasteners in the
vest do not damage the outerwear. High comfort of use is ensured
by the best quality materials including inner knitted fabric ensuring
adequate ventilation and sweat drainage. The vest is made from
materials resistant to abrasion and non-staining outer clothing as
well as not causing allergic reactions. Ballistic resistance: level K2 /
O3 acc. PN-V-87000:2011 and level 1 acc. NIJ 0115.00.
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Nagroda Główna Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
General Commander of Branches of Armed Forces’ Main Award and Distinction
Inspektorat Sił Powietrznych
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Zwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
http://dgrsz.mon.gov.pl
Rzecznik prasowy DG RSZ
kmdr por. Czesław Cichy
tel. 261 825 060

Za zwycięstwo w konkursie
„Najlepsza prezentacja – najlepsze
stoisko”

For the winner of “The Best
Presentation – the Best Expo Stand”
Competition

Inspektorat Sił Powietrznych jest komórką organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podlegającą bezpośrednio pod Dowódcę Generalnego RSZ.
Inspektorat Sił Powietrznych przeznaczony jest do:
- przygotowywania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych
z dowództwami, sztabami i wojskami jednostek merytorycznie
nadzorowanych;
- przygotowywania i utrzymywania w gotowości wojsk wydzielonych do operacji sojuszniczych i koalicyjnych;
- realizowania zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa;
- udziału w akcjach ratowniczych;
- likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych;
- przygotowania sił i środków do pełnienia dyżurów bojowych
w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO
(NATINAMDS) oraz Systemu Ratownictwa Morskiego i Lądowego (SAR);
- sprawowania funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
w zakresie lotnictwa, radiolokacji, ubezpieczenia lotów i bezzałogowych systemów walki.

Inspectorate of the Air Force is an organizational section of the
General Command of the Polish Armed Forces, which is directly
subject to the General Commander of the Polish Armed Forces.
The Inspectorate of the Air Forces is obliged to:
- organize and conduct the military training for commands, staff
and forces of the military units subordinate to the Inspectorate
of the AF;
- preperation and keeping of military readiness of the subordinate
forces assigned to allied and coalition operations;
- perform tasks aimed at strategic protection of the state borders
and territory;
- participate in rescue actions;
- eliminate effects of damages, catastrophes and natural disasters;
- prepare the military assets for combat duties in NATINAMDS
and SAR systems;
- act as an administrator of the military equipment in the area of
aviation technology and armament, radar equipment, unmanned combat systems and air traffic control equipment.
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Nagroda Główna Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
General Commander of Branches of Armed Forces’ Main Award and Distinction
1 Pomorska Brygada Logistyczna
im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
www.1blog.wp.mil.pl
tel. 261411601, fax. 261411234
e-mail: 1blog.press@ron.mil.pl

Wyróżnienie dyplomem w konkursie
„Najlepsza prezentacja – najlepsze
stoisko”

The Honourable Diploma on “The Best
Presentation – the Best Expo Stand”
Competition

1. Brygada Logistyczna jest związkiem taktycznym podległym
bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ, który realizuje
zadania na rzecz polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju oraz zabezpieczenia logistycznego wojsk w zakresie
realizacji dostaw zaopatrzenia, świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczych związkom taktycznym i samodzielnym oddziałom, a także pozostałym jednostkom i instytucjom w rejonie
odpowiedzialności IWsp SZ. Brygada składa się z 10 jednostek
podległych, stacjonujących w: Bydgoszczy, Olsztynie, Giżycku,
Elblągu, Glewicach, Kołobrzegu oraz w Czarnem. Jednym z głównych zadań brygady jest przygotowanie i wydzielenie komponentów logistycznych w celu zabezpieczenia działań PKW. Od 2004 r.
ponad 2,5 tyś. żołnierzy brygady brało udział w misjach: w Syrii, Iraku, Libanie, Kongo, Afganistanie, Czadzie, Mali i Republice
Środkowoafrykańskiej. Aktualnie bydgoscy logistycy zasilają struktury PKW w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, w Republice Łotewskiej oraz Iraku.

The 1st Logistic Brigade was created in January 2004.
1st LOG BDE was established to provide logistic support (all classes of supply and services such as transportation, distribution,
evacuation, accomodation, maintenance, recovery) to:
- designated operational units and Hqs;
- national operational troops and polish military contingents
abroad;
- non-military structures in the emergency response;
- participate in the emergency response after natural and technical disaster.
Brigade‘s subordinated units - battalions: HQs battalion, 3 x logistic battalions, 1 x recovery battalion, 1 x storage battalion, 4 x
maintenance battalions
Since 03.01.2004, it means from the time of creation of the 1st
Pomeranian Logistic Brigade, over 2500 soldiers have served in
different stabilization missions abroad.
So far we have sent our troops to: Iraq, Afghanistan, Lebanon,
Syria, Chad, Kosowo, Bosnia and Hercegowina, Kongo, Republic
of Mali, Central African Republic.
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Nagroda Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
The Territorial Defence Forces Commander’s Award
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
MASKPOL S.A.
Konieczki, 42-140 Panki
tel. 34 310 93 00, fax 34 317 98 31
www.maskpol.com.pl
maskpol@maskpol.com.pl

Zintegrowany System Przenoszenia
Uzbrojenia i Wyposażenia
DROMADER

Integrated Load Bearing System
DROMADER

DROMADER to innowacyjny, modułowy, skalowalny i zintegrowany system przenoszenia uzbrojenia i wyposażenia żołnierza lekkiej
piechoty, składający się z ponad 70 elementów. Zaprojektowany
został z uwzględnieniem specyfiki współczesnego, jak i przyszłego
pola walki.
System składa się z komponentu balistycznego, oporządzenia do
przenoszenia wyposażenia i munduru. Poszczególne elementy
dostosowane zostały do współpracy z modułami optoelektronicznymi i łączności.

Dromader is a modular, scalable, integrated load bearing system
for light infantry, consisting of over 70 elements. It was designed
with present and future battlefields in mind.
The system consists of three main components: ballistic protection, load bearing equipment and combat uniform. All elements
have been designed to seamlessly integrate with state of the art
night vision devices and tactical communication equipment.

48

Raport MSPO 2018

Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kategorii szkolenie
The Inspectorate for Armed Forces Support Award in the Training category
Centrum Szkolenia Logistyki
im. Kazimierza I Odnowiciela
ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa
http://cslog.wp.mil.pl
tel: 261482727
cslog.kj@ron.mil.pl

System szkoleniowy specjalistów
służb technicznych na przykładzie
pojazdu JELCZ 442.32.

Training system of technical service
specialists on the example of JELCZ
442.32 vehicle.

Ekspozycja zawiera zobrazowane i przygotowane w Centrum
etapy przebiegu procesu realizacji kształcenia - ukierunkowane,
poprzez odpowiednio dobrane innowacyjne pomoce dydaktyczne – dedykowane dla pojazdu JELCZ 442.32, na przygotowanie
specjalistów do obsługi i napraw tego pojazdu.
Etap I – z wykorzystaniem platformy e-learning w macierzystej jednostce wojskowej – służy wyrównaniu poziomu słuchaczy i składa
się z materiałów pomocniczych, części teoretycznej oraz nauki
czynności praktycznych.
Kolejne etapy realizowane są już stacjonarnie w Centrum.
Etap II – to doskonalenie nabytych już umiejętności z wykorzystaniem trenażera wirtualnego, jednak w tym przypadku w interakcji
z instruktorem przekazującym informacje praktyczne.
Etap III - to zajęcia praktyczne, gdzie pod nadzorem instruktora
i trenażer proceduralny z elementami poszerzonej rzeczywistości
szkolony dokonuje doboru właściwych narzędzi i prowadzi prace
w określonej procedurze.
Etap IV – to typowa praktyka warsztatowa z wykorzystaniem trenażerów i stendu pojazdu, gdzie szkoleni dokonują montażu i demontażu podzespołów.

The exhibition includes the stages of the process of education
illustrated and prepared in the Center - targeted by appropriately
selected innovative teaching aids - dedicated to the JELCZ 442.32
vehicle, for the preparation of specialists to operate and repair this
vehicle.
Stage I - using the e-learning platform in the parent military unit serves to adjustment the level of students and consists of auxiliary
materials, theoretical part and practical exercises.
The next stages are already implemented stationary in the Center.
Stage II - improvement of the already acquired skills using a virtual
trainer, but in this case in the interaction with the instructor transferring practical information.
Stage III - practical classes, where under the supervision of an
instructor and a procedural trainer with elements of augmented
reality, the trainee chooses the right tools and conducts work in
a specific procedure.
Stage IV - is a typical workshop practice with the use of trainers
and a vehicle stand, where students assemble and disassemble
components.
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kategorii innowacyjność
The Inspectorate for Armed Forces Support Award in the Innovativeness category
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28,
50-984 Wrocław
Sekretariat: 261 651 002
e-mail: 4rblog@ron.mil.pl
http://4rblog.wp.mil.pl

Zautomatyzowany wóz dowodzenia
WOLF - wersja pl

Automated command vehicle
WOLF – pl version

PRZEZNACZENIE
Nawiązywanie i utrzymywanie łączności radiowej szczebla taktycznego w ruchu i na postoju.
Prezentowane rozwiązanie jest projektem racjonalizatorskim zaprojektowanym i wykonanym w 4 RBLog – Warsztaty Techniczne
Oleśnica.
Przedstawiony projekt może stanowić element taktycznej sieci internetowej i zapewni:
• wysoki stopień ochrony przed przeciwdziałaniem radioelektrycznym ECCM;
• transmisje Multipleks;
• prędkość transmisji danych do 42,66 kbit/s;
• interoperacyjność z rdst RRC 9200/9500.
Radiostacja RRC-9311 AP jest interoperacyjna z radiostacjami
RRC 9200/RRC 9500 i może współpracować z wieloma urządzeniami peryferyjnymi.

DEDICATION:
Establishing and maintaining tactical radio communication in traffic
and at a standstill.
The solution presented here is an innovation project designed and
made in 4 RBLog – Oleśnica Technical Workshop.
The presented project can be an element of a tactical internet network and will provide:
• a high level of protection against radio-electric ECCM;
• Multiplex transmissions;
• data transmission speed up to 42.66 kbit/s;
• interoperability with RRC 9200/9500 rdst.
RRC-9311 AP radio is interoperable with RRC 9200 / RRC 9500
radios and can work with many peripheral devices.
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wyróżnienie Specjalne
The Inspectorate for Armed Forces Support Award - Special Distinction
Zacznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
NA MUNDUR WYJCIOWY

3. Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3, Kraków
www.3rblog.wp.mil.pl
Tel. 261-137-536 - Rzecznik prasowy
Email: 3rblog@ron.mil.pl

Stanowisko do konserwacji silników
lotniczych

Aircraft engine conservating stand

PRZEZNACZENIE:
Stanowisko przeznaczone jest do przeprowadzania konserwacji
wewnętrznej silników turbinowych typu TW2-117 i TW3-117.
Do konserwacji stosowany jest gorący olej, podgrzany w stanowiskowym zbiorniku olejowym. Stanowisko umożliwia zakonserwowanie silnika bez konieczności montowania go na płatowiec.
Konserwacja może być przeprowadzona na silniku umieszczonym
na podstawie skrzyni.
PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Elementy stanowiska:
Stanowisko składa się ze spawanej ramy z układem jezdnym.
Wewnątrz ramy umieszczono wszystkie elementy elektryczne i hydrauliczne. W tylnej części stanowiska umieszczony jest pulpit sterowania zakresami pracy poszczególnych elementów.
2. Masa stanowiska
90 kg
3. Wymiary:
- wysokość
1080 mm
- szerokość
800 mm
- głębokość
1600 mm
4. Instalacje:
- olejowa – olej TURBONYCOIL 699
12 l
- elektryczna –zasilanie z urządzenia LUZES LZE-6
prądem stałym o napięciu
27 V
5. Pobór prądu podczas przygotowania
50 A
6. Pobór prądu podczas rozruchu silnika
700 A

DESTINY:
This stand is applied for internal conservation of turbine engines
TW2-117 and TW3-117 types.
Hot oil, warmed in oil tank, is used for engine conservation. The
stand enables conservation of an engine without engine instalation in a helicopter airframe necessity. The process of conservation
may be conducted on an engine placed on container basis.
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TECHNICAL PARAMETERS:
1. Stand structure:
The stand consists of a frame with a basis with wheels. In a frame
all electrical and hydraulic components are installed. A range of
work control panel is situated in rear part of a stand.
2. Weight
90kg
3. Dimensions:
- height
1080 mm
- width
800 mm
- length
1600 mm
4. Systems:
- hydraulic (filled with TURBONYCOIL 699 oil)
12 l
- electric – powered by external power supply LUZES
LZE-6 - rated voltage
27 V DC
5. Current during preperation of a stand
50 A
6. Current during engine startup
700 A
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wyróżnienie Specjalne
The Inspectorate for Armed Forces Support Award - Special Distinction
2. Regionalna Baza Logistyczna
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
Tel. 261 815 134, fax: 261 815 093
www.2rblog.wp.mil.pl
e-mail: 2rblog@ron.mil.pl

Stanowisko do sprawdzania
szczelności oraz naprawy masek
MP-5 I MP-6

Workstation for checking the leak
tightness and repair masks
MP-5 I MP-6

PRZEZNACZENIE
Urządzenie zostało skonstruowane w Warsztatach Technicznych
Łomża przez pracowników RON z Działu Remontu. Sprawdzian
szczelności to przystawka do sprawdzania komory fonicznej i zaworu do picia w maskach MP-5. Służy do sprawdzenia szczelności podzespołów przed montażem do korpusu, co pozwala skrócić czas wykonywanych prac oraz zapobiec uszkodzeniu części
podczas demontażu i montażu. Przystawkę podłącza się do testera szczelności i odczytuje wartość na manometrze.
ZASADA DZIAŁANIA
Podłączyć sprawdzian szczelności do przewodu podciśnienia
wychodzącego z testera. Umieścić w gnieździe przystawki zawór
do picia lub komorę foniczną, zabezpieczyć, odessać powietrze
(sterowanie testerem do sprawdzenia szczelności masek), po kilku
chwilach odczytać wartość na manometrze - ma być stała.

INTENDED USE
The device has been designed at the Łomża Technical Workshop
by employees of the Repair Department of the RON. The leak
tightness check device is an attachment for checking the acoustic chamber and the drinking valve in MP-5 masks. It is used for
checking the leak tightness of subassemblies prior to their installation on the body, which reduces the work time and prevents damage to parts during disassembly and assembly. The attachment is
connected to the leak tightness tester and reads the value on the
manometer.
PRINCIPLE OF OPERATION
Connect the leak tightness check device to the negative pressure
hose extending from the tester. Place the drinking valve or the
acoustic chamber in the socket of the attachment, secure it, suck
the air out (control of the tester for checking masks for leak tightness). Read the value on the manometer after a few seconds. The
value must be constant.
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wyróżnienie Specjalne
The Inspectorate for Armed Forces Support Award - Special Distinction
1 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Ciasna 7 - Komenda Bazy
78-600 Wałcz
tel.: 261 47-24-24
e-meil:1rblog@ron.mil.pl
www.1rblog.wp.mil.pl

Stend systemu wieżowego
HITFIST 30MM

HITFIST 30MM combat turret stend

PRZEZNACZENIE
Stend systemu wieżowego HITFIST 30mm przeznaczony jest do
weryfikacji oraz diagnostyki podzespołów systemu kierowania ogniem, wchodzących w skład wieży HITFIST 30mm KTO ROSOMAK. Pozwala na jednoznaczne stwierdzenie uszkodzenia badanego podzespołu.
W skład standu wchodzą:
• wieża HITFIST 30mm z armatą 30mm BUSHMASTER MK-44,
• podstawa pod wieżę do prowadzania prób dynamicznych,
• zasilacz stabilizowany,
• urządzenie diagnostyczne ETE.
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE
Urządzenie diagnostyczne ETE pozwala sprawdzić funkcjonowanie i parametry systemu strzelania oraz instalacji elektrycznej
(procedura sprawny/niesprawny). Komputer diagnostyczny umożliwia zlokalizowanie wadliwych podzespołów (faza diagnostyczna)
poprzez prezentację usystematyzowanej listy potencjalnie uszkodzonych bloków.

DEDICATION
The HITFIST 30mm combat turret stend is dedicated to perform
veryfications and diagnostics for the shooting management system components which are included to the HITFIST 30mm turret
of the KTO ROSOMAK vehicle. It allows to unambiguously state
the damage of the tested component. The stand includes:
• HITFIST 30mm combat turret with a BUSHMASTER MK-44
cannon,
• turret base for conducting dynamic tests,
• stabilized power supply,
• ETE diagnostic device.
TACTICAL AND TECHNICAL INFORMATIONS
The ETE diagnostic device allows to examine functionality and
parameters of the shooting managment system and all the wiring (operational/non-operational procedure). Diagnostic computer
locates faulty components (diagnostic phase) via systemized list of
potentialy defective blocks.
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wyróżnienie Specjalne
The Inspectorate for Armed Forces Support Award - Special Distinction
10 Brygada Logistyczna w Opolu
ul. Domańskiego 68
45 - 820 Opole
www.10blog.wp.mil.pl
tel. sekretariat dowódcy: 261625021

Stanowisko do ładowania butli
przeciwpożarowych systemu
Deugra do czołgów Leopard 2A5
11 Batalion Remontowy

Work position for charging the fire
protection bottles of Kidde-Deugra
system installed in Leopard 2A5
11th Repair Battalion

PRZEZNACZENIE:
Stanowisko do ładowania butli przeciwpożarowych umożliwia ładowanie i rozładowania ze zużytego środka gaśniczego wszystkich typów i rodzajów butli przeciwpożarowych systemu Kidde
Deugra, wykorzystywanych m.in. w czołgach Leopard 2A5.

DEDICATION:
The work position is designed for charging and discharging all kind
of the fire protection cylinders of the Kidde-Deugra system of extinguishing agent, used, among others in Leopard 2A5 tanks.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA
- stół roboczy;
- obrotnica butli z halonem;
- 2 x butle przemysłowe 40l z azotem;
- butla przemysłowa 40l z halonem;
- uchwyt do wykręcania zaworów butli;
- 2 x klucze do ładowania halonem;
- rozdzielacz do ładowania butli halonem i azotem
- uchwyty do mocowania butli z azotem;
- 2 x reduktory do azotu;
- przewody ciśnieniowe z szybkozłączami;
- waga do pomiaru i kontroli masy butli.

EQUIPMENT IN THE WORK POSITION
- table;
- turntable – device that it used for changing the position of halon
filled cylinders to empty;
- 2 x nitrogen filled cylinder 40l;
- halon filled cylinder 40l;
- handle for dismantling the valve;
- 2 x wrench for charging the cylinders;
- distributor for charging the cylinders;
- handle for installing nitrogen filled cylinders;
- 2 x nitrogen reducers;
- pressure lines with connector;
- scales for measuring and controlling the weight of cylinders.
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Nagroda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Wyróżnienie Specjalne
The Inspectorate for Armed Forces Support Award - Special Distinction
10 Brygada Logistyczna w Opolu
ul. Domańskiego 68
45 - 820 Opole
www.10blog.wp.mil.pl
tel. sekretariat dowódcy: 261625021

Aparatownia diagnostycznoremontowa ADR na podwoziu
STAR 1466
55 Batalion Remontowy
PRZEZNACZENIE
Aparatownia diagnostyczno-remontowa jest specjalistyczną aparatownią wyposażoną w nowoczesne przyrządy pomiarowe oraz
programy diagnostyczne. Charakteryzuje się automatyzacją pomiarów, umożliwia rejestrację wyników. Może spełniać rolę warsztatu polowego szczebla związku taktycznego.
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE
Główne zadania aparatowni ADR to:
1. Diagnostyka i naprawa urządzeń Cyfrowego Systemu Łączności
2. Diagnostyka i naprawa urządzeń radiowych cyfrowych i analogowych
3. Nadzorowanie traktów cyfrowych i pomiary parametrów tych
traktów
Po modyfikacji w 2014 r. aparatownia ADR potrafi sprawdzić
i zdiagnozować:
1. Wewnętrzny system komunikacji KTO ROSOMAK “FONET”
2. System nawigacji HGPST oraz system detekcji strzału PILAR
MK-II
3. Radiotelefony oraz urządzenia ładujące firmy Motorola
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Diagnostic and repair workshop
on the STAR 1466 chassis
55th Repair Battalion
DEDICATION
The ADR diagnostic and repair workshop is specialized vehicle,
equipped with modern measuring instruments and diagnostic applications. It is characterized by the automation of measurements.
Allows registration of results and can act as a field workshop on
the tactical level in the army.
SPECIFICATION
Main task of the ADR workshop:
1. Diagnostics and repair of digital communication system devices.
2. Diagnostics and repair of digital and analog radio devices.
3. Supervising digital routes and measuring the parameters of these routes
After modification in 2014, ADR (diagnostic and repair workshop)
can fully check and diagnose:
1. KTO ROSOMAK FONET internal communication system
2. HGPST navigation system and PILAR MK-II shot detection system
3. Motorola radios and his charging devices
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Nagroda Specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
The Minister of Entrepreneurship in Technology special accolades
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.
ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 374 76 60, fax +48 52 361 11 24
e-mail: nitrochem@nitrochem.com.pl,
www.nitrochem.com.pl

Nagroda dla Najlepszego Eksportera Award in the “Best Polish Armaments
Uzbrojenia
Exporter” category
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. to jeden z największych
na światowym rynku producent materiałów wybuchowych, amunicji oraz produktów chemicznych. Spółka jest m.in. dostawcą
uzbrojenia dla polskiej armii, zagranicznych sił zbrojnych i koncernów zbrojeniowych. W swojej działalności specjalizuje się także
w produkcji amunicji wielkokalibrowej, bomb lotniczych, min przeciwpancernych i amunicji saperskiej oraz w usługach elaboracji
amunicji. Posiadamy sprawdzone, wydajne i ciągle unowocześniane obiekty produkcyjne, które bazują na najlepszych rozwiązaniach technologicznych. Jakość naszych produktów potwierdzona jest międzynarodowymi standardami takimi jak MIL, STANG,
TL, GOST.
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Chemical Works NITRO-CHEM JSC is one of the biggest producer
of explosives, ammunition and chemical products as well as the
supplier of defense products for Polish and foreign armies. The
company specializes also on production of big caliber ammunition, aerial bombs, antitank mines, engineer ammunition and on
provision of ammo filling services. We have in our disposal proved,
efficient, continuously upgraded Production facilities, which rely on
the best available technological solutions. Therefore our products
represent the highest quality acc. to many international standards
i.a. MIL, STANG, TL, GOST.
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Nagroda Specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
The Minister of Entrepreneurship in Technology special accolades
GRUPA WB / WB GROUP
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
t:+48 22 731 25 00
f: +48 22 731 25 01
e: info@wb.com.pl
Web: www.wbgroup.pl

Nagroda dla Najlepszego Eksportera Award in the “Best Polish Armaments
Uzbrojenia
Exporter” category
GRUPA WB to największy polski producent nowoczesnych technologii obronnych oferujący zaawansowane rozwiązania dla sił
zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak systemy rozpoznawcze i dowodzenia, łączność i zarządzanie polem walki, systemy uderzeniowe i kierowania ogniem, systemy IT i cyberbezpieczeństwa, modernizacja sprzętu wojskowego, a także rozwiązania
w obszarze elektromobilności.
Technologie oferowane przez Grupę WB bazują na wieloletnim
doświadczeniu wynikającym z eksploatacji systemów wdrożonych
w polskiej armii oraz długofalowej współpracy z najbardziej wymagającymi klientami z całego świata. Dzięki temu Grupa WB jest
obecnie największym polskim eksporterem technologii obronnych
do kilkudziesięciu państw świata, w tym między innymi Stanów
Zjednoczonych Ameryki.
Obecnie we wszystkich oddziałach Grupy WB na całym świecie
pracuje ponad 900 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie i pracownicy działów badawczo-rozwojowych.
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WB GROUP is the Polish largest technological concern, offering
state-of-the-art solutions for international armed forces in the areas of observation & reconnaissance systems, communications,
command and battlefield management systems, fire control and
strike, IT and cybersecurity, modernization of the military equipment as well as the e-mobility solutions.
Technologies offered by the WB GROUP are based on years of expertise gained during operation of group’s solutions implemented
in Polish armed forces as well as on long-term cooperation with
the most demanding customers all over the world. This makes the
WB GROUP today the largest Polish exporter of military technologies serving customers in dozens of countries, including US.
As a global company, WB GROUP has offices and technological
centers in the most developed regions all over the globe. From
Asia and the Middle East, to the US, the Group employs over 900
people, more than a half of whom are engineers and R&D staff.

57

Nagroda Prezesa Zarządu Targów Kielce
Targi Kielce President of Board’s Award
SPARTAQS Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice
tel. +48 533 232 575
www.spartaqs.com
biuro@spartaqs.com

Prometheus - niewidzialny dronoid
z powłokami dyspersyjnymi

Prometheus - the undetectable
Dronoid with dispersive coating

Prometheus to dronoid rozpoznawczy wykonany w specjalistycznej technologii typu stealth, wyposażony w innowacyjne osłony
dyspersyjne, dzięki którym przyjmuje on kolor i luminancję otoczenia.
Po aktywacji system dokonuje optycznych pomiarów środowiska, w którym aktualnie się porusza, by następnie rozświetlić powierzchnię dronoida taką sama barwą i natężeniem światła. System
równocześnie mierzy oświetlenie w różnych kierunkach, niezależnie od tego, czy dronoid przelatuje właśnie nad obszarem leśnym,
uprawami, nad wodą czy terenem piaszczystym. Dzięki temu platforma staje się niewidzialna dla oka ludzkiego, nawet z niewielkiej
odległości. Prometheus jest szybki, zwrotny, umożliwia wysokiej
jakości podgląd i podsłuch obserwowanych obiektów, pozostając przy tym praktycznie niezauważonym. Wyciszone silniki oraz
wspomniane osłony stawiają Prometheusa w pierwszym szeregu
jednostek zwiadowczych. Możliwe jest stosowanie systemu osłon
dyspersyjnych Spartaqs do kamuflażu innych obiektów.

Prometheus is a reconnaissance dronoid made in specialized
stealth technology, equipped with innovative dispersion shields,
due to which it adopts the color and luminance of the surroundings.
After activation, the system performs optical measurements of the
environment in which it is currently moving, and then illuminates
the surface of the dronoid with the same color and intensity of
light. The system simultaneously measures lighting in various directions, regardless of whether the dronoid passes over forests,
crops, water or a sandy area. Due to it, the platform becomes invisible to the human eye, even from a short distance. Prometheus
is fast, maneuverable, allows high-quality previewing and eavesdropping of observed objects, while remaining virtually unnoticed.
Silenced engines and shields put Prometheus at the forefront of
reconnaissance units.
It is also possible to use the Spartaqs’ dispersion system for camouflage of other objects.
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Salon Przemysłu Obronnego jest ceniony przez wystawców, ponieważ stwarza doskonałą przestrzeń do nawiązania cennych kontaktów biznesowych./ The Defence Industry
Exhibition is highly valued by exhibitors as MSPO creates an excellent space for entering valuable business contacts.

OPINIE WYSTAWCÓW

EXHIBITORS’ OPINIONS

Tomasz Kuc,
Zastępca Dyrektora Departamentu
Marketingu i Komunikacji PGZ
MSPO, którego strategicznym partnerem jest Polska Grupa Zbrojeniowa, to wydarzenie wyjątkowe. Osobiście uczestniczę w nim
pierwszy raz i jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno organizacyjnym, jak i wizualnym. Brałem udział w różnorodnych imprezach międzynarodowych - ta jest nieporównywalna z czymkolwiek.
Kilka hal, kilkadziesiąt zagranicznych delegacji, setki stanowisk,
tłumy odwiedzających - czego chcieć więcej. Dla Polskiej Grupy
Zbrojeniowej to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych
w ciągu roku. Ogromna hala dedykowana tylko naszej grupie pozwoliła stworzyć miejsce idealne do prowadzenia rozmów i zaprezentowania bogatej oferty PGZ. W naszych salach przez kilka dni
nieustannie odbywały się spotkania, które stanowią początek dalszej, owocnej współpracy. Targi MSPO to dla firm z branży zbrojeniowej miejsce, gdzie trzeba być.

Tomasz Kuc,
Deputy Director, Marketing and Communication
Department of PGZ
The Polish Armaments Group is MSPO’s Strategic Partner. The
expo is truly exceptional. I myself have been here for the first time
and I am extremely impressed with both the organization and the
expo image. I have taken part in various international events - this
one is incomparable. Several halls, dozens of foreign delegations,
hundreds of expo stands, crowds of visitors - what more could
one want. The Polish Armaments Group finds MSPO one of the
most important business events a year. A gigantic expo hall is
solely dedicated to our group which has made it possible to create
an ideal place for talks and presentation of the rich PGZ offer. Our
meeting rooms were full house for several days, such talk-shop
sessions are the beginning of further, fruitful cooperation. MSPO is
a must attend place for armaments industry companies.

Czesław Mocek,
Prezes Zarządu Mactronic
Targi MSPO zawsze były wiodącymi w swojej kategorii w kraju.
To największe wydarzenie o takim charakterze nie tylko w Polsce,
lecz także w środkowej części Europy. Jako firma prezentujemy
się na MSPO już po raz 20-sty i zawsze jest to impreza, którą
cechuje pełen profesjonalizm. Targi Kielce doskonale znamy nie
tylko z tej konkretnie wystawy - uczestniczymy również w innych

Czesław Mocek,
Mactronic President of Board
The MSPO has always been its category leader in our country.
This is the largest event of this kind not only in Poland, but also in
the central part of Europe. Our company has showcased at the
MSPO for the 20th time and we find this event has been fully professional. Targi Kielce is well known not only for this particular exhibition - we also participate in other sports and fire-service expos
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Największą ekspozycję przygotowała Polska Grupa Zbrojeniowa, partner strategiczny Targów Kielce. /The Polish Armaments Group featured the largest exhibition.
PGZ is Targi Kielce strategic partner.

- sportowych, strażackich, i wszystkie sobie wysoko cenimy. Po
kartę stałego klienta ustawiamy się pierwsi w kolejce.

which we highly value. We are the first in line to obtain the client’s
loyalty card.

Sylwia Kuligowska,
Rzecznik Prasowy
CENZIN sp. z o.o.
Kielce to miejsce kluczowe na naszej mapie wydarzeń targowych.
Z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość wystawców oraz
coraz większy zakres eksponowanego sprzętu. Jesteśmy zaszczyceni, że CENZIN może zaprezentować swoją ofertę wśród tak
zacnego grona partnerów krajowych i zagranicznych. Tegoroczne MSPO to dla naszej spółki doskonała okazja, aby przedstawić
nowe marki broni, amunicji, optyki strzeleckiej oraz akcesoriów taktycznych, które na przełomie minionego roku wzbogaciły portfolio
CENZIN. Pozycja, jaką zajmuje CENZIN na polskim rynku handlu
bronią, znaczący wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym
i liczby wydawanych w Polsce pozwoleń na broń to główne motywy wyznaczające nowe kierunki w sprzedaży przez CENZIN. Dzięki uruchomionej w tym roku internetowej platformie sprzedażowej
CENZIN - dotychczas kojarzony jedynie jako dostawca instytucjonalny - otworzył się na krajowy rynek odbiorców cywilnych. Platforma skierowana jest zarówno do profesjonalistów: funkcjonariuszy
służb mundurowych, żołnierzy, strzelców sportowych czy myśliwych, jak i do osób rozpoczynających przygodę ze strzelaniem.
Tegoroczne MSPO pozwoliło nam zaprezentować nowości produktowe od wieloletnich partnerów CENZIN, jak również przybliżyć
nowym klientom dostępność platformy: www.sklep.cenzin.com.

Sylwia Kuligowska,
Spokesperson of
CENZIN LLC
Kielce is the key spot on our expo map. Every consecutive year we
have observed an increasing number of exhibitors and a growing
portfolio of equipment on show. CENZIN is honoured with the possibility to present its offer amongst such outstanding domestic and
foreign partners. This year’s MSPO is a great opportunity for our
company to present new weapons, ammunition, sights and optics as well as tactical accessories - these are the products which
have been included to expand the CENZIN portfolio last year. The
CENZIN standing on the Polish arms market, a significant increase
in interest in sport shooting and a greater number of weapon licenses in Poland are the main reasons for CENZIN new directions.
The online sales platform has been launched this year and therefore CENZIN which has been so far perceived as an institutional
supplier has opened to the domestic civilian customers market.
The platform is aimed at professionals: uniformed services officers,
soldiers, sport shooters and hunters as well as people who have
started their shooting adventure. This year’s MSPO made it possible for us to present both novelties from CENZIN many-years
partners, as well as to make new customers familiar with the platform: www.sklep.cenzin.com.

60

Raport MSPO 2018

Opinie wystawców

Wojciech Grzonka,
Vice President Sales CSG
Jestem pod niesamowitym wrażeniem zarówno liczby wystawców, liczby zwiedzających, jak i liczby prezentowanych eksponatów, w tym w szczególności pojazdów - to znak, że przemysłowi
obronnemu i zbrojeniowemu powodzi się doskonale. Na targach
MSPO widzimy, jak duża jest w tej branży konkurencja, co oceniamy na plus - odnotowujemy ciekawe rozwiązania i nieustanny
rozwój technologii. W jednym miejscu mamy możliwość obserwowania największych producentów nie tylko polskich, lecz także
zagranicznych. Sami prowadzimy liczne spotkania, odnotowujemy
ogromne zainteresowanie naszymi produktami, szczególnie pojazdem Husar 4x4, który pragniemy promować na polskim rynku
i którego chcemy produkować z polskim przemysłem, tak samo
jak armatohaubicę DANA oraz amunicję. Targi Kielce dają nam ku
temu doskonałe warunki. Liczba wystawców i osób odwiedzających MSPO stawiają wydarzenie na podium europejskim. Nie
można zatem go przegapić.

WojciechGrzonka,
Vice President for Sales - CSG
I am incredibly impressed with both the number of exhibitors, the
number of visitors and the number of products on show, vehicles
in particular - this is a clear sign that the defence and armaments
industries are doing really well. MSPO makes us realise how competitive the industry is. We see it as a positive aspect as we have
seen interesting solutions and continuous technology development. This one-stop-shop is the opportunity to observe the largest
producers not only domestic ones, but also foreign. We have had
numerous meetings. We have seen a huge interest in our products, especially in the Husar 4x4 we want to promote on the Polish market. We want to produce Husar in cooperation with Polish
industry, just like the DANA artillery howitzer and ammunition. Targi
Kielce offers excellent conditions for doing business. The number
of MSPO exhibitors and visitors puts the event on the European
podium. This is the event not to miss.

Seweryn Figurski,
Kierownik działu handlu i marketingu
Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o.
Fabryka Broni na kieleckich targach wystawia się od lat. Jest to dla
nas najważniejsze wydarzenie pod kątem zbrojeniowym w kraju.
Daje nam wspaniałą możliwość spotkania się z przedstawicielami
głównego klienta spółki - Ministerstwa Obrony Narodowej - a także z innymi delegacjami. MSPO skupia większość interesujących
nas partnerów - w jednym miejscu możemy z nimi wszystkimi po-

Seweryn Figurski,
Head of the trade and marketing department of “Łucznik”
Arms Factory LLC
The Arms Factory has been a part of the Kielce trade fair for years.
This is the most important armaments event in the country, as
it gives us a great opportunity to meet our company main clients’ representatives such as the Ministry of National Defence, as
well as other delegations. MSPO brings together the majority of
partners who are in our target group - this a meeting platform to
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26. edycję MSPO odwiedziły tłumy zwiedzających./ The 26th MSPO attracted crowds of visitors.

rozmawiać. W tym roku, w odróżnieniu do zeszłego, nie podpisywaliśmy kontraktów. Skupiliśmy się na zaprezentowaniu nowych
rozwiązań, wzbudzeniu nimi zainteresowania. Chcieliśmy zaistnieć. Dzięki MSPO to się udało.

talk show with all of them. This year, unlike last year, we have not
signed contracts. We rather focused on presenting new solutions
and catching our clients’ attention. We just wanted to mark our
strong presence. We have succeeded owing to MSPO.

Michał Wąsiewicz,
Rzecznik Prasowy Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych
Kolejna udana edycja targów MSPO - mnóstwo spotkań biznesowych, świetna organizacja, doskonałe warunki do zawierania nowych kontaktów i podpisywania umów. To impreza, która zajmuje
najważniejsze miejsce w naszym targowym kalendarzu, jesteśmy
związani z Targami Kielce od kilkudziesięciu lat. W tym roku największym powodem do zadowolenia są dla nas spotkania z najważniejszymi politykami w kraju, którzy odwiedzili nasze stoisko
i zapoznali się z najnowszą polską technologią opracowywaną
w Instytucie.

Michał WĄSIEWICZ
the Spokesman for the Air Force Institute
of Technology
MSPO is a true success–string - lots of business meetings, great
expo organisation, excellent conditions for new contacts establishment and signing contracts. This event is the most important place
in our expo calendar. We have had close relations with Targi Kielce
for several decades. This year, meetings with the most important
politicians in the country who visited our expo stand and became
familiar with the latest Polish technology developed at the Institute
is the greatest source of satisfaction.

Major Marcel Podhorodecki,
12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
W targach MSPO uczestniczę już po raz 10-ty i z przyjemnością
obserwuję, jak wydarzenie to nieustannie ewoluuje, zmierzając
w coraz lepszym kierunku. Nie tyle interesuje mnie liczba wystawców, choć jak zawsze jest imponująca, o ile atmosfera, jaka tu
panuje. Nas, żołnierzy, z Targami Kielce wiąże wielka przyjaźń, co
jest odczuwalne na każdym kroku. Impreza pozwala ponadto za-

Major Marcel Podhorodecki,
12 Szczecin Mechanized Division
I have participated in the MSPO for the 10th time and I am happy
to observe MSPO constant evolution and best possible direction
advancement. Not so much are we interested in the number of
exhibitors, though impressive. We are into the atmosphere. We,
the soldiers and Targi Kielce have developed the great friendship
bonds, you can feel it. The event is the right place to become
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Wielu firmom udaje się podpisać ważne kontrakty, inne stawiają na marketing./ Many companies sign important contracts, others put marketing on top of their exhibition
objectives list.

poznać się ze sprzętem, który nas wyjątkowo interesuje. W końcu
za chwilę trafić może do naszych jednostek. Uważam, że MSPO
powinno być wydarzeniem obowiązkowym dla każdego polskiego
żołnierza. Ja jestem tu co roku i nie zamierzam prędko zrezygnować.

acquainted with the equipment we are particularly interested in.
Eventually, this equipment may be used in our units soon. I believe
that MSPO should be an obligatory event to attend for every Polish
soldier. I am here every year and I do not intend to give up.

Marek Chmiel,
Rzecznik Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych
W przyszłym roku będzie 20 lat, jak jesteśmy z Targami Kielce.
MSPO to każdorazowo dla nas duże doświadczenie związane
z prezentacją sprzętu, ale nie tylko. W tym roku, podobnie jak
podczas zeszłorocznej edycji, organizatorzy wyszli z inicjatywą Dni
Otwartych, które są wielką promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Myślę, że to również ogromna atrakcja dla mieszkańców
województwa świętokrzyskiego, którzy mogą na żywo spotkać się
i porozmawiać z żołnierzami. To wydarzenie jest dla nas wyjątkowe, bo największe. Zgromadziliśmy prawie 1200 żołnierzy, ponad
380 jednostek sprzętu i eksponatów, 51 wystawców ze 100 jed-

Marek Chmiel,
Spokesman for the Inspectorate for Armed Forces Support
Next year it will have been 20 years since we started our cooperation with Targi Kielce. Every consecutive MSPO is a great experience for us as it is related to the presentation of equipment. And
there is much more to that - this year, following last year’s edition
example, the organizers came up with the idea to hold the Open
Days. This is a great promotion for the Armed Forces of the Republic of Poland. I think that this is also a great attraction for the
Świętokrzyskie Province inhabitants as they can meet and talk to
the soldiers face to face. This event is unique for us, as it is the
event of the greatest magnitude. Nearly 1,200 soldiers, over 380
units of equipment and exhibits, 51 exhibitors from 100 units and

W tegorocznej wystawie zaprezentowało się aż 625 firm z 32 krajów świata./ This year’s exhibition was the showcase for 625 companies from 32 countries from all corners
of the world.
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nostek i instytucji wojskowych. Choć to wyłącznie statystyki, pokazują ogrom zaangażowania Sił Zbrojnych w kieleckie targi. Niezwykle ważna w tym przypadku i godna podkreślenia jest wzajemna
współpraca Targów Kielce i wojska.

military institutions - these are our forces here. Although this is
only the statistics, yet facts and figures show the Armed Forces’
involvement in the Kielce expo. The cooperation of Targi Kielce and
the army is extremely important and worth mentioning.

Tomasz Kłeczek,
Główny Menedżer Concept Sp. z o.o.:
Z Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego w Kielcach
związani jesteśmy od lat 90, choć przyznam, że odnoszę wrażenie
jakbyśmy tu byli od zawsze. Na pierwszej wystawie prezentowaliśmy wyłącznie quady, dziś to znacznie szersza oferta sprzętowa,
którą wnosimy nową jakość. Celem uczestnictwa w MSPO w naszym przypadku jest zaprezentowanie produktów firmy Concept
szerokiemu gronu profesjonalistów. Targi, szczególnie kieleckie, są
w zasadzie jedyną przestrzenią w Polsce, gdzie możemy bezpośrednio spotkać się z żołnierzami, do których nasz sprzęt później
trafia. Trudno porównywać je z innymi tego typu wydarzeniami na
świecie, np. wystawa Eurosatory w Paryżu jest znacznie większa,
ale to MSPO jest najważniejszą tego typu imprezą w naszym regionie. Z tych powodów są to cenne spotkania zarówno dla nas, jak
i naszych bezpośrednich odbiorców.

Tomasz Kłeczek,
Concept LLC head manager
We have been a part of the Kielce International Defence Industry
Exhibition since the 1990s, although I must admit that I have the
impression that we have always been here. At the first exhibition
we presented only quads, today the portfolio is much wider and
presents a new quality. The objective of MSPO participation is
to present Concept’s products to a wide range of professionals.
Trade fairs, especially the Kielce expo is the only space in Poland
where we can meet soldiers we offer our equipment for. It is difficult to compare the expo with other global events, e.g. the Eurosatory exhibition in Paris is much larger, but MSPO is the most
important event of this type in our region. For these reasons, this is
a valuable meeting for us and our direct customers.

Marco Lupo,
Wiceprezydent na Bałkany i Europę
Wschodnią, Leonardo:
Wystawa tegoroczna wydaje się obfitować w obecność delegacji
i klientów. Odwiedziło nas wielu ludzi, w tym partnerzy biznesowi.
To coroczne wydarzenie jest ważne dla naszej firmy - zaplanowaliśmy je wcześniej w naszym kalendarzu z dużym wyprzedzeniem.
Ogólnie moje wrażenia są bardzo pozytywne - MSPO w 2018 roku
jest najlepszą edycją, w jakiej uczestniczył Leonardo. Świetna organizacja.

Marco Lupo,
Vice President of Balkans & Eastern Europe, Leonardo:
The exhibitions in this year seems to be very rich in presence
of delegations and customers. We have been visited by a lot of
people included business partners. This event is important for
our company every year - we have planned this before in our
calendar. In general, my impression is very positive - MSPO in
2018 is the best edition that Leonardo has participated in. Great
organisation.

Wystawcy przyznawali, że Targi MSPO stwarzają doskonałą możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i innowacyjnymi technologiami./ The exhibitors admit
that MSPO creates a great opportunity to get see the latest equipment and innovative technologies in the flesh.
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Salon MSPO od lat cieszy się dobrą opinią wystawców i zwiedzających./ For years the MSPO has enjoyed a good reputation of exhibitors and visitors.

Denys Maksimov,
Kierownik Działu Reklamy i Wystaw, SFTF PROGRESS,
członek Koncernu Państwowego UKROBORONPROM:
Ogólnie rzecz ujmując, wystawę MSPO można uznać za jedno z czołowych europejskich wydarzeń tego typu. Zasadniczo
mogę powiedzieć, że jest to dobre miejsce dla naszej firmy, co
daje nam możliwość ponownego zaznaczenia naszej obecności
wśród szerokiego grona odbiorców. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla SFTF PROGRESS. MSPO daje możliwość dalszego ugruntowania partnerstwa i prowadzenia aktywnych projektów z wiodącymi przedsiębiorstwami obronno-przemysłowymi
w Polsce. Dlatego też prowadzimy wiele negocjacji w konkretnych
sprawach. Zapewnia to wyjątkową możliwość działania koncentrującego się na aktywnych umowach, a jednocześnie daje szanse
na ewentualną przyszłą współpracę z nowymi, potencjalnymi partnerami. Cenimy tę wystawę, ponieważ daje nam możliwość łatwego dostępu do innych firm i delegacji, co ma znaczenie dla naszej
działalności. Bardzo dobre wydarzenie i zdecydowanie chcemy tu
wrócić. Z całą pewnością będziemy w 2019 roku.

Denys Maksimov,
Head of the Advertising and Exhibitions Department,
SFTF PROGRESS, a member of the State Concern
UKROBORONPROM:
Generally MSPO exhibition can be considered one of the top European exhibitions of its kind. Basically I can say that it is successful
place for our business, that gives us the possibility to re-establish
our presence to a large new audience. Poland is one the key markets for SFTF PROGRESS. Operating during the MSPO features
possibility to further the already established partnership and work
on active-basis with the prime defence-industrial companies of
Poland. Therefore, we have had much negotiations here focused
on real, specific subjects. This provides a unique possibility to focus specifically on active contracts, while being exposed to possible future cooperation with the potential partners. We value this
exhibition, because it gives us a chance to easily access other
companies and delegations, which is meaningful for our business.
It is a very good event and we absolutely want to come back here.
And most definitely, we will in 2019.

Marcin Kubica,
Prezes Zarządu Lubawa S.A.
Targi MSPO jak zawsze są dla nas najważniejszą imprezą roku
w branży służb mundurowych. Są to trzecie co do wielkości targi
w Europie, więc nie sposób się na nich nie pojawić. Osobiście
goszczę w Kielcach 12-sty raz i nawet przyjeżdżając na tegoroczną wystawę wspominałem, jak to wszystko wtedy wyglądało. Mamy do czynienia z rewolucją, idącą w bardzo pozytywnym
kierunku. Sama formuła targów, jak i towarzyszące jej konferencje

Marcin Kubica,
President of the Management Board of Lubawa S.A.
As always, the MSPO has been the most important annual event
in the uniformed services industry. This is the third largest trade
show in Europe, thus it is impossible not to mark your presence
here. I have been at the expo for the 12th time already. Even when
I came to this year’s exhibition, I recollected what it looked like
back then. We are facing a revolution, a very positive one. The
very expo format enhanced with the accompanying conferences
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niewątpliwie są tym, czego branża oczekuje. Dla mnie istotna jest
sama organizacja - to impreza bardzo przejrzysta, dobrze przygotowana pod względem logistycznym, co ułatwia naszemu zespołowi pracę. Kojarzę konkurencję targową, także międzynarodową,
gdzie nierzadko wkrada się organizacyjny chaos. Kielce w tym porównaniu wypadają zdecydowanie najlepiej.

is undoubtedly what the industry expects. What is important for
me is the organization of the event - it is a very transparent, well
prepared event in terms of logistics. This makes our team’s work
easier. I know competitive expos, also international with organizational chaos. Kielce is definitely the best in this benchmark.

Jan Grabowski,
Dyrektor MBDA w Polsce:
Jak zawsze MSPO okazało się dla nas owocne pod kątem kontaktu z klientami oraz Polską Grupą Zbrojeniową, która jest naszym głównym partnerem przemysłowym w Polsce. Odbyliśmy
także wiele ważnych rozmów z przedstawicielami władz polskich,
co również sobie niezwykle chwalimy. Bierzemy udział w wielu
wydarzeniach branżowych organizowanych w Polsce, zarówno
w targach, jak i konferencjach. Targi zbrojeniowe odbywające się
w Kielcach zajmują jednak w naszym kalendarzu szczególne miejsce. Są ukoronowaniem całorocznej pracy - to w końcu święto
sektora obronnego w Polsce.

Jan Grabowski,
MBDA Director in Poland:
As always, MSPO has proven fruitful as far as contact with customers and with the Polish Armaments Group, our main industrial
partner in Poland are concerned. We also had many important
talks with representatives of the Polish authorities, which is yet another indisputable asset of the expo. We participate in many industry events organised in Poland, both trade fairs and conferences.
However, the armaments expo in Kielce has a very special place
in our calendar. MSPO is the culmination of a year-long work - a
celebration for Polish defence sector.

Piotr Wieczorek,
Business Development Manager B2B
Central Europe, Canon:
Na targach MSPO skupiamy się na pozyskiwaniu długoterminowych partnerów biznesowych, którzy mogą zastosować nasze
rozwiązania opto-elektroniczne w swoich rozwiązaniach dedykowanych Służbom Mundurowym. Z naszą ofertą docieramy również
do zespołów prasowych, zespołów szkoleniowych służb mundurowych gdzie umacniamy pozycję wiarygodnego lidera w branży
fotograficznej/video. Realizując cele biznesowe w segmencie GOV
pozytywnie oceniamy targi MSPO. Przenosimy relacje zbudowane
w przestrzeni targowej na całoroczny biznes.

Piotr Wieczorek,
Business Development Manager B2B Central Europe,
Canon:
At MSPO we focus on prospering for long-term business partners
who can use our opto-electronic solutions for Uniformed Services
products and services. Our offer is also targeted at press, training
institutions which work for uniformed services. We strengthen the
position of a reliable leader in the photographic and video business
sector. The GOV segment business objectives realisation makes
us believe that MSPO has brought positive outcomes. We transfer
relations built in the expo space onto a full-year business.

Wiele firm podkreślało, że Targi MSPO pozwalają poszerzyć grono klientów./ Many companies highlight the fact that MSPO makes it possible to proposer for new clients
and partners.
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AGENCJA LOTNICZA ALTAIR
Duże zainteresowanie kieleckimi targami wynika
z dwóch powodów: potencjalnej atrakcyjności polskiego
rynku oraz prestiżu MSPO. Impreza na stałe wpisała się
w europejski i światowy kalendarz wystawienniczy, zajmując trzecie – po londyńskim DSEI i paryskim Eurosatory – miejsce w zachodniej części Starego Kontynentu.
Istotnymi atutami są doskonała organizacja, atrakcyjne
hale wystawiennicze oraz lepsza z każdym rokiem infrastruktura hotelowa i komunikacyjna. Dzięki temu Kielce
stały się miejscem spotkań dla przedstawicieli branży
nie tylko zainteresowanych polskim rynkiem, uzyskując
prawdziwy, międzynarodowy charakter.

ALTAIR AIR AGENCY
A great interest in Kielce’s expo results from the two reasons: the Polish market attractiveness and the MSPO
prestige. The event has become a permanent fixture of
the European and world exhibition calendar. It comes
third in the Old Continent ranking right after the London
DSEI and the Parisian Eurosatory. The expo excellent organization, attractive exhibition halls and hotel and transport infrastructure which has advanced every consecutive year are the expo’s main advantages. Thus Kielce
has become a meeting place for industry representatives who are interested in establishment of business
relations in the Polish market and the expo has gained
a true, international character.

RZECZPOSPOLITA
Polski przemysł obronny oraz zagraniczni przedstawiciele branży zbrojeniowej zaprezentują swoje produkty
na początku września w Kielcach. 26. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) organizowany
przez Targi Kielce rozpocznie się 4 września i potrwa do
7 września. Należąca do największych tego rodzaju imprez w Europie od przeszło ćwierć wieku jest wizytówką
polskiej branży zbrojeniowej. Okazuje się także najlepszym sposobem promocji rodzimych firm.

RZECZPOSPOLITA daily
At the beginning of September the Polish defence industry and representatives of foreign armaments business
sector present and showcase their products in Kielce.
The 26th International Defence Industry Exhibition
(MSPO) organised by Targi Kielce starts on September
4 and continues until September 7. For over a quarter of
a century MSPO has advanced to become of Europe’s
major events of this kind. The expo is the showcase of
the Polish armaments industry and has thus proven to
be the best way to promote domestic companies.
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MöNCH PUBLISHING GROUP (www.monch.com)
Podczas MSPO 2018 w Kielcach Grupa WB zaprezentowała najnowszą wersję dwóch wiodących produktów
militarnych: Systemu Zarządzania Bojowego TOPAZ
oraz Systemu Amunicji Krążącej WARMATE-2. Oba rozwiązania oferowane są polskiemu Ministerstwu Obrony
Narodowej (MON) oraz klientom zagranicznym. Grupa
WB jest wiodącą polską firmą obronną, która może się
pochwalić imponującymi dostawami do różnych klientów na całym świecie, w tym na Bliski Wschód i do Azji.
Na MSPO 2018 firma ogłosiła: „ewolucja oprogramowania TOPAZ od oprogramowania do kontroli ognia
do w pełni zintegrowanego systemu zarządzania walką
- ICMS dla użytkowników wojskowych zapewnia kom-

MöNCH PUBLISHING GROUP (www.monch.com)
During MSPO 2018 in Kielce, Poland, WB Group presented the latest version of its two leading military products: the TOPAZ Combat Management System and the
WARMATE-2 Loitering Munitions System. Both solutions
are offered to the Polish Ministry of National Defence
(MoND) and foreign customers. WB Group is a leading
Polish defence company, with impressive deliveries to
various customers around the world, including the Middle
East and Asia. At MSPO2018, the company announced,
“the evolution of its TOPAZ software system from only
a fire control software system to a fully integrated combat
management system - ICMS for military users - providing

Wystawę odwiedziło 462 dziennikarzy
zarówno z kraju, jak i z zagranicy./ The exhibition hosted 462 journalists from Poland
and abroad.
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pleksowy pakiet narzędzi dla dowódców, umożliwiający
szybsze podejmowanie decyzji i reagowanie.”

a comprehensive suite of tools for commanders to enable quicker decision making and reaction.”

POLSKA ZBROJNA
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach od ponad ćwierć wieku jest wizytówką polskiej
branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm.
Jest także miejscem prezentacji nowości sektora obronnego z całego świata.
Dwie idee przyświecają niezmiennie Salonowi Obronnemu w Targach Kielce – promocja polskich firm przemysłu
zbrojeniowego na arenie międzynarodowej oraz wzmacnianie potencjału obronnego Polski.

POLSKA ZBROJNA [POLISH ARMAMENTS]
For over a quarter of a century the Kielce International
Defence Industry Exhibition has been the Polish industry’s flagship as well as a showcase and the best way to
promote domestic companies. MSPO is also a presentations platform for the global defence business sector’s
latest developments.
Unwaveringly the Targi Kielce Defence Expo has been
guided by two ideas - promotion of Polish armaments industry companies at the international arena and strengthening Poland’s defence potential.

ARMYRECOGNITION.COM
Z rosnącymi napięciami na wschodniej granicy Polski
w tle, amerykańskie firmy lotnicze, obronne i formy z obszaru bezpieczeństwa podjęły wysiłki mające na celu
wsparcie Polski. Sojusznicy NATO prezentują w tym tygodniu na MSPO 2018 krytyczne technologie i sprzęt, aby
wzmocnić relacje z klientami i decydentami zaangażowanymi w modernizację Sił Zbrojnych Polski.
Na tegorocznej imprezie wystawia się ponad 30 amerykańskich firm, w tym Boeing Company, Lockheed Martin,
Motorola Solutions, Northrop Grumman i Raytheon. Wielu
z nich bierze udział w Pawilonie Partnerstwa USA, organizowanym przez Kallman Worldwide, Inc., oficjalnego amerykańskiego przedstawiciela targów zbrojeniowych działającego we współpracy z agencjami rządowymi, w tym
departamentami handlu, obrony i departamentem stanu.

ARMYRECOGNITION.COM
Against a backdrop of rising tensions along Poland’s
eastern border, U.S. aerospace, defence and security
companies committed to supporting Poland and NATO
allies are exhibiting critical technologies and equipment
this week at MSPO 2018 to strengthen connections with
buyers and decision-makers involved in the modernization of Poland’s defence forces.
More than 30 U.S.-based companies including The Boeing Company, Lockheed Martin, Motorola Solutions,
Northrop Grumman and Raytheon are exhibiting at this
year’s event. Many are participating in the USA Partnership Pavilion, organized by Kallman Worldwide, Inc., the
show’s official U.S representative, in coordination with
government agencies, including the departments of
commerce, defence and state.

DEFENCE24
Prezydent Andrzej Duda, który w środę odwiedził 26.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, najwięcej mówił o konieczności modernizacji sił
morskich. W krótkim wystąpieniu prezydent podkreślił,
że w Kielcach wystawia się prawie 620 podmiotów, mniej
więcej po połowie z Polski i z zagranicy. – To są rzeczywiście bardzo duże targi – zauważył Duda. Zaznaczył, że
na wystawie jest bardzo dużo nowoczesnego sprzętu.
– Cieszę się, że przynajmniej część z niego już wchodzi
na wyposażenie polskiej armii – dodał. Zwierzchnik sił
zbrojnych mówił, że cieszy się z oferty pokazanej na kieleckich targach oraz z tego, że polskie firmy zapewniają,
że stale się rozwijają.

DEFENCE24
President Andrzej Duda visited the 26th International Defence Industry Exhibition in Kielce on Wednesday. President spoke most about the need to modernize the navy.
In his short speech, president highlighted the fact that
nearly 620 companies showcase in Kielce, Polish and
foreign companies in almost equal proportion. - This is a
really large expo, indeed - noted Duda and pointed out
that to the modern equipment galore on show. - I am
glad that at least some of this gear has already become
the Polish army equipment - he added. The head of the
armed forces said he was pleased with the offer showcased at the Kielce trade fair. He was glad that Polish
companies ensure about their constant development.

JANES.COM
Polska spółka państwowa zaprezentowała demonstrator technologii (TD) zaprojektowany w celu spełnienia
wymagań Systemu Zarządzania Polem Walki Rosomak
(BMS) dla transportera opancerzonego Rosomak (APC).
System został zaprezentowany po raz pierwszy na wystawie MSPO w Kielcach.
Pokazany przez kontrolowaną przez rząd Polską Grupę
Zbrojeniową (PGZ) demonstrator to owoc współpracy
wielu polskich firm działających pod szyldem PGZ oraz
kilku innych, niezależnych firm krajowych. Eksponowany
po raz pierwszy na targach demonstrator dla KTO Rosomak 8x8 wyposażony jest w pakiet BMS, który ostatnio
przeszedł próby terenowe w kwietniu 2018 r., jak podają
źródła przemysłowe w rozmowie z „Jane’s”.

JANES.COM
A Polish state-run company has unveiled a technology
demonstrator (TD) designed to satisfy the Polish Land
Forces’ Rosomak Battle Management System (BMS)
requirement for the Rosomakarmoured personnel carrier
(APC). The system was unveiled at the MSPO exhibition
in Kielce, Poland.
Unveiled by the government-controlled Polish Armament
Group (PGZ), the TD represents a collaboration between
multiple Polish companies operating under the PGZ banner as well as several other independent local businesses. Exhibited for the first time, the TD featured the 8x8
Rosomak APC equipped with a BMS mission suite that
last underwent field trials in April 2018, industrial sources
told “Jane’s”.
Raport MSPO 2018
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