
RAPORT
MSPO 2020 

Partner strategiczny

XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

www.msPo.Pl

Brytyjska Wystawa Narodowa

patronat honorowy
prezydenta rzeczypospolitej polskiej
andrzeja dudy



RAPORT MSPO 20202

• Ministerstwo Obrony Narodowej
• Ministerstwo Rozwoju
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Sztab Generalny Wojska Polskiego
• Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
• Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
• Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
• Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP
• Komenda Główna Straży Granicznej
• Komenda Główna Policji
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Polska
• Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
• Sejmowa i Senacka Komisja Obrony Narodowej
• Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych
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Szanowni
PańStwo
Miniona, 28 edycja MSPO zgromadziła 185 wystawców z 15 krajów. 
Obecni byli między innymi sekretarze i podsekretarze Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach Obrony Naro-
dowej, Aktywów Państwowych, Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Sportu, 
członkowie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Administracji i Spraw 
Wewnętrznych wraz z jej przewodniczącym, Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej. Gościliśmy 34 atache z 27 krajów i ponad 40 generałów 
Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej.

Mam ogromną nadzieję, że dla Państwa był to dobry czas, a przeprowa-
dzone rozmowy przyniosą efekty w przyszłości. Optymizmem napawa-
ją słowa, które wybrzmiały w listach od Głowy Państwa, pana premiera, 
szefów kilku resortów, w tym Obrony Narodowej. Za wielką przychylność 
wszystkim z serca dziękuję.

Sprawą szczególnej wagi jest dla nas zadowolenie Wystawców, w tym 
Partnera Strategicznego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wierzę, że MSPO 
było także dla firm należących do Grupy ważnym czasem dobrych, per-
spektywicznych rozmów biznesowych. Jestem przekonany, że razem 
wyjdziemy obronną ręką z kryzysu.

Dziękuję Wystawcom i wszystkim gościom MSPO za to, że obdarzyliście 
nas tak dużym zaufaniem w szczególnie trudnym dla świata czasie. To dla 
nas największe wyróżnienie, a dbałość o bezpieczeństwo, któremu służy 
MSPO jest naszą największą troską. Także w przyszłości zrobimy wszyst-
ko, aby Państwa nie zawieść.

Skłaniam się dzisiaj do opinii moich pracowników. MSPO należy postrze-
gać w kategorii sukcesu, bo przecież mogliśmy nie zrobić niczego. Przed 
nami kolejne wystawy i walka o każdego klienta. Jestem przekonany, że 
damy radę. 

Dziękując, że byliście Państwo z nami zapraszam na kolejną edycję MSPO, 
mam nadzieje, że w lepszym 2021 roku.

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce

m2 powierzni wystawienniczej

10 400

wystawców

185

zwiedzających i gości

3 883

dziennikarzy

187

delegacje zagraniczne
z 22 krajów

23
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RADA
PROGRAMOWA

PREZYDIUM 
RADY PROGRAMOWEJ

Przewodniczący Rady Programowej

Sebastian CHWAŁEK   
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej

Z-ca Przewodniczącego Rady  
Programowej

gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI 
Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
Ministerstwa Obrony Narodowej

Z-ca Przewodniczącego Rady  
Programowej

płk Marek NIENARTOWICZ   
Szef Oddziału Programowania Mobilizacji 
Gospodarki i Rezerw Strategicznych Zarządu 
Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP

CZŁONKOWIE 
RADY PROGRAMOWEJ

bryg. Krzysztof CIOSEK  
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej

Piotr CZAJKOWSKI  
Naczelnik Wydziału w Departamencie Instru-
mentów Rozwojowych w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów

gen. bryg. Bogdan DZIEWULSKI   
Zastępca Szefa Inspektoratu-Szef Logistyki 
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

płk dr Janusz FILIPEK   
Szef Zarządu Planowania Logistycznego – J4 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych 

Krzysztof FRELICH  
Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Mini-
sterstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego

płk Piotr GÓRNIAK  
Szef Oddziału Technicznego Dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej

gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI 
Z-ca Komendanta Głównego Komendy Głównej 
Żandarmerii Wojskowej

Andrzej LESZCZYŃSKI  
Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzo-
ru Właścicielskiego II Ministerstwa Aktywów 
Państwowych

płk rez. dr inż. Witold LEWANDOWSKI  
Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbroj-
nymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

płk Grzegorz LISOWSKI  
Z-ca Szefa Służb Technicznych Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych

płk Adam MAJCHRZAK   
Dyrektor Biura Logistyki Agencji Bezpieczeń-

stwa Wewnętrznego

dr Andrzej MOCHOŃ 
Prezes Zarządu Targi Kielce S.A.

Jan PAWELEC 
Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy 
Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju 

Rafał SOBOLEWSKI 
Dyrektor Działu Zarządzania Programami i 
Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obron-
ności Państwa w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju

Krzysztof STYCZEŃ 
Z-ca Dyrektora Działu Zarządzania Programami 
i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obron-
ności Państwa w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju

płk SG Dariusz TETERUK 
Z-ca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia 
Komendy Głównej Straży Granicznej

nadkom. Mariusz WÓJCIK  
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji 
„BOA” 

Marcin WRÓBLEWSKI 
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpie-
czeństwa Ministerstwa  Spraw Zagranicznych



WAŻNE I POTRZEBNE
TARGI OBRONNE W KIELCACH 

Salon MSPO był pierwszą międzynarodową wystawą zorga-
nizowaną w Polsce po ogłoszeniu lock-downu, a Targi Kielce, 
jako jedne z nielicznych na świecie nie odwołały wystawy bran-
ży zbrojeniowej.

Tegoroczne targi zostały zorganizowane w szczególnych okolicznościach. 
Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na gospodarce, kładąc cień na 
biznes oparty na spotkaniach i budowaniu relacji. Po trzech miesiącach 
lock-downu, kiedy gospodarka zaczęła wracać na właściwe tory, prze-
mysł targowy wciąż borykał się z problemami: ograniczenia i regulacje nie 
pozwalały na realizację dużych wydarzeń.

Organizacja MSPO w takich okolicznościach wydawała się niemoż-
liwa. Ale, jak powiedział podczas otwarcia wystawy Jeremy Quin,  
Minister do spraw Zamówień Obronnych Zjednoczonego Królestwa:  
- W Wielkiej Brytanii zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem wytrzymało-
ści i determinacji Polaków.  Przykłady tej wytrzymałości i determinacji moż-
na mnożyć patrząc na wieloletnią historię narodu. Zatem nie jest żadnym 
zaskoczeniem, że pomimo wszystkich wyzwań, przed którymi stoi świat, 
to właśnie Polska daje przykład organizując najwyższej klasy targi. 

Ekspozycja przygotowana przez wystawców przyciągała zwiedzających, 
jednak to zabezpieczenia przygotowane i wdrażane przez Targi Kielce ro-
biły wrażenie zarówno na zagranicznych delegatach, gościach, wojsko-
wych, jak i na dziennikarzach.
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BEZPIECZEŃSTWO
MISJA - KRYPTONIM 

Targi Kielce bardzo poważnie potraktowały zagadnienie bez-
pieczeństwa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w czasie pandemii. MSPO zostało zorganizowa-
ne pod ścisłym nadzorem sanitarnym.

Każda osoba wchodząca na teren 
targów została poddana kontroli. 
Po wypełnieniu ankiety epidemio-
logicznej goście przechodzili przez 
kabinę dekonteminacyjną wypo-
sażoną w funkcje mierzenia tem-
peratury oraz automatycznej de-
zynfekcji. Podczas wydarzenia 
obowiązywał nakaz zakrywania ust 
i nosa, a środki ochrony indywidual-
nej można było kupić w wyznaczo-

nych punktach. Regularnej dezyn-
fekcji poddawano często dotykane 
elementy infrastruktury. 

Targi Kielce zostały wsparte  
w zakresie bezpieczeństwa epide-
micznego przez żołnierzy 5. Pułku 
Chemicznego Dowództwa Ge-
neralnego, którzy dezynfekowali 
sprzęt wojskowy tworzący Wysta-
wę Sił Zbrojnych.
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Podczas MSPO słowo „bezpie-
czeństwo” zostało odmienione 
przez wszystkie przypadki. Stara-
nia Targów Kielce w tym aspekcie 
docenił podsumowując trzy targo-
we dni na uroczystej gali osobiście 
zaangażowany w organizację Se-
bastian Chwałek, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
przewodniczący Rady Programo-
wej MSPO:

- Jest to dobry moment do podzię-
kowań wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, że pomimo obecne-
go stanu epidemicznego mogliśmy 

zgodnie z wieloletnią tradycją spo-
tkać się we wrześniu w Kielcach  
i rozmawiać na tematy związane  
z obronnością i uzbrojeniem. Spe-
cjalne podziękowania pragnę skie-
rować do organizatorów i gospo-
darzy Salonu, do pana prezesa 
Andrzeja Mochonia i wszystkich 
pracowników Targów Kielce oraz 
do władz miejskich i lokalnych. 
Dziękuje za umożliwienie nam 
udziału w tym wyjątkowym wyda-
rzeniu oraz za gościnność i zapew-
nienie środków bezpieczeństwa, 
które na każdym kroku mieliśmy 
okazję obserwować.
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Obecność Zjednoczonego Królestwa na targach miała na celu pokazanie,  
że oba kraje są otwarte na biznes. MSPO to jednocześnie ważna okazja, aby 
podkreślić historyczne więzi łączące Polaków ze Zjednoczonym Królestwem  
- zarówno w czasach pokoju, jak i wojny.

Na czele delegacji Wielkiej Brytanii 
stał brytyjski wiceminister obrony Je-
remy Quin, który tak mówił o tego-
rocznej Wystawie Narodowej:

„Z ogromną przyjemnością przewod-
niczę brytyjskiej delegacji na MSPO 
w roku, w którym krajem wiodącym 
jest Wielka Brytania. Polska jest waż-
nym sojusznikiem i cenionym człon-
kiem NATO. Jako kraj wiodący, Wiel-
ka Brytania pragnie ukazać głębię 
naszych więzi historycznych oraz sil-
ne relacje w dziedzinie obrony. Bar-
dzo się cieszę, że podczas MSPO 
będę mógł porozmawiać o bieżącej 
współpracy oraz o możliwościach 
na przyszłość z partnerami z sektora  
i sojusznikami z całego świata”.

Po raz pierwszy swój potencjał Wielka Brytania pre-
zentowała w Kielcach w 2010 roku. W 2020 roku bry-
tyjska ekspozycja była mniejsza niż początkowo pla-
nowano pod względem wielkości i zakresu z uwagi na 
zalecenia krajowe w Wielkiej Brytanii oraz obostrzenia 
dotyczące podróży zagranicznych naszych obywateli 
w czasie pandemii Covid-19. W pawilonie brytyjskim 
prezentowali się: Leonardo, MBDA Missile Systems, 
PGI - Protection Group International, Seven Technolo-
gies Group oraz Stream Defence Systems.

W latach ubiegłych w czasie MSPO w ramach Wystaw 
Narodowych swoje wyposażenie prezentowały: Niem-
cy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, 
Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Norwegia i Korea Po-
łudniowa. 

WIELKA BRYTANIA 
PO RAZ DRUGI 
Z WYSTAWĄ NARODOWĄ
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Wystawa Sił Zbrojnych RP to ważny punkt Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego. Tegoroczna edycja odbyła się 
pod hasłem „Siły Zbrojne na miarę współczesnych zagrożeń”. 
Tradycyjnie przed halami wystawienniczymi zaparkował cięż-
ki sprzęt. Goście targów mogli zobaczyć m.in. haubicę Krab, 
wyrzutnię rakiet Langusta oraz różne wersje transporterów 
Rosomak. Jednak największą uwagę zwracały prezentowane  
w Kielcach czołgi.

WOJSKO POLSKIE 
NA MSPO 2020

Swoje wyposażenie podczas tar-
gów prezentowały  jednostki ze 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 
Żołnierze przywieźli na wystawę 18 
ciężkich pojazdów. Dzięki 20 Bry-
gadzie Zmechanizowanej można 
było zobaczyć m.in. zmodyfikowa-
ną wersję T-72. Z kolei pancerniacy 
ze Świętoszowa zabrali ze sobą Le-
oparda w wersji 2PL. Nie mniej cie-
kawe były sprzęt i uzbrojenie, które 
żołnierze prezentowali w hali wy-
stawienniczej. Największym zain-
teresowaniem cieszył się następca 

wysłużonych Honkerów, czyli Ford 
Ranger XLT. Nowością chwalili się 
także wojskowi z Centrum Szkole-
nia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicz-
nych z Wrocławia. Po raz pierwszy 
na MSPO zaprezentowali system 
kierowanych min przeciwpancer-
nych Jarzębina. 

Na targach zadebiutowało powsta-
łe w styczniu 2020 roku Biuro do 
spraw Programu „Zostań żołnie-
rzem Rzeczypospolitej”. Na stoisku 
Biura można było spotkać przed-

stawicieli WKU, z którzy przedsta-
wiali możliwości służby w armii,  
a także przyjmowali wnioski o po-
wołanie do wojska. 

Za zabezpieczenie Wystawy Sił 
Zbrojnych RP odpowiadało  400 
żołnierzy. Jednak w tym roku ich 
obowiązkiem było nie tylko prezen-
towanie sprzętu i uzbrojenia, ale 
także zadbanie o bezpieczeństwo 
sanitarno-epidemiczne. Za co-
dzienne odkażanie sprzętu odpo-
wiadał 5 Pułk Chemiczny.
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WAŻNE
POROZUMIENIA
ZAWARTE NA MSPO 2020

Tradycją Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronne-
go są zawiera w czasie jego 
trwania porozumienia, podpi-
sywane umowy i negocjowa-
ne kontrakty – nie inaczej było 
także w 2020 roku.

W pierwszym dniu Salonu na sto-
isku Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
podpisano umowę pomiędzy spół-
ką, Hutą Stalowa Wola S.A. oraz 
czeską spółką Tatra Export S.R.O.. 
Przedmiotem umowy jest zapro-
jektowanie oraz dostawa pojazdu 
w układzie 4x4 wraz z kompletną 
dokumentacją techniczną umoż-
liwiającego produkcję pojazdu  
w Polsce. Pojazd ten oferowa-
ny będzie Siłom Zbrojnym RP w 
szeregu programów i projektów,  
w których uczestniczą przedsię-
biorstwa z Polskiej Grupy Zbroje-
niowej. Docelowo, pojazd został 
pozyskany w celu poszerzenia ofer-
ty podwozi do wozów dowodzenia  

i innych specjalistycznych zabu-
dów, wymagających zastosowa-
nia zaawansowanego nośnika 4x4 
m.in. dla Wojsk Rakietowych i Ar-
tylerii.

Znaczenie porozumienia podkreślał 
Prezes Huty Stalowa Wola Bartło-
miej Zając:
- Bardzo jest mi miło, że podczas 
otwarcia tych szczególnych targów 
mogę podpisywać tę umowę. Jest 
to nowy rozdział w funkcjonowaniu 

spółki Stalowa Wola, ale też innych 
spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
Dzisiaj niezmiernie cieszę się z pod-
pisania tej umowy, bo zaczynamy 
eksplorować nowe obszary dzia-
łalności i wychodzimy naprzeciw 
wymaganiom Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Polskich Sił Zbrojnych. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku, w tym czasie pojazd będzie 
mógł być pokazywany tutaj, na kie-
leckim Salonie Przemysłu Obron-
nego - mówił Prezes Zarządu.
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Uzupełnieniem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego były me-
rytoryczne spotkania - ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 
przez środowisko akademickie oraz seminarium kraju wiodącego.

Tegoroczna konferencja zatytułowana „Działania prze-
mysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej  
i obronnej państwa” poświęcona została w pełni infra-
strukturze krytycznej i obronności państwa, które peł-
nią kluczową rolę w jego funkcjonowaniu i życiu oby-
wateli. Podczas wydarzenia wygłoszone zostały m.in. 
referaty o: istocie i funkcjach, jakie spełnia infrastruk-
tura krytyczna państwa, europejskiej infrastrukturze 
krytycznej, ochronie ujęć wody na terenach zurbani-
zowanych czy nawierzchniach elementów funkcjonal-
nych lotnisk jako elementach infrastruktury krytycznej.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Stosunków 
Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Ka-
tedrą Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z partnerami, 
m.in.: Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Me-
dycznych w Kielcach, Warszawską Szkołą Zarządza-
nia-Szkołą Wyższą, Polską Agencją Przemysłowo-
-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

ROZMOWY
O OBRONNOŚCI 

Krajem wiodącym podczas tego-
rocznego MSPO była Wielka Bry-
tania. 9 września, w godzinach 
12:00-14:00 odbyło się Semina-
rium Kraju Wiodącego „Wielka Bry-
tania & Polska – Budujmy Razem: 
umacnianie współpracy w przemy-
śle z myślą o tworzeniu rozwiązań 
klasy światowej”. Podczas semi-
narium zaprezentowały się brytyj-
skie firm, między innymi: Leonardo 
i Thales. W panelu, w którym udział 
wzięli przedstawiciele Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej omówiona została 
współpraca polskiego przemysłu  
z UK, z zaznaczeniem historii suk-
cesu dotychczasowej kooperacji. 
Na zakończenie dyskusji uczestnicy 
seminarium poruszyli kwestie per-
spektyw dalszego rozwoju współ-
pracy oraz jej nowych obszarów.
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185 WYSTAWCÓW 
Z 15 KRAJÓW

Belgia
Chiny
Czechy

Dania
Francja
Izrael

Korea Płd.
Niemcy
Polska

RPA
Szwajcaria
Tajwan

USA
Wielka Brytania
Włochy

Kraje obecne na msPo

najliczniej rePrezentowane Kraje

124 11 8 7
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nagroda deFender

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PRZYZNANE PODCZAS MSPO 2020

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy 
(lider); Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-
-Technologiczne S.A. z Warszawy za „e-NOSP” - sie-
ciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń 
naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzysta-
niem teletransmisji danych

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki 
(lider); Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina 
za autonomiczny symulator szkolenia strzelców przeno-
śnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN

ZURAD Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecka za RobUV

Inspektorat Marynarki Wojennej z Dowództwa Gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych

4 Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia za 
stanowisko kontrolno-naprawcze SKN-1Z celownika  
DNRS/288 systemu kierowania ogniem wieży HITFIST 
30mm KTO ROSOMAK

Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych

nagroda główna dowódcy generalnego 
rodzajów sił zbrojnych zbrojnych 
za zwycięstwo w konkursie „Najlepsza prezentacja – najlepsze stoisko” 

nagroda szeFa insPeKtoratu 
wsParcia sił zbrojnych

wyróżnienie dyPlomem
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nagroda Prezesa zarządu targów Kielce

nagrody dodatKowe

nagrody za aranżację stoisKa targowego  
i sPosób Promocji 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PRZYZNANE PODCZAS MSPO 2020

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy  
(lider); Konfexim-2 Sp. z o.o. za MORSKI UBIÓR PILO-
TA-zestaw przetrwaniowy dla członków załóg wojsko-
wych statków powietrznych 

Medal za organizację Wystawy Narodowej Wielkiej Bryta-
nii dla UK Defence and Security Exports; British Em-
bassy; INTEC EXPORT INTELLIGENCE Ltd.

Medal za organizację i przeprowadzenie Wystawy Sił 
Zbrojnych dla Sztabu Generalnego WP, Dowództwa 
Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspekto-
ratu Wsparcia Sił Zbrojnych

HENSOLDT HOLDING Germany GmbH, Niemcy 
RAFAEL, Izrael 
RAYTHEON Company, Stany Zjednoczone 
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-
-ŚWIDNIK” SPÓŁKA  AKCYJNA, Świdnik 

HYUNDAI Rotem Company, Korea Płd. 
Lockheed Martin Corporation, USA 
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka

wyróżnienia za atrakcyjny i interesujący sPosób 
Prezentacji stoiska

medale za oryginalny i nowatorski styl wystąPienia 
targowego
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System zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi 
statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych 
„e-NOSP” jest innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie za-
sobami wiedzy logistycznej z wykorzystaniem środowiska sieciocentrycznego. 
Ma on również na celu maksymalizację wykorzystania dostępnych informacji  
w zakresie ich sprawności technicznej i lokalizacji w kontekście operacyjne-
go wykorzystania.

Rozwiązanie ma charakter innowacyjny, bazuje na zdalnej diagnostyce  
i transmisji danych pomiarowych oraz analizie numerycznej. Stanowi no-
woczesne rozwiązanie opierające się na technologii J2EE oraz grafowe 
i relacyjne bazy danych. System wyposażony jest w moduł analityczny 
realizujący skomplikowane wieloparametryczne algorytmy decyzyjne oraz 
graficzny interfejs użytkownika wykorzystujący najnowsze standardy uży-
wane przy budowie współczesnych aplikacji internetowych. Umożliwia 
zdalne monitorowanie parametrów technicznych urządzeń w czasie rze-
czywistym podczas jego pracy. Ponadto urządzenia typu LUZES V oraz 
LZE dostosowane są do zasilania samolotów F-35, F-16, M346, B737, 
G550 oraz wszystkich pozostałych samolotów i śmigłowców użytkowa-
nych w Siłach Zbrojnych RP.

nagroda deFender

instytut techniczny wojsK lotniczych z warszawy  (lider)
wojsKowe centralne biuro KonstruKcyjno-technologiczne s.a.  
z warszawy

INSTYTUT TECHNICZNY  
WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6
01-494  Warszawa
tel.: (+48) 261 85 13 00 
faks: (+48) 261 851  313
e-mail: poczta@itwl.pl                   
www.itwl.pl

WOJSKOWE CENTRALNE 
BIURO KONSTRUKCYJNO-
TECHNOLOGICZNE S.A.
ul. Radiowa 13
01-485 Warszawa
tel.: (+48) 22 749 79 00
faks: (+ 48) 261 837 214
e-mail: poczta@wcbkt.pl
www.wcbkt.pl
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Zestaw treningowy złożony jest z systemu informatycznego i przystoso-
wany jest do współpracy z systemem repliki modułu startowego oraz ma-
kiety Zestawu treningowego gabarytowo-wagowej wyrzutni. 

System umożliwia szkolenie strzelców-przeciwolotników PPZR PIORUN 
w zakresie: 
• nauki i doskonalenia czynności przygotowania  PPZR PIORUN do strzelania;
• nauki i doskonalenia umiejętności wykrywania, rozpoznawania i śledzenia 
celów powietrznych; 
• zwalczania celów powietrznych w dowolnej sytuacji taktycznej; 
• współdziałania strzelców-przeciwlotników w składzie drużyny, plutonu.

Autonomiczny symulator szkolenia strzelców przenośnego 
przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN

Symulator pozwala na szkolenie strzelców przy zastosowaniu zestawu 
treningowego Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego 
(PPZR) bez użycia amunicji, przy zastosowaniu technologii rzeczywistości 
wirtualnej (VR) lub w wersji z ekranem.

WOJSKOWY INSTYTUT 
TECHNICZNY UZBROJENIA

ul. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka

tel.+48 22 761 44 01
e-mail:witu@witu.mil.pl

www.witu.mil.pl

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36

71-627 Szczecin
tel.: +48 91 46 24 084

e-mail: biuro@ac-management.com.pl
www.ac-m.pl

wojsKowy instytut techniczny uzbrojenia z zielonKi (lider) 
autocomP management sP. z o.o. ze szczecina

nagroda deFender
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RobUV to mobilny moduł UV  
na bazie emiterów UV-C przezna-
czony do zwalczania broni biolo-
gicznej, w tym do dezynfekcji. Efek-
tem jego działania jest zjonizowanie 
powietrza oraz niszczenie DNA 
oraz RNA organizmów żywych 
(bakterii, grzybów, drobnoustrojów, 
wirusów) na dowolnych powierzch-
niach wystawionych na oddziały-
wanie wysokoenergetycznego pro-
mieniowania UV-C (w ten sposób 
dezynfekowane są sale zabiegowe 
w szpitalach).

Rozwiązanie jest produkowa-
ne w wersji mobilnej (przenośne),  
w ukompletowaniu dostosowanym 
do użytkownika - według standar-
dów obowiązujących w produkcji 

sprzętu wojskowego i medycz-
nego. Urządzenie zapewnia speł-
nienie wymagań wynikających  
z obowiązujących norm i certyfikacji. 
Jest odporne na drgania, uderzenia  
i inne warunki eksploatacyjne i śro-
dowiskowe.

RobUV może być sterowany zdal-
nie lub działać autonomicznie we-
dług zaprogramowanej ścieżki. 
Jego kompaktowa konstrukcja 
pozwala na łatwe przenoszenie  
i stosowanie np. w pojazdach 
służb ratowniczych. Istnieje możli-
wość  modyfikacji modułu emitera, 
poprzez wprowadzenie podajnika 
do korespondencji, paczek, mase-
czek, rękawic, kombinezonów itp.

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. +48 29 644 26 10
fax +48 29 746 25 31
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl
www.zurad.com.pl

zurad sP. z o.o., 
ostrów mazowiecKa

nagroda deFender
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insPeKtorat marynarKi wojennej  
z dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych

insPeKtorat szKolenia dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych

wyróżnienie dyPlomem

nagroda główna dowódcy generalnego 
rodzajów sił zbrojnych zbrojnych 
za zwycięstwo w konkursie „Najlepsza prezentacja – najlepsze stoisko” 
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nagroda szeFa insPeKtoratu 
wsParcia sił zbrojnych

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28
50-984 Wrocław
Służba dyżurna: 261 651 370
Sekretariat: 261 650 451
Kancelaria (fax): 261 651 027
Rzecznik prasowy: 261 651 19

4 regionalna baza logistyczna z wrocławia

Stanowisko kontrolno - na-
prawcze SKN-1Z celownika 
DNRS/288 systemu kierowa-
nia ogniem wieży HITFIST 30 
mm KTO ROSOMAK

Stanowisko kontrolno - naprawcze 
SKN-1Z przeznaczone jest do:
• weryfikacji i naprawy podzespo-
łów celownika DNRS/288
• sprawdzania poprawności dzia-
łania podzespołów po naprawie
• kompleksowego sprawdzenia 
działania celownika po naprawie

Stanowisko SKN-1Z składa się z:
• wzorcowych podzespołów celownika zamontowanych na stojaku tech-
nologicznym
• zasilacza buforowanego
• zespołu kabli technologicznych z testerami
• platformy antywibracyjnej
• testera MS250M

Wdrożenie w Siłach Zbrojnych stanowiska kontrolno - pomiarowego SK-
N-1Z pozwoli w roku budżetowym zaoszczędzić środki finansowe w wy-
sokości 11,4 min zł w skali jednego warsztatu.
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instytut techniczny wojsK lotniczych z warszawy (lider)
KonFexim-2 sP. z o.o.

nagroda Prezesa zarządu targów Kielce

INSTYTUT TECHNICZNY  
WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6
01-494  Warszawa

tel.: (+48) 261 85 13 00 
faks: (+48) 261 851  313

e-mail: poczta@itwl.pl                 
www.itwl.pl

Konfexim-2
ul. Świętej Katarzyny 5

55-011 Siechnice
tel.: 71 311 52 97

e-mail: eques@eques.com.pl
military-suits.com

Morski Ubiór Pilota (MUP-RESCUE PACK) - zestaw przetrwa-
niowy dla członków załóg wojskowych statków powietrznych,  
w wersjach:
• MUP-Rescue Pack „P” - Zestaw przetrwaniowy w wersji dla pilota
• MUP-Rescue Pack „N/T” - Zestaw przetrwaniowy w wersji dla nawigatora  
   i technika pokładowego
• MUP-Rescue Pack „R” - Zestaw przetrwaniowy w wersji dla ratownika
• MUP-Rescue Pack jest dedykowany dla załóg latających nad akwenami. 

Ubiór stanowi zabezpieczenie przed hipotermią w przypadku wodowania po 
awaryjnym opuszczeniu statku powietrznego. Zestaw składa się z: 
• MUP-1 wer. m (ocieplacze, bielizna i elementy ocieplające)
• kamizelka dwufunkcyjna
• specjalistyczne buty do ubiorów MUP
• elementy opcjonalne

MUP-Rescue Pack stanowi system, który w sposób kompleksowy zaspokaja 
potrzeby różnych kategorii użytkowników w zakresie ergonomii, komfortu pra-
cy oraz bezpieczeństwa w przypadkach awaryjnego wodowania, zwłaszcza 
w wodach zimnych. Ubiory są wykonane z tkaniny zasadniczej o ponadprze-
ciętnych właściwościach techniczno-funkcjonalnych względem innych tkanin. 

Oddychalność ubioru jest wzmocniona dzięki oddychającej bieliźnie osobistej, 
zaś funkcja izolacyjna od zimnej wody jest spełniana przez ocieplacz, któ-
ry chroni użytkownika przed wyziębieniem organizmu przez ponad 6 godzin  
w temperaturze 2 st. C. 

Produkt powstał dzięki współpracy konsorcjum ITWL - Konfexim-2.
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RAKIETOWI 
POTENTACI 
NA MSPO 2020

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2020 zaprezento-
wali się Raytheon, Lockheed Martin i MBDA.

Europejskie konsorcjum MBDA przedstawiło zaktuali-
zowaną ofertę w programie modułu dywizjonowego 
przeznaczonego do zwalczania środków pancernych 
i opancerzonych najnowszej generacji pk. Ottokar-
-Brzoza dla Wojska Polskiego. 

Firma Raytheon prezentowała przede wszystkim po-
ciski rakietowe. Znalazło się wśród nich uzbrojenie 
podwieszane do samolotów bojowych ale także ni-
skokosztowy pocisk do systemów obrony powietrznej 
SkyCeptor. 

Na ekspozycji firmy Lockheed Martin nie zabrakło ma-
kiet pocisków do systemu artylerii rakietowej HIMARS, 
a także makiet z modelami tych wyrzutni i wozów to-
warzyszących. Lockheed Martin pokazywał też produ-
kowane przez siebie uzbrojenie i wyposażenie samo-
lotów bojowych: makiety pocisków JAGM, JASSM, 
naprowadzanych bomb DMLGB (Dual Mode Laser 
Guided Bomb) i zasobnika celowniczego Sniper. De-
monstrowane były również przeciwrakietowe pociski 
PAC-3 MSE, stanowiące oręż pierwszej fazy programu 
Wisła.
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ZWIEDZAJĄCY
I GOŚCIE
Z 49 KRAJÓW

Algieria, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, 
Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Japonia, Katar, Kazachstan, Korea, Kurdystan, Litwa, Malezja, Meksyk, Niderlandy, 
Niemcy, Nigeria, Norwegia, Palestyna, Portugalia,  Szwecja, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, 

Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Kraje, z Których Przyjechali zwiedzający

zwiedzających delegacje zagraniczne
z 22 krajów

3 883 23
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PROMOCJA
I MARKETING

ZAINTERESOWANIE 
MEDIÓW

wejść na wwwpartnerów medialnych

publikacji w mediach
branżowych

materiałów
telewizyjnych

publikacji w prasie
i portalach ogólnopolskich

dziennikarzy

materiałów
w radio

redakcji

97

385 344

187

89

59 89

msPo w sieci

zasięg postów
607 000170 000
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Lee Han – Soo
Senior Manager 

Global Defense Sales 
& Marketing Team
HYUNDAI ROTEM

Sławomir Kułakowski
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW

NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU

Na MSPO już jesteśmy po raz trzeci. Niestety z powodu pandemii te-
goroczna wystawa jest znacznie mniejsza. Dla HYUNDAI ROTEM jest to 
pierwszy raz, aby zaprezentować nasze rozwiązania i przedstawić nasz 
główny czołg K2PL. Mamy dobre opinie od wielu klientów oraz buduje-
my pozytywne relacje z polskimi branżami. To dla nas dobra szansa, aby 
nawiązać biznesowe, oficjalne relacje. Spotkania podczas targów umożli-
wia nam komunikowanie się z klientami, ponieważ dotychczas nie mogli-
śmy przyjechać do Polski, ale dzięki temu możemy odbyć bezpośrednie 
spotkanie z klientami. Całkowicie rozumiemy i doceniamy politykę bez-
pieczeństwa Targów Kielce, doceniamy podjęte działania, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo gości, np. używanie masek i działania dot. sprzątania. 
Liczymy na owocne efekty naszej wizyty.

W dobie pandemii kiedy jest ciężko, to przyjaciół się poznaje po tym, że 
są razem z organizatorem. My byliśmy zawsze w tych lepszych czasach, 
to jesteśmy też i w tych gorszych. MSPO jest bardzo ważnym punktem. 
MSPO się od samego początku rozwijało i mam to doświadczenie, po 
raz pierwszy byłem w 1993 roku tutaj. Widzę jak MSPO zdominowało 
ten rynek w Europie bo są trzecimi targami europejskimi i to jest zna-
czące przedsięwzięcie, które trzeba podtrzymywać. My reprezentujemy 
interesy ekonomiczne naszych członków, czyli 142 firm pomagamy im na-
wiązać kontakty z zagranicą, kiedy nie mają takich możliwości chociażby 
budżetowych i kontaktów. Działamy w organizacjach międzynarodowych 
reprezentując polski przemysł obronny. Staramy się pozyskać jak najwię-
cej nowych technologii, nowych wyrobów żeby były produkowane tutaj  
w polskich firmach.

WystaWcy o MsPo 2020
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Bogdan Kaliński
ELMARK AUTOMATYKA S.A.
Sales Manager

Tom Geerits
Sales Manager TEKSAM COMPANY

W targach MSPO wystawiamy się 
regularnie od 10 lat, w tym roku nie 
mogło być inaczej. Nie mamy żad-
nych zarzutów do organizacji tego-
rocznej edycji targów, wszystko jest 
organizowane tak samo profesjo-
nalnie jak co roku. Targi są o wiele 
mniejsze jak co roku, ale podcho-
dząc do tego w taki sposób, że są 
mniejsze, że nie bierzemy udziału, 
nigdy by się one nie odbyły. Wraca-
my do normalności, cieszymy się, 
że  mamy fajne miejsce, w fajnej hali 
i zdobywamy nowych klientów.

Myślę, że jest lepiej, niż się spo-
dziewaliśmy, wystawa MSPO jest 
zorganizowana jak zawsze bardzo 
dobrze. Zawsze jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że tu jesteśmy. Pod-
jęte środki ostrożności są bardzo 
dobre, jest mierzona temperatura  
i możliwość dezynfekcji. Większość 
ludzi przestrzegała zasad. Myślę, że 
jest w porządku, biorąc pod uwa-
gę, ilu jest tutaj ludzi oraz ilu jest wy-
stawców. To nasz czwarty raz tutaj, 
będziemy tutaj również w przyszłym 
roku. Jesteśmy przyzwyczajeni do 
naprawdę dużych targów, jeździli-
śmy po całym świecie. Wybraliśmy 
MSPO, bo Polska to rynek, który 
naprawdę się rozwija. Zauważy-
liśmy, że jest tu dużo miejsca na 

rozwój biznesu. MSPO to wystawa,  
w której chcemy brać udział każde-
go roku, jest ona zaraz obok innych 
dużych wystaw np. w ABUDABI czy 
JAKARCIE. W swojej ofercie posia-
damy maszty segmentowe oraz 
maszty teleskopowe, które są uży-
wane m.in. do celów telekomunika-
cyjnych, dla cywili czy dowódców 
polowych. W naszym asortymen-
cie mamy 500 różnych masztów, 
dzięki czemu możemy zaoferować 
rozwiązania dla prawie każdego na-
bywcy na całym świecie. Zaopatru-
jemy straż pożarną, NATO, bezpo-
średnio do armii, armatury radiowe, 
więc mamy bardzo szerokie spek-
trum klientów.
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Media o MsPo 2020

tvP 1

tvP 2

Polsat news

rzeczPosPolita

mönch Publishing grouP

dziennik zachodni
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ukrainian defense review altair

cyber security review

Polska zbrojna

defence24
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Partner strategiczny

MSPO

www.mspo.pl

XXIX Międzynarodowy Salon

Przemysłu Obronnego

7-10.09.2021
Kielce

Dołącz do nas!


