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• 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 Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
• Sejmowa i Senacka Komisja Obrony Narodowej
• Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych
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Miniona, 29 edycja MSPO zgromadziła 400 wystawców z 27 krajów. Wystawę wizytowali Prezy-
dent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego Paweł Soloch.  Podczas Salonu Obronnego w 2021 roku w Targach Kielce 
pojawiło się aż 34 attache, w tym Zastępca attaché wojskowego USA - mjr Elizabeth L. EVANS. 
Targi odwiedziły oficjalne delegacje zagraniczne z 14 krajów: USA, Wielkiej Brytanii, Czech, Wę-
gier, Francji, Korei, Norwegii, Ukrainy, Estonii, Gruzji, Włoch, Litwy, Hiszpanii, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich oraz korpusy dyplomatyczne z 17 krajów świata: Australii, Białorusi, Bułga-
rii, Niemiec, Indonezji, Libii, Nigerii, Palestyny, Kataru, Turcji, Austrii, Maroko, Korei Południowej, 
Pakistanu, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA.
 
Mam ogromną nadzieję, że dla Państwa był to dobry czas, a przeprowadzone rozmowy przynio-
są efekty w przyszłości. Optymizmem napawa fakt, że po ciężkim czasie pandemii branża tar-
gowa powoli wraca na wcześniejsze, korzystne tory. Doskonale obrazują to statystyki – minioną 
edycję odwiedziło niemal 11 tysięcy zwiedzających, podczas MSPO 2020 było ich kilka tysięcy.

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, perspektywicznych rozmów biznesowych. 

Dziękuję Wystawcom i wszystkim gościom MSPO za to, że obdarzyliście nas tak dużym zaufa-
niem 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 zro-
bimy wszystko, aby Państwa nie zawieść.

Dziękując, że byliście Państwo z nami zapraszam na kolejną, jubileuszową edycję MSPO, mam 
nadzieje, że w jeszcze lepszym 2022 roku.

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce

Szanowni PańStwo
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• Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej
• Zbigniew Rau - Minister Spraw Zagranicznych
• Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Zbigniew Gryglas - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych,  

Minister Rozwoju i Technologii
• Paweł Soloch - Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
• Michał Dworczyk - Minister Członek Rady Ministrów,  

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• płk Krzysztof Wacławek - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Jarosław Rusiecki - Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
• Michał Jach - Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
• Wiesław Szczepański - Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji  

i Spraw Wewnętrznych
• gen. Rajmund T. Andrzejczak - Szef Sztabu Generalnego WP
• gen. Jarosław Mika - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
• gen. bryg. Artur Kępczyński - Z-ca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP 

 - Szef Logistyki
• gen. broni Tomasz Piotrowski - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
• gen. dyw. Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
• gen. dyw. Tomasz Połuch - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
• gen. dyw. SG Tomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej
• nadbryg. Andrzej Bartkowiak - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
• gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji
• dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

KOMITET HONOROWY
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RADA PROGRAMOWA

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   
Członek Tytularny

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

Krzysztof FRELICH  
Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki  
Ministerstwa Edukacji i Nauki

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

gen. bryg.  Maciej KLISZ  
Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Sławomir CICHOCKI 
Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
Ministerstwa Obrony Narodowej

(w układzie alfabetycznym)

gen. bryg. Artur KĘPCZYŃSKI 
cz.p.o. Szef Inspektoratu  Wsparcia Sił   
Zbrojnych RP, Szef Logistyki

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

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, 
Pracy i Technologii  

płk Mirosław POLAKOW 
Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowódz-
twa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Paweł SOBCZYK 
Dyrektor Departamentu Nadzoru III Ministerstwa 
Aktywów Państwowych

Rafał SOBOLEWSKI 
Dyrektor 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  
Naczelnik Wydziału Wsparcia Technicznego 
- Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny 
Policji  „BOA” 

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

Prezydium rady Programowej

członkowie rady Programowej



RAPORT MSPO 20216

Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego oraz odbywające się rów-
nolegle targi LOGISTYKA, to strate-
giczne dla polskiego i światowego 
przemysłu obronnego wydarzenie. 
MSPO od lat stanowi miejsce spotkań 
potentatów światowego przemysłu 
obronnego oraz miejsce prezenta-
cji największych dokonań przemysłu 
zbrojeniowego z całego świata: nowo-
czesnego sprzętu i wyposażenia woj-
skowego. Targi zbrojeniowe to rów-
nież okazja do odbycia biznesowych 
spotkań i zawarcia strategicznych 
umów między producentami sektora 
obronnego z różnych kontynentów. 

Jednym ze strategicznych partnerów targów MSPO 
jest Polska Grupa Zbrojeniowa – jeden z największych 
koncernów obronnych w Europie. Podczas targów 
zbrojeniowych, na stoisku PGZ prezentowana była bo-
gata oferta innowacyjnych rozwiązań i systemów dla 
Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych. MSPO to 
również okazja dla PGZ do podpisania strategicznych 
umów na rzecz dostaw nowego uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego dla SZ RP, porozumień i umów partner-
skich z przedsiębiorstwami z innych krajów. Polska 
Grupa Zbrojeniowa była również organizatorem wielu 
spotkań i merytorycznych konferencji podczas Salonu 
Przemysłu Obronnego. Od lat honorowego patronatu 
udziala Salonowi Prezydent RP Andrzej Duda.

MISJA MSPO ’21 

WYKONANA!

m2 powierzni
wystawienniczej

20 629
wystawców
z 28 krajów

400
zwiedzających i gości

z 41 krajów

10 701

Fakty i liczby
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400 wystawców z 28 krajów

kraje najliczniej rePrezentowane

Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, 
Kanada, Korea Południowa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska , Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, 

Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

215 41 19 13
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WAŻNI GOŚCIE
NA MSPO 2021

Wśród gości XXIX Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXVII 
Międzynarodowych Targów Logistycz-
nych LOGISTYKA pojawili się najważniejsi 
przedstawiciele  kraju i polskiego systemu 
obronności. Wystawę wizytował Prezydent 
RP Andrzej Duda, który tradycyjnie już ob-
jął wydarzenie Patronatem Honorowym. 
W uroczystości otwarcia wzięli udział tak-
że Minister Obrony Narodowej - Mariusz 
Błaszczak i Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Paweł Soloch. Swoją wizy-
tę złożył również zastępca generał dywizji 
Andrzej Reudowicz. Każdy z obecnych 
podkreślił znaczenie wystawy dla polskie-
go przemysłu obronnego oraz jej wpływ na 
promocję polskiego przemysłu obronnego 
na arenie międzynarodowej.

Nie zabrakło także przedstawicieli służb 
mundurowych: generała dywizji Dariusza 
Łukowskiego Dyrektora Departamentu 
Zwierzchnictwa nad siłami Zbrojnymi w 
BBN oraz Przemysława Funioka, Marka 
Pasionka i Andrzeja Pozorskiego Zastęp-
ców Prokuratora Generalnego, generała 
Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego oraz wielu 
innych. Targi odwiedziło również 31 oficjal-
nych delegacji zagranicznych z 27 krajów.
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Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, In-
donezja, Katar, Korea Południowa, Libia, Litwa, Łotwa, Maroko, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Palestyna, Polska, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

10 701 zwiedzającycH i gości z 41 krajów
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OFICJALNE

WIZYTY ZAGRANICZNE
31 delegacji zagranicznycH z 27 krajów

Czechy, Węgry, Francja, Norwegia, Ukraina, Estonia, Gruzja, Włochy, Litwa, Hiszpania, Australia, Białoruś, Bułgaria, Niemcy, 
Indonezja, Libia, Nigeria, Palestyna, Katar, Turcja, Austria, Maroko, Korea Południowa, Pakistan, Włochy, Wielka Brytania, USA
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Tradycyjnie ekspozycji MSPO towarzyszyła Wystawa Sił 
Zbrojnych RP, w 2021 roku organizowana pod hasłem  
„WYTRWAĆ-OPANOWAĆ-POKONAĆ”. Ponad 400 żołnie-
rzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych przyjechało do Kielc  
by razem zorganizować wydarzenie.

WOJSKO POLSKIE 
NA MSPO 2021

Wystawa objęła ponad 5 000 m2 po-
wierzchni wewnątrz hali A, na której 
swoje stoiska prezentowały m. in. 
Jednostki Dowództwa Generalne-
go Rodzajów SZ, Wojska Obrony 
Terytorialnej, Żandarmeria Wojsko-
wa, jednostki Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych, Biuro ds. Projektu 
Zostań Żołnierzem SZ, Narodowe 
Centrum Bezpieczeństwa Cyber-
przestrzeni oraz uczelnie wojskowe. 

Na zewnątrz, na ponad 2 000 m2 
powierzchni na zwiedzających cze-
kał ciężki sprzęt taki jak: samobież-
ny przeciwlotniczy zestaw rakieto-
wy POPRAD, czołg Leopard 2A5, 
czołg Leopard PL, KTO ROSOMAK 
HITFIST-30, armatohaubica KRAB, 
jednostka ogniowa PSR-A PILICA, 
artyleryjski Wóz Remontu Uzbro-
jenia, dwa zestawy SCOBAMAT.  
Miniona edycja Wystawy Sił Zbroj-

nych różniła się od poprzednich.
„Mając na uwadze względy bez-
pieczeństwa i ograniczenia z jakimi 
musimy się mierzyć w pandemii, 
poszliśmy raczej w kierunku mul-
timedialnym. Stoiska wyposażo-
ne były w ekrany i telewizory, na 
których wyświetlane były materia-
ły informacyjne” – tłumaczył ko-
ordynator Wystawy Sił Zbrojnych  
płk Grzegorz Lisowski.



RAPORT MSPO 202112

WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to liczne 
seminaria i konferencje. 

Podczas ponad 30 spotkań organizowanych na tego-
rocznych targach omówiono m.in. znaczenie dla prze-
mysłu obronnego wybranych programów, takich jak 
„Miecznik”, „OCEAN 2020” oraz „Wilk”. Wśród semi-
nariów, które odbyły się podczas tegorocznych targów 
znalazło się spotkanie organizowane przez Hutę Stalo-
wa Wola, podczas którego przeanalizowano wybrane, 
strategiczne dla rozwoju sił zbrojnych projekty. 

Podczas pozostałych wykładów m.in. omówiono ko-
rzyści i możliwości wynikające z polsko-amerykańskiej 
umowy o wzmocnionej współpracy obronnej EDCA 
oraz przedstawiono mocne strony i wyzwania związane 
z systemem Foreign Military Sales (FMS).

Na tegorocznym MSPO zaprezentowano nowocze-
sne narzędzia szkoleniowe i serwisowe OBRUM dla 
sił zbrojnych oraz nowatorskie metody diagnostyki te-
rahercowej w wybranych zastosowaniach w wojsku  
i bezpieczeństwie, a także podkreślono znaczenie pol-
skiego przemysłu lotniczego w kreowaniu potencjału 
obronnego RP. 

Nie zabrakło również merytorycznych konferencji, pod-
czas których przeanalizowano działanie konkretnego 
modelu precyzyjnego sprzętu wojskowego oraz wska-
zano zalety współpracy przemysłu obronnego ze start- 
upami oraz środowiskiem naukowym. 
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Podczas targów MSPO zawierane są liczne porozumienia i umowy o współpracy 
z czołowymi przedstawicielami polskiego i światowego przemysłu obronnego.

Na tegorocznym MSPO, Konsorcjum Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej PGZ-NAREW podpisało umowę ramową  
z Inspektoratem Uzbrojenia dot. pozyskania Zestawów Ra-
kietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-
-KZ) o kryptonimie NAREW. To największy w historii Polski 
projekt modernizacyjny SZ RP. W podpisaniu umowy wziął 
udział prezydent RP, Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pod-
pisała również umowę z Nammo - jednym z wiodących pro-
ducentów amunicji na świecie, a także umowę na dostawę 
kołowych transporterów opancerzonych rozpoznania ska-
żeń ROSOMAK RSK oraz interrogatorów średniego i dale-
kiego zasięgu systemu „swój-obcy”. 

Obchodząca swoje 45-lecie PCO S.A. zawarła dwa ważne 
porozumienia dot. ekspansji na rynki zagraniczne: z ukra-
ińską firmą UKRAINIAN HELICOPTERS oraz z norweskim 
Kongsberg Defence & Aerospace dotyczące rozwijania sys-
temów wieżowych. 

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. podpisały ra-
mową umowę z Pratt&Whitney, Oddziałem firmy Ray-
theon Technologies Corporation określającą zasa-
dy współpracy i wsparcia inżynierskiego w dalszym 
rozwoju kompetencji technicznych i zwiększenia zakresu 
prac remontowych silników F100-PW-229 używanych  
w samolotach F-16 przez polskie Siły Powietrzne. 

Spółka Saab podpisała umowę na dostawę laserowych sys-
temu symulacji oraz pakietu wsparcia dla Sił Zbrojnych RP. 

 
UMOWY 
I POROZUMIENIA
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PRZYZNANE PODCZAS MSPO 2021

Huta Stalowa Wola S.A. ze Stalowej Woli, WB Elec-
tronics S.A. z Ożarowa Mazowieckiego, Rosomak S.A.  
z Siemianowic Śląskich za artyleryjski wóz rozpoznawczy 
(AWR) na KTO Rosomak

Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. z Radomia  
za 9 mm pistolet samopowtarzalny VIS 100

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider) z Warsza-
wy; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu 
Organicznego z Warszawy; BORYSZEW S.A. Oddział 
Nylonbor z Sochaczewa za system flar i kaset do ich 
odpalania

nagroda Prezydenta
rzeczyPosPolitej Polskiej 
dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 
żołnierzy Sił Zbrojnych RP:

wyróżnienie 
ministra obrony narodowej

wyróżnienie 
ministra obrony narodowej
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nagroda deFender

Wojskowa Akademia Techniczna (lider) z Warszawy; 
Transbit Sp. z o.o. (konsorcjant) z Warszawy; Asseco Po-
land S.A. (konsorcjant) z Rzeszowa za bezpieczny system 
komunikacji multimedialnej (BSKM)

ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. z Osielska; 
GLOMEX MS Polska Sp. z o.o., Suchy Las za samochód 
osobowo-ciężarowy ogólnego przeznaczenia - samochód 
serwisowy z funkcją rozpoznania technicznego

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki; 
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., 
Białe Błota za PTASZNIK - uniwersalny ładunek specjalny  
o działaniu kumulacyjnym z możliwością mocowania adap-
terów EFP oraz DFC

REMONTOWA SHIPBUILDING członek grupy kapitałowej 
Remontowa Holding z Gdańska za serię sześciu wielozada-
niowych holowników zbudowanych dla Marynarki Wojennej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego - Instytut Optoelektroniki (lider) z Warszawy; 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy; Ken-
bit Koening i Wspólnicy Sp.J. z Warszawy; Nordcom Sp.  
z o.o. z Dąbrowy Górniczej za laserowy system wykrywania 
i śledzenia nisko latających obiektów – SkanDRON

PCO S.A. z Warszawy za Modułowy System Noktowizyjno-
-Termalny MZN-1T

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Grosz-
kowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Zegrze Połu-
dniowe za system ochrony informacji w sieciach radiowych 
LAWENDA

GRUPA WB | WB Electronics S.A. z Ożarowa Mazowiec-
kiego za wielowarstwowy wielozadaniowy misyjny powietrz-
ny inteligentny rój W2MPIR

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy;  
Dobrowolski Sp. z o.o. (lider), Wschowa za BIZON - bezza-
łogową platformę pomiarową

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. z Radomia; Jelcz 
Sp. z o.o., Jelcz-Laskowice; Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
S.A. z Grudziądza; Autosan Sp. z o.o., Sanok za pojazdy 
specjalne systemu WISŁA-kołowe platformy specjalne wraz 
z przyczepą logistyczną
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Inspektorat Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych

Dla: 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu
Za: opracowanie projektu: Przystawka blokowania napędu wieży HIT FIST 
30mm 8x8 KTO ROSOMAK
Dla zespołu twórców w składzie: Marcin Spakowski, Janusz Czarnota, 
Jarosław Antochowski, Jacek Mikołajczak, st.chor. Dariusz Skibowski

Dla: 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie
Za: opracowanie projektu: Sposób naprawy trójnogu wyrzutni zestawu 
PPK SPIKE
Dla zespołu twórców w składzie: Ireneusz Kosecki, Marek Mielniczek

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

nagrody szeFa insPektoratu wsParcia sił zbrojnycH

nagroda za uzyskane osiągnięcia w działalności 
racjonalizatorskiej i innowacyjnej

Pierwsze wyróżnienie za uzyskane osiągnięcia 
w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej
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WB ELECTRONICS S.A. | GRUPA WB, Ożarów Mazowiecki

Dla: Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie
Za: opracowanie projektu pt.: STEND POWER PACK KTO 
ROSOMAK
Dla zespołu twórców w składzie: mł.chor. Bogdan Kło-
siewicz, mł.chor. Cezary Milewski, st. sierż. Tomasz Bielecki

nagroda sPecjalna

ministra rozwoju, Pracy i tecHnologii 
dla „Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia”

drugie wyróżnienie
za uzyskane osiągnięcia w działalności 
racjonalizatorskiej i innowacyjnej

nagroda Prezesa zarządu targów kielce

nagrody za aranżację stoiska targowego

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki; AUTOCOMP MANAGEMENT  
Sp. z o.o. ze Szczecina za system szkoleniowo-treningowy POJEDYNEK (SCI-C)

• CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
• LEONARDO, Włochy
• NORTHROP GRUMMAN, Stany Zjednoczone
• RADIOTECHNIKA MARKETING Sp.z o.o., Kąty Wrocławskie
• RAYTHEON Technologies, Stany Zjednoczone
• SAAB AB / Saab Technologies Poland sp. z o.o., Warszawa
• SE SFTF „PROGRESS” / State Enterprise 
   “Specialized Foreign Trade Firm “PROGRESS”, Ukraina
• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka

wyróżnienia
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nagrody za aranżację stoiska targowego

• GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp.k., Warszawa
• GRUPA WB | WB GROUP, Ożarów Mazowiecki
• HYUNDAI Rotem Company, Korea Płd
• Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o., Kutno

• Sztab Generalny WP
• Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
• Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

• POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Radom

medale

medal za organizację wystąPienia zbiorowego

medale dodatkowe
za organizację i przeprowadzenie Wystawy Sił Zbrojnych
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Artyleryjski wóz rozpoznawczy (AWR) na KTO Rosomak

Prace rozwojowe i państwowe badania kwalifikacyjne artyleryjskiego wozu 
rozpoznawczego (AWR) na podwoziu kołowego transportera opancerzo-
nego 8x8 Rosomak zakończone zostały na początku 2021 r. wynikiem 
pozytywnym. AWR jest ostatnim elementem kompanijnego modułu ognio-
wego (kmo) 120 mm moździerzy samobieżnych RAK, stanowiącym istotne 
wsparcie jako wóz podsystemu rozpoznania polskiej artylerii.

Projekt zrealizowała HSW SA, wspólnie z głównymi podwykonawcami t.j. 
WB Electronics SA oraz Rosomak SA. W przypadku podwozia, po bada-
niach pojazdu 4x4, ostatecznie zdecydowano, że AWR będzie transpor-
terem opancerzonym w układzie 8x8.

Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy przeznaczony jest do zabezpieczenia 
realizacji rozpoznania optoelektronicznego i obsługiwania strzelania na 
rzecz kompanii moździerzy samobieżnych 120 mm RAK oraz innych 
pododdziałów artylerii. W razie potrzeby może być wykorzystywany do 
rozpoznania terenu, dróg przegrupowania, rejonów stanowisk ogniowych 
oraz organizacji zabezpieczenia.

Huta stalowa wola s.a. ze stalowej woli,
wb electronics s.a. z ożarowa mazowieckiego,
rosomak s.a. z siemianowic śląskicH

Huta Stalowa Wola S.A. 
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 15 813 42 15
e-mail: hsw@hsw.pl
 www.hsw.pl

ROSOMAK S.A.
ul. Powstańców 5/7
41-100 Siemianowice Śląskie
+48 32 228 57 51
e-mail: rosomaksa@rosomaksa.pl
www.rosomaksa.pl

nagroda Prezydenta
rzeczyPosPolitej Polskiej 

WB ELECTRONICS S.A. 
– Centrala GRUPY WB
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel:+48 22 731 25 00
e-mail : info@wb.com.pl
www.wbgroup.pl
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AWR jest wyposażony w trzy stanowiska pracy: dowódcy, operatora gło-
wicy-zwiadowcy i operatora radaru-zwiadowcy. Oprogramowanie syste-
mu kierowania ogniem pozwala na integrację podsystemów rozpoznania 
i obsługę wykonywania zadania ogniowego przez pododdziały artylerii.

Podstawowym wyposażeniem pojazdu są urządzenia wchodzące w skład 
pokładowego i wynośnego zestawu obserwacyjno-rozpoznawczego 
(PZOR i WZOR). Ich zadaniem jest pozyskiwanie informacji pozwalającej 
na identyfikację i określnie położenia celów oraz wypracowanie danych 
umożliwiających wykonanie zadania ogniowego przez kompanię wspar-
cia, baterię lub dywizjon artylerii.

WZOR w ukompletowaniu wyposażono m.in. w artyleryjski przyrząd roz-
poznawczy (APDR), w skład którego wchodzi wysokiej jakości kamera 
światła dziennego CCD, kamera termowizyjna oraz dalmierz laserowy. Ze-
staw pozwala na wymianę danych i fonii z AWR za pomocą łączy radio-
wych i przewodowych. Z kolei w skład PZOR wchodzą taktyczny radar 
pola walki i głowica optoelektroniczna wyposażona w kamerę CCD, LLTV, 
IR i dalmierz laserowy. System zainstalowany jest na zdalnie sterowanym 
czterometrowym maszcie teleskopowym.

AWR jest wyposażony w zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ, 
który w oparciu m.in. o pokładowy zestaw urządzeń łączności wewnętrz-
nej FONET pozwala na przewodową i radiową wymianę danych i fonii na 
szczeblu taktycznym zarówno ze stanowiskiem dowodzenia artylerii jak 
innymi elementami ugrupowania kmo.

W skład każdego kompanijnego modułu wchodzi osiem środków ognio-
wych, czyli moździerzy samobieżnych M120K RAK, cztery artyleryjskie 
wozy dowódcze i dwa artyleryjskie wozy rozpoznawcze, wszystkie na 
podwoziu kołowym 8x8. Istotnym elementem modułu jest także zaplecze 
logistyczne, między innymi trzy artyleryjskie wozy amunicyjne i artyleryjski 
wóz remontu uzbrojenia. Ich dostawa jest na bieżąco realizowana dla Sił 
Zbrojnych RP przez HSW SA.

Pistolet samopowtarzalny VIS 100 kal. 9 x 19 PARA jest bronią 
osobistą, przeznaczoną dla wojska, służb mundurowych, służb ochrony 
mienia. Służy do walki i samoobrony na krótkich odległościach (do ok. 
50 m). Działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, a zamek ryglowany jest 
poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej w oknie wyrzutowym 
zamka (system Browninga).

Fabryka Broni „Łucznik” 
– Radom sp. z o.o.

ul. Grobickiego 23
26-617 Radom

Sekretariat:
tel./fax 48 38 99 100/ 38 99 334

sekretariat@fabrykabroni.pl
www.fabrykabroni.pl

Fabryka broni łucznik-radom sP. z o.o. z radomia

wyróżnienie 
ministra obrony narodowej
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System flar oraz kaset do ich odpalania spełniające wymogi STA-
NAG-4687 do obrony biernej lotniczych platform załogowych.

wyróżnienie sPecjalne

rady Programowej

Pistolet może być używany zarówno przez strzelców prawo-, jak i le-
woręcznych. Posiada ergonomiczny chwyt, umożliwiający dopasowa-
nie do ręki użytkownika, poprzez zastosowanie wymiennych nakładek  
w dwóch rozmiarach. Szkielet broni wyposażony jest w szynę picatinny 
wg mil std 1913, przeznaczoną do mocowania laserowego wskaźnika 
celu lub oświetlenia taktycznego, co zwiększa funkcjonalność broni.

Pistolet odznacza się małą masą, niewielkimi wymiarami, dobrą manew-
rowością prowadzenia ognia, szybkością użycia oraz wysokim stop-
niem bezpieczeństwa. Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym  
i przedwczesnym strzałem oraz zwalniacz napiętego kurka, ponadto au-
tomatyczny bezpiecznik iglicy umieszczony w zamku odbezpieczany jest  
w ostatniej fazie ściągania języka spustowego.

instytut tecHniczny wojsk lotniczycH (lider) z warszawy

sieć badawcza łukasiewicz - instytut Przemysłu organicznego z warszawy

boryszew s.a. oddział nylonbor z socHaczewa
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
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Projekt zrealizowało konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
– lider projektu, Instytut Przemysłu Organicznego oraz BORYSZEW S.A. 
Oddział NYLONBOR.

W wyniku realizacji projektu powstały:

• partia prototypowa kaset K-811H, termicznych naboi zakłócających 
   TNZ-811H, termicznych naboi zakłócających TNZ-26;
• dokumentacja techniczna kaset i naboi zakłócających;
• demonstrator technologii stanowiska do oceny skuteczności 
   termicznych naboi zakłócających;
• demonstrator technologii programowalnego systemu odpalania naboi 
   zakłócających zintegrowanego z sensorem UV.

Kaseta K-811H

Przeznaczona jest do odpalania naboi zakłócających standardu NATO 
1x1x8 z pokładu śmigłowca z wykorzystaniem systemu ochrony biernej 
ASO-2W.

Termiczny nabój zakłócający TNZ-811H

Stanowi element systemu ochrony biernej i służy do zakłócania samona-
prowadzających się pocisków rakietowych. 

Programowalny system odpalania naboi zakłócających umożliwia:
• programowanie i odpalanie dowolnej sekwencji naboi zakłócających;
• wykrycie pocisku rakietowego;
• informowanie załogi o kierunku zagrożenia.

Projekt rozwojowy realizowany na podstawie umowy z NCBiR.
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Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) jest wy-
nikiem ewolucji projektu pt. „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu 
do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzy-
staniem sieci publicznych (BSWD)”, współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH, realizowanego 
przez konsorcjum WEL WAT, TRANSBIT Sp. z o.o. i ASSECO POLAND 
S.A. w latach 2012-2015. Celem tego projektu było zapewnienia bezpiecz-
nego obiegu informacji w środowisku sieci heterogenicznych z wykorzy-
staniem protokołu SCIP (Secure Communications Interoperability Protocol), 
zgodnego ze STANAG 5068. Opracowane i przetestowane podstawowe 
komponenty komunikacyjne: terminal VT 10SCIP i bramka VG-30SCIP 
oraz komponent bezpieczeństwa typu ACP-PKI100 zostały zaimplemento-
wane w różnych architekturach sieci telekomunikacyjnej/teleinformatycznej 
dla świadczenia usług voice, data a także wideo, na różnym poziomie bez-
pieczeństwa przez standardowe interfejsy międzysystemowe zgodnie ze 
strategią NATO SVoIP (Secure Voice over IP).

W komponentach BSKM (BSWD) zaimplementowany protokół SCIP umoż-
liwia zastosowanie mechanizmów kryptograficznych do utajnienia transmi-
sji głosu (kodeki MELPe i G.729D) oraz transfer danych w oparciu protokół 
sygnalizacyjny SCIP-210.x. Ponadto charakteryzuje się interoperacyjnością 
i możliwością stosowania w dwóch bezpiecznych trybach pracy, z wy-
korzystaniem: certyfikatu X.509v3 kompatybilnego ze standardem SCIP-
-233.X oraz klucza Pre-Placed Keys przez znacznik DS.-100-1 i Crypto 
Ignition Key (CIK), Efektywność, niezawodność funkcjonalna, elastyczność, 
skalowalność i interoperacyjność BSKM (BSWD), zostały sprawdzone na 
licznych pokazach i ćwiczeniach m.in. CWIX (Coalition Warrior Interopera-
bility eXercise - NATO’s ACT w latach 2015-2018), konferencjach IICWG 
(International Interoperability Control Working Group) i targach sprzętu woj-
skowego (MSPO w Kielcach w latach 2017-2019).

nagrody deFender

wojskowa akademia tecHniczna (lider) z warszawy

transbit sP. z o.o. (konsorcjant) z warszawy

asseco Poland s.a. (konsorcjant) z rzeszowa
Wydział Elektroniki 
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 
00-908 Warszawa
tel.: +48 261 839 050
e-mail: sekretariat.wel@wat.edu.pl
wel.wat.edu.pl

Asseco Poland S.A.
Pion Organizacji Międzynarodowych  
i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa
ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa
tel.: +48 22 574 81 42
e-mail:edyta.boguta@asseco.pl
pl.asseco.com

TRANSBIT Spółka z o.o.
ul. Łukasza Drewny 80, 02-968 Warszawa
tel: +48 22 550 48 00
e-mail: biuro@transbit.com.pl
www.transbit.com.pl
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Samochód Osobowo-Ciężarowy Ogólnego Przeznaczenia – 
Samochód Serwisowy z Funkcją Rozpoznania Technicznego
to połączenie 2 posiadanych już przez Siły Zbrojne rozwiązań.

Produktem bazowym jest samochód typu pick-up Ford Ranger XLT do-
starczony do Sił Zbrojnych w ramach dostawy Samochodów Osobowo-
-Ciężarowych Ogólnego Przeznaczenia. W ramach realizowanej dostawy 
Wojsko otrzyma w latach 2020-2022, 648 sztuk pojazdu.

W części ładunkowej zabudowana przygotowana została jako kontynu-
acja zmian technologiczno-jakościowych w zakresie modernizacji w Si-
łach Zbrojnych RP wyposażenia służb technicznych w takich obszarach 
jak:  
• Ruchomy warsztat w nadwoziach SARNA II i AUM-117 na pojazdach  
   STAR 266 M2 – warsztaty Ł2, RWEM, RWSPCH-72M, WOP, WORinż,  
   WSB, ZPP;
• WRUE;
• AWRU;
• UKWON;
• Zestaw Narzędzi do Mechanizacji Prac Przy Budowie Wiaduktów  
   i Mostów KOSODRZEWINA.

Proponowane wyposażenie oprócz pełnej unifikacji w stosunku do wy-
posażenia już eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP, oferuje pełną 
kompatybilność pomiędzy wymienionymi wyżej warsztatami w zakresie 
przemieszczania zarówno elementów zabudowy, jak i wyposażenia (np.  
w przypadku zniszczenia podwozia).

ARPOL
Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 9
86-031 Osielsko 

tel.  + 48 52 347 21 08
e-mail: office@arpol-tools.com

www.arpol-tools.com

Glomex MS Polska, Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1 

62-002 Suchy Las - Złotniki 
tel. +48 722 371 112

e-mail: polska@glomex-ms.com
www.glomex-ms.com

arPol narzędzia ProFesjonalne sP. z o.o. z osielska

glomeX ms Polska sP. z o.o., sucHy las 

®
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Kompletacja w zakresie narzędzi i wyposażenia warsztatowego jest 
w 100% realizowana według potrzeb określonych przez użytkownika. 
Wszystkie narzędzia są ukompletowane zgodnie doświadczeniem zdo-
bytym w trakcie współpracy z Siłami Zbrojnymi RP w oparciu o wszelkie 
normy oraz wymagania takie jak DIN, ISO, ECE-R, PN, STANAG, NORMY 
OBRONNE, itp.

PTASZNIK-uniwersalny ładunek specjalny o działaniu kumula-
cyjnym z możliwością mocowania adapterów EFP oraz DFC

Cechą charakterystyczną UŁS jest regulowany dystans między wkładką 
kumulacyjną a obiektem. Trzystopniowa regulacja dystansu realizowana 
jest poprzez rozsunięcie korpusu zewnętrznego ładunku, co pozwala na: 
zmniejszenie wysokości ładunku i uzyskanie szerokiego spektrum oddzia-
ływania strumienia kumulacyjnego na obiekty wykonane z różnych materia-
łów (drewno, beton, stal) oraz otrzymania efektu niszczącego za rażonym 
obiektem. Dodatkowo UŁS posiada dokładane moduły rażące o działaniu: 
kumulacji odwrotnej (EFP - Explosively Formed Projectile) oraz kierunko-
wego generowania odłamków (DFC — Defence Fragmentation Charge), 
które można szybko dołączać do obudowy. UŁS może być wykorzysty-
wany zarówno w działaniach regularnych (pracach inżynieryjno-saperskich, 
neutralizacji niebezpiecznej amunicji), jak również w operacjach niekonwen-
cjonalnych (dywersyjnych, wykonywania min pułapek tzw. IED, niszczenia/
uszkadzania sprzętu wojskowego). Zastosowanie w UŁS prostych rozwią-
zań konstrukcyjnych, pozwala na jego modyfikację w zależności od potrzeb 
użytkownika.

wojskowy instytut tecHniczny uzbrojenia z zielonki

bydgoskie zakłady elektromecHaniczne belma s.a., białe błota 

Wojskowy Instytut 
Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel. (+48 22) 761 4401, fax (+48 22) 761 44 45
e-mail: witu@witu.mil.pl
www.witu.mil.pl

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne 
„BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69, 
86-005 Białe Błota
tel.: +48 52 36-36-201
e-mail: bze@belma.com.pl
www.belma.pl

Charakterystyka użytkowa produktu:
• masa całkowita UŁS : ok. 900 g;   
• masa materiału wybuchowego: ok. 430 g; 
• wysokość ładunku  
   (wg 3 stopniowego dystansu): 
   - „1”: 130mm, „2”: 167mm,  
     „3”: 230 mm; 
• średnica UŁS: 107,4 mm; 
• przebijalność dla dystansu „3”:
    - płyta pancerna: około 250 mm; 
    - ściana żelbetonowa: ponad 700 mm; 
    - przebicie belki drewnianej (wzdłuż)  
      o długości 1,5m.   
• materiał obudowy: tworzywo



Nagrody i wyróżNieNia - MSPo 2021

RAPORT MSPO 2021 - NAGRODA DEFENDER26

Stocznia Remontowa Shipbuilding przekazała Marynarce Wojennej serię 
sześciu wielozadaniowych, pomocniczych jednostek pływających. Trzy  
z nich - H-1 Gniewko (B 860/2), H-2 Mieszko (B 860/3), H-3 Leszko  
(B 860/5) – wcielone zostały do Dywizjonu Okrętów Wsparcia wchodzą-
cego w skład 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, pozostałe: H-11 Bolko (B 860/1), 
H-12 Semko (B860/4) i H-13 Przemko (B 860/6) wcielone zostały do 12 
Wolińskiego Dywizjonu Trałowców będącego oddziałem taktycznym 8 Flo-
tylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Jednostki przeznaczone są między innymi do:
• zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu 
   i w portach,
• wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, 
• wsparcia akcji ratowniczych, 
• transportu osób i zaopatrzenia, 
• gaszenia pożarów,
• neutralizacji zanieczyszczeń, 
• podejmowania z wody torped.

Klasa lodowa jednostek pozwala na ich eksploatację w trudnych warunkach 
hydrologicznych, a w asyście lodołamaczy, nawet w ciężkich warunkach 
lodowych. Zapas paliwa wystarcza na 7 dób, natomiast autonomiczność 
holowników wynosi 5 dni. Jednostki obsługiwane są przez 10-osobową 
załogę, która ma do dyspozycji 7 kabin (cztery jedno- i trzy dwuosobowe).

Remontowa Shipbuilding S.A.
ul. Swojska 8

80-958 Gdańsk
www.remontowa-rsb.pl

remontowa sHiPbuilding

Seria sześciu wielozadaniowych holowników zbudowanych 
dla Marynarki Wojennej
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Kluczowym komponentem systemu SkanDRON, jest opracowany od pod-
staw, skaner laserowy. Umożliwia on, w sposób ciągły, monitorowanie ob-
serwowanego sektora w kącie 120° oraz wyznaczenie lokalizacji pojawiają-
cych się obiektów, w czasie rzeczywistym. 

System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów, o wymia-
rach nie mniejszych niż 18 cm x 32 cm. Opracowany w Instytucie Opto-
elektroniki WAT skaner (demonstrator technologii na VII PGT) wykrywa takie 
drony z odległości 850 m. Każdy obiekt większy lub o reflektancji wyższej 
niż 20%, wykrywany jest na dużo większych odległościach. Przykłado-
wo samolot zostanie wykryty z kilku kilometrów. Obiekt poruszający się  
z mniejszą prędkością, będzie wykryty z większej odległości. Wyznaczone 
przez skaner laserowy dane o położeniu wykrytego obiektu, przekazywane 
są do modułu sterowania dualną kamerą wizyjną i termowizyjną. Moduł ten 
ustawia właściwy kierunek obserwacji kamery oraz optymalne parametry 
powiększenia. 

Funkcjonalności systemu można wykorzystać do: ochrony infrastruktury 
krytycznej, zabezpieczenia imprez masowych, ochrony obiektów i mienia, 
przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystaniu dronów. System może zo-
stać zastosowany do ograniczenia nieuprawnionego przekraczania granicy 
państwowej, jak również niekontrolowanych lotów w pobliżu granic.

wojskowa akademia tecHniczna im. jarosława dąbrowskiego  
- instytut oPtoelektroniki (lider) z warszawy

instytut tecHniczny wojsk lotniczycH z warszawy

kenbit koening i wsPólnicy sP.j. z warszawy

nordcom sP. z o.o. z dąbrowy górniczej

Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego 
– Instytut Optoelektroniki 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa,
kierownik projektu:
ppłk dr inż. Marek Życzkowski
tel. +48 26 183 92 49
marek.zyczkowski@wat.edu.pl

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

Kenbit Koenig i Wspólnicy Sp. J. 
ul. Żytnia 15 lok. 22
01-014 Warszawa
tel. + 48 22 862 43 80
e-mail: kenbit@kenbit.pl
www.kenbit.pl

Nordcom Sp. z o.o.  
Sucha 20
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel +48 506 101 444
e-mail: biuro@nordcom.com.pl
www. nordcom.com.pl

Laserowy system wykrywania 
i śledzenia nisko latających 
obiektów – SkanDRON
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System SkanDRON stworzyło konsorcjum Wojskowej Akademii Technicz-
nej – Instytut Optoelektroniki (jako lider) oraz Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych, firm: KenBIT, sp. j i Nordcom. sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Umowa 
numer DOB BIO9/21/01/2018.

PCO S.A.
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28

03-982 Warszawa
tel. +48 22 515 75 01

e-mail: pco@pcosa.com.pl
www.pcosa.com.pl

Pco s.a. z warszawy 

Modułowy System Termalno-Noktowizyjny MZN-1T jest najnow-
szym urządzeniem stworzonym przez PCO S.A. Dzięki unikalnej koncep-
cji pozwalającej na swobodną konfigurację sprzętu, gogle nie znajdują 
konkurencji wśród produktów dostępnych na świecie.  

Rozwiązania zastosowane w systemie pozwalają dowolnie konfigurować 
sprzęt w sposób najbardziej odpowiadający użytkownikowi. Obok no-
wych gogli noktowizyjnych opracowano niedostępny dotychczas w ofer-

cie monokular termowizyjny MT-1, który z powodzeniem może być 
wykorzystywany w MZN-1 jako jeden z kanałów optycznych 

tworząc swoisty system fuzji obrazów. 

Modułowa konstrukcja MZN-1 umożliwia reali-
zację następujących funkcji:

• możliwość szybkiej zmiany gogli z 18-
mm wzmacniaczami obrazu na 16-mm 
(lub odwrotnie), w zależności od aktu-
alnych potrzeb lub użycie monokula-
ra termowizyjnego MT-1 jako jedno 
z kanałów wizyjnych w systemie; 

• szybką zmianę konfiguracji z mo-
nokularowej na binokularową (gogle); 

  • wykorzystanie jako przy-
stawki noktowizyjnej montowanej przed  
   celownikiem typu DCM-1 Szafir na szynie broni; 

• wykorzystanie jako przystawki moco-
wanej przed urządzeniami jako lunety ob-

serwacyjnej, aparatu fotograficznego, itp.; 

 • możliwość integracji z mostkiem dwustopniowe-
go oświetlacza IR, laserowego lub w technologii SWIR;
 
• możliwość rejestracji obrazu (również za pomocą kame-

ry GoPro).
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Modułowy Zestaw Termalno-Noktowizyjny, w wersji podstawowej, skła-
da się z dwóch monokularów, mostka będącego centralnym zespołem 
systemu, flip-upa do montażu nahełmowego oraz uchwytu z zasilaniem. 
Uchwyt po zamontowaniu dowolnego monokulara umożliwia uzyskanie 
ręcznego przyrządu noktowizyjnego wraz z możliwością zamontowania 
go na broni jako nasadki noktowizyjnej za celownikiem kolimatorowym. 

Sprzęt stworzono z myślą o pracy w najcięższych warunkach, dlatego do 
jego konstrukcji wykorzystano lekkie i wytrzymałe materiały z wysokouda-
rowych tworzyw sztucznych, stopów aluminium i tytanu.

Urządzenie to powstało w ścisłej współpracy z byłymi operatorami jedno-
stek specjalnych.

System ochrony informacji  
w sieciach radiowych LAWEN-
DA jest przeznaczony do zapewnia-
nia kryptograficznej ochrony infor-
macji niejawnych, przekazywanych 
z wykorzystaniem radiostacji KF 
lub UKF. Zasadniczym elementem 
systemu jest Radiowy Moduł Kryp-
tograficzny RMK. Na potrzeby za-
rządzania kluczami dla RMK zostały 
opracowane Polowe Stacje Plano-
wania, Generacji i Dystrybucji Da-
nych Kryptograficznych (PSPGDDK) 
oraz Dystrybutory Danych Krypto-
graficznych (DDK).

Wszystkie urządzenia systemu LA-
WENDA posiadają Certyfikat typu 
nr 21/2020, uprawniający je do 
kryptograficznej ochrony informacji 
niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻO-
NE i NATO/EU RESTRICTED w na-
rodowych, NATO-wskich i unijnych 
systemach kryptograficznej ochrony 
informacji.

Urządzenia RMK przeszły szereg 
testów i mogą być stosowane do 
utajniania sygnałów mowy i transmi-
sji danych przesyłanych w sieciach  

wojskowy instytut łączności im. ProF. janusza groszkowskiego  
- Państwowy instytut badawczy, zegrze Południowe

Wojskowy Instytut Łączności 
im. prof. Janusza Groszkowskiego
- Państwowy Instytut Badawczy
05-130 Zegrze Płd. 
ul. Warszawska22a
tel. + 48 261 885 555
e-mai: sekretariat@wil.waw.pl
www.wil.waw.pl

i na kierunkach radiowych KF i UKF, 
organizowanych z wykorzystaniem 
radiostacji eksploatowanych w Si-
łach Zbrojnych. Pod tym względem 
jest systemem uniwersalnym i może 
współpracować z tysiącami radio-
stacji UKF i KF eksploatowanymi 
obecnie w SZ RP. 
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Przewidziany jest do zastosowa-
nia w eksploatowanych systemach 
łączności radiowej, w zintegrowa-
nych pojazdach specjalnych sys-
temów dowodzenia, logistycznych 
i rakietowych programu WISŁA oraz 

wozach bojowych np. BORSUK, 
ROSOMAK BMS itp.

Pierwsza partia urządzeń RMK jest 
wdrażana do eksploatacji w wytypo-
wanych jednostkach.

gruPa wb | wb electronics s.a. z  ożarowa mazowieckiego 

System rozpoznawczo-uderzeniowy W2MPIR (Wielowarstwo-
wy Wielozadaniowy Misyjny Powietrzny Inteligentny Rój) prze-
znaczony m.in. do obezwładniania stref antydostępowych.

Podstawą systemu W2MPIR jest użycie do najtrudniejszych misji na polu 
walki systemów bezzałogowych, zunifikowanych pod względem łączno-
ści i przekazywania danych. Chroni to własnych żołnierzy, pozwala na re-
alizację zadań bez strat ludzkich.

Dzięki wykorzystaniu bezzałogowych systemów obserwacyjnych i ude-
rzeniowych oraz zdolności do wykonywania przez te drugie jednocze-
snych ataków wielokierunkowych (tzw. saturacyjnych) W2MPIR jest w sta-
nie czasowo obezwładnić strefy antydostępowe (A2/AD) i zneutralizować 
wielowarstwową obronę przeciwlotniczą.
 
System może działać przy tym w środowisku silnie zakłóconym przez 
środki walki elektronicznej, pozbawionym dostępu do nawigacji satelitar-
nej. Może wykrywać i naprowadzać się na silne źródła emisji elektroma-
gnetycznej, jak posterunki radiolokacyjne czy emitery zakłóceń.

WB ELECTRONICS S.A. 
– Centrala GRUPY WB

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel:+48 22 731 25 00
e-mail : info@wb.com.pl

www.wbgroup.pl
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Platforma pomiarowa:
• 3 x silnik elektryczny 10 kW,  
   120NM
• pakiet akumulatorów 96V 400Ah
• praca urządzenia na jednym  
   ładowaniu około 8 h

System łączności radiowej:
• autorski system oparty na polskim  
   produkcie
• przesyłanie danych sterowania,  
   telemetrii oraz strumienia wideo
   w czasie rzeczywistym
• zasięg 30 km

Oprogramowanie:
• autorski moduł autopilota 
• zdalne zarządzanie i sterowanie   
   całym wyposażeniem  
   pokładowym platformy
• tryb pracy autonomicznej
• nawigacja GPS RTK  
   (dokładność 10 cm)

Bzyg
Bezzałogowy Statek Powietrzny kla-
sy mikro z dwusensorową głowicą 
optoelektroniczną. Umożliwia moni-
torowanie stanu nawierzchni lotni-
skowych oraz patrolowanie terenu 
lotniska.

W2MPIR jest zintegrowany z narodowym systemem zarządzania polem 
walki TOPAZ. Wykorzystuje rozwiązania już wprowadzone do uzbrojenia 
Sił Zbrojnych RP, jak bezzałogowe rozpoznawcze systemy FlyEye i amu-
nicję krążącą WARMATE. Uzupełniają je wielozadaniowe statki latające 
FT-5 oraz amunicja krążąca WARMATE 2 o większym zasięgu i sile raże-
nia. System pozwala budować powietrzne magazyny środków wsparcia 
ogniowego w dyspozycji, dostępne dla pododdziałów różnego szczebla.

BIZON - bezzałogowa autonomiczna platforma pomiarowa do 
badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły 
oraz monitorowania i patrolowania stanu nawierzchni elementów funkcjo-
nalnych lotniska.

instytut tecHniczny wojsk lotniczycH z warszawy

dobrowolski sP. z o.o. (lider), wscHowa 

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

Dobrowolski Sp. z o.o. (lider)
Obrońców Warszawy 26A
67-400 Wschowa
e-mail: mail@dobrowolski.com.pl
www. dobrowolski.com.pl
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Główne cechy pojazdu:
• masa własna ok. 3 t
• napęd elektryczny
• podwozie kołowe z nakładanymi  
   gąsienicami

Moduł wykrywania przeszkód:
Autorski system integrujący pracę:
• czujników radarowych
• czujników ultradźwiękowych
• LIDARu
• kamer

Projekt powstał w konsorcjum Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz 
Dobrowolski Sp. z o.o. (Lider).

Wyrób finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Polska gruPa zbrojeniowa s.a. z radomia

jelcz sP. z o.o., jelcz-laskowice

wojskowe zakłady uzbrojenia s.a. z grudziądza

autosan sP. z o.o., sanok 

Przeciwlotniczy i przeciwrakietowy system obrony powietrznej średniego 
zasięgu WISŁA przeznaczony jest do zapewnienia obrony przed różne-
go rodzaju środkami napadu powietrznego potencjalnego przeciwnika, w 
tym w szczególności przed rakietami balistycznymi krótkiego zasięgu oraz 
załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. 

Ma on zapewnić osłonę ważnych obiektów infrastruktury krytycznej oraz 
zgrupowań wojsk w operacjach obronnych narodowych, sojuszniczych i 
koalicyjnych. Większość komponentów systemu WISŁA będzie zintegro-
wana z pojazdami specjalnymi marki JELCZ.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
Biuro w Warszawie
ul. Nowy Świat 4a, 

00-497 Warszawa, tel. (+48) 22 718 43 00
Siedziba w Radomiu 

ul. Aleksego Grobickiego 23,
26-617 Radom, tel. (+48) 48 670 03 00

biuro@pgzsa.pl
www. grupapgz.pl

JELCZ Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3

55-221 Jelcz-Laskowice
tel. (+48) 71 381 51 35

sekretariat@jelcz.com.pl
www.jelcz.com.pl

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
ul. Parkowa 42 

86-300 Grudziądz
tel. (+48) 56 644 62 00

wzu@wzu.pl 
www.wzu.pl

AUTOSAN sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 109

38-500 Sanok, 
tel. (+48) 13 465 01 26

info@autosan.pl
www.autosan.pl

Pojazdy specjalne systemu WISŁA - kołowe platformy 
specjalne wraz z przyczepą logistyczną
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POJAZDY SPECJALNE MARKI JELCZ W PROGRAMIE WISŁA:

W dniu 17 maja 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia - Zespół Programu WISŁA 
podpisał z firmą JELCZ Sp. z o. o. umowę na dostawę podwozi specjal-
nych komponentów w ilości 73 sztuk pojazdów specjalnych marki JELCZ 
dla I fazy programu WISŁA. Dostawy dotyczyć będą zunifikowanych po-
jazdów specjalnych JELCZ o podwyższonej mobilności, przeznaczonych 
do integracji z komponentami systemu PATRIOT/IBCS.

W ramach realizacji umowy JELCZ Sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP: 

• 33 szt. ciągników siodłowych marki JELCZ typ 882.57 CSS w układzie 
napędowym 8x8,

• 28 szt. podwozi bazowych marki JELCZ typ P882.57 TS w układzie napę-
dowym 8x8 w konfiguracji uniwersalnej, z których po dostosowaniu i zabu-
dowie transportery specjalne (TS.

• 12 szt. samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności marki 
JELCZ typ 442.32 w układzie napędowym 4x4 wykonanych na bazie sa-
mochodów skrzyniowych JELCZ typ 442.32.
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INSPEKTORAT WOJSK LĄDOWYCH jest częścią Dowództwa Generalne-
go Sił Zbrojnych RP. Jego zadania obejmują obszar szkolenia i wyposaże-
nia jednostek Wojsk Lądowych. Inspektorat odpowiada za przygotowanie 
pododdziałów Wojsk Lądowych do działania na polu walki oraz koordyna-
cję, organizację i nadzorowanie zadań związanych z osiąganiem zdolności 
operacyjnej przez nadzorowane jednostki.

Inspektorat realizuje również zadania związane z pełnieniem funkcji zarzą-
dzającego sprzętem wojskowym wojsk pancernych, zmechanizowanych, 
zmotoryzowanych, aeromobilnych, rakietowych i artylerii.

insPektorat wojsk lądowycH dowództwa generalnego 
sił zbrojnycH

Inspektorat Wojsk Lądowych 
Dowództwo Generalne RSZ

Ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa

tel.: +48 261 826 643
email: dgrsz.iwl.sekretariat@mon.gov.pl

nagroda główna dowódcy generalnego 
rodzajów sił zbrojnycH zbrojnycH 
za zwycięstwo w konkursie „najlePsza Prezentacja – najlePsze 
stoisko”
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nagrody szeFa insPektoratu 
wsParcia sił zbrojnycH

Przystawka blokowania napędów wieży HITFIST 30mm od 8x8 
KTO ROSOMAK

Istotą zaproponowanego przez twórców rozwiązania jest możliwość odłą-
czenia napędów wieży (w azymucie oraz elewacji) na czas przeprowadzenia 
czynności obsługowo - naprawczych systemu wieżowego HITFIST 30mm, 
prze co przystawka znacząco poprawia bezpieczeństwo oraz ergonomię 
pracy techników wykonujących wyżej wymienione czynności. Przystawka po-
nadto umożliwia ciągłą kontrolę napięć zasilających (+15V, -15V DC) silniki 
wykonawcze mechanizmów naprowadzania wieży ( w azymucie oraz elewa-
cji).Przystawka na czas czynności związanych z weryfikacją, obsługą lub na-
prawą wieży, podłączana jest bezpośrednio pod złącze konsoli działonowego, 
gdzie za pomocą przełącznika dźwigniowego umieszczonego na przystaw-
ce odłącza się odpowiednio mechanizmy obrotu i podniesienia. Przystawka 
wykonana jest w postaci skrzynki prostopadłościennej gdzie umieszczono jej 
zasadnicze układy elektroniczne. Na płycie czołowej przystawki zainstalowa-
no dwa przełączniki ośmiostykowe dźwigniowe, które odpowiednio służą do 
blokowania napędu elewacji oraz azymutu.

Przystawka umożliwia jednoczesne odłączenie napędów elewacji i azymutu 
oraz oddzielne ich odłączenie. Na płycie czołowej zainstalowano trzy złącza 
„bananowe”, które służą do podłączenia multimetru cyfrowego mierzącego 
napięcia zasilania układu sterującego wieży (+15V, -15V). Sygnalizacja obec-
ności napięcia odbywa się za pomocą diod LED. Przystawka wyposażona 
jest w zaadaptowany przewód 3W015 z wyeksploatowanej konsoli działo-
nowego oraz złącze VG95328D14 19R pod, które podłączany jest przewód 
konsoli działonowego.

1. regionalna baza logistyczna w wałczu

1. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 
ul. Ciasna 7
78-601 WAŁCZ
TEL. 261 472 424
1rblog@ron.mil.pl
www.1rblog.wp.mil.pl

nagroda
za uzyskane osiągnięcia w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej
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Oryginalna część składa się z kilku elementów, z czego grot stopy jest wy-
konany ze stopu aluminium, sprężyna z drutu, a pozostałe elementy, w tym 
płyta oporowa stopy, ograniczająca zapadanie się trójnogu w grunt, z two-
rzywa sztucznego co sprawia, że są one podatne na uszkodzenia.
 
Pociągało to za sobą szereg problemów, w tym konieczność wyłączenia 
trenażerów oraz wyrzutni bojowych z użytkowania na okres naprawy, który 
w przypadku braku części zapasowej w zasobach SZ RP znacznie się wy-
dłużał (konieczność dokonania zakupu od zagranicznego producenta). Nie 
bez znaczenia jest również wysoka cena jednostkowa oryginalnej części.

Opracowane rozwiązanie, dzięki możliwości wykonania stopy w warsz-
tatach remontowych RON eliminuje konieczność zakupu nowych części  
u producenta, co znacznie skróci czas niezbędny do wykonania naprawy 
oraz obniży koszty eksploatacji.

3. regionalna baza logistyczna w krakowie

3. Regionalna Baza Logistyczna Kraków
ul. Montelupich 3

30-901 Kraków
tel. sekretariatu: 261-137-718

e-mail: 3rblog@ron.mil.pl
www.3rblog.wp.mil.pl

Sposób naprawy trójnogu wyrzutni ppk SPIKE

Istotą rozwiązania jest określenie sposobu wykonania naprawy trójnogu wy-
rzutni zestawu ppk SPIKE (wymiana stopy trójnogu), poprzez opracowanie 
dokumentacji konstrukcyjnej (przy wykorzystaniu programu 3D Inventor), na 
wykonanie stopy trójnogu z ogólnie dostępnych materiałów handlowych.
Dotychczas naprawę stopy nogi trójnogu realizowano poprzez wymianę na 
nową oryginalną część, której dostawcą jest producent zestawu tj. firma 
Rafael z Izraela. 

Pierwsze wyróżnienie
za uzyskane osiągnięcia w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej
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Stend Power Pack KTO Rosomak przeznaczony jest do realizacji 
praktycznej nauki w ramach kursów „Nadzór eksploatacyjny KTO RO-
SOMAK”, „Realizacja wyższych obsługiwani technicznych KTO ROSO-
MAK”, „Mechanik KTO ROSOMAK - podwozie” (planowany od 2023 r.),  
a także do wykorzystania na zajęciach ze słuchaczami z AWL i WAT. 

Stend zabezpiecza szkolenie związane z czynnościami obsługowymi wy-
konywanymi na Power Pack. Zabezpiecza także wykonywanie czynności 
demontażu i montażu podzespołów Power Pack z wykorzystaniem instruk-
cji producenta. 

Dzięki tej pomocy dydaktycznej możemy tłumaczyć budowę i zasadę dzia-
łania wszystkich układów i podzespołów znajdujących się na Power Pack. 
Mamy także możliwość montażu Power Pack w stendzie KTO Rosomak. 

Wszystkie elementy układów zostały pomalowane w kolory, które odzwier-
ciedlają płyny eksploatacje w układach co pozwala na łatwą ich identyfi-
kację. Stend zabezpiecza zarówno pokaz w trakcie zajęć teoretycznych 
jak również wykonywanie czynności manualnych w ramach zajęć praktycz-
nych. Wizualizacja układów dodatkowo wspomaga percepcję słuchaczy. 
Stend został wykonany z elementów uszkodzonych podczas misji.

centrum szkolenia logistyki w gruPie

Centrum Szkolenia Logistyki 
ul. Dworcowa 6A
86-134 Grupa
Tel. 261482500
e-mail: cslog.kj@ron.mil.pl
www.cslog.wp.mil.pl

drugie wyróżnienie
za uzyskane osiągnięcia w działalności racjonalizatorskiej i innowacyjnej
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WB ELECTRONICS S.A., to lider 
zmian technologicznych w polskiej 
armii i przemyśle obronnym. Dzia-
łając w obszarze specjalistycznej 
elektroniki i informatyki wojskowej, 
wprowadził Siły Zbrojne RP w XXI 
wiek, wyznaczając obowiązujące 
standardy w obszarach kluczowych 
dla bezpieczeństwa narodowego.

Firma jest liderem w największej pry-
watnej grupie kapitałowej polskiego 
przemysłu obronnego: Grupie WB. 
W swojej działalności kieruje się in-
nowacyjnością i tworzeniem prze-
łomowych rozwiązań technologicz-
nych. Przyjęta filozofia biznesowa 
wyraża się w ofercie produktowej 
obejmującej rozwiązania unikatowe 
w skali świata, implementowane na 
najbardziej wymagających rynkach.

nagroda sPecjalna 
ministra rozwoju, Pracy i tecHnologii

nagroda Prezesa zarządu targów kielce

dla „najlePszego Polskiego eksPortera uzbrojenia”

gruPa wb | wb electronics s.a. z  ożarowa mazowieckiego 

wojskowy instytut tecHniczny uzbrojenia z zielonki

autocomP management sP. z o.o. ze szczecina

WB ELECTRONICS S.A. 
– Centrala GRUPY WB

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel:+48 22 731 25 00
e-mail : info@wb.com.pl

www.wbgroup.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka
tel. (+48 22) 761 4401, fax (+48 22) 761 44 45

e-mail: witu@witu.mil.pl
www.witu.mil.pl 

System szkolno-treningowy „POJEDYNEK” (SI-C) jest multime-
dialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym opra-
cowanym na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi kon-
cesyjnemu i przeznaczony jest dla osób powyżej 15 roku życia. Oferowana 
technologia umożliwia dużą swobodę i bezpieczeństwo korzystania z sys-
temu przez szkoły, organizacje o charakterze proobronnym, instytucje i fir-
my cywilne. 
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AUTOCOMP MANAGEMENT
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin
tel.: +48 91 46 24 084
e-mail: biuro@autocomp.com.pl
www.ac-m.pl

System przeznaczony jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakre-
sie: bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi, 
celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicz-
nych i kolimatorów o „małych” powiększeniach, ćwiczeń w obserwacji 
- wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia 
z różnych postaw, na różnych odległościach, wspólnego wykonywania 
zadań strzeleckich.

System charakteryzuje: zwartość konstrukcji, łatwość przenoszenia i 
transportowania, łatwość doraźnego rozstawiania, prostota i intuicyjność 
obsługi, a także wysoki realizm działania.

System cechują wysoce profesjonalnie funkcjonalności unikalne w tak 
niewielkich, przenośnych urządzeniach, min. strzelanie w oparciu o ba-
listyki odpowiadające rodzajowi i kalibrowi broni również przy jednocze-
snym użyciu pistoletów oraz karabinów, z pełną rozróżnialnością strzel-
ców i każdego strzału, indywidualne przystrzelenie każdej broni,  pełna 
skalowalność obrazu z zachowaniem kątowego widzenia obiektów do 
właściwej oceny odległości; edytor tworzenia strzelań, rodzaj celu, odle-
głości, przesunięć, zasłon, sposobu ukazywania, ruchu, ilości trafień do 
zniszczenia celu.
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Sebastian Magadzio 
przedstawiciel Grupy AIRBUS w Polsce

Cieszymy się, że mogliśmy po tym okresie pandemicznym wrócić  
na MSPO, ponieważ jesteśmy tutaj obecni od ponad 20 lat. Dla nas jest 
to bardzo dobra okazja do odświeżenia kontaktów, do przedstawienia 
naszych produktów i rozwiązań, które oferujemy polskim siłom zbrojnym  
i klientom ze sfery bezpieczeństwa. Rynek odpowiedział bardzo dobrze  
i widać, że wszyscy pragnęli powrotu do normalności. Widzimy to po kon-
taktach z klientami. Dla nas jest to bardzo ważne, że mogliśmy się tutaj po 
raz kolejny pojawić.

Przemysław Kowalczuk 
Członek Zarządu ds. Rozwoju, 

MESKO SA

Mówiąc szczerze oceniam MSPO wspaniale. Nareszcie targi 
wróciły na swoje tory, takie które zawsze znaliśmy z poprzednich 
edycji. Covid nas nie złamał i w tym roku wszyscy czekali na targi 
w Kielcach. To nie jest jedynie moja odosobniona opinia. (…)  
Targi potrzebne są z kilku powodów. Najważniejszym jest inte-
gracja naszego środowiska obronnego, pokazanie osiągnięć, ale 
też nawiązywanie relacji biznesowych. To relacje, które przekła-
dają się potem na konkretne produkty, na konkretne umowy, ale 
też na wykuwanie pewnych wizji, które pomagają nam wyzna-
czyć kierunek rozwoju.
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Nick de Larrinaga
Manager ds. komunikacji

Marco Lupo
Prezes Leonardo w Polsce

Cieszymy się, że MBDA jest tutaj. MSPO jest oczywiście dla nas 
bardzo ważne, jeśli chodzi o naszą obecność w Polsce. Była 
obawa, że tegoroczna wystawa będzie mniejsza ze względu na 
obecny czas. Ale wygląda na to, że wszystko idzie dobrze. Byli-
śmy tu również w zeszłym roku, a wielkość naszego stoiska jest 
taka sama jak we wszystkich poprzednich latach. 

Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Leonardo 
doskonale zna te targi. Co więcej - uczestniczymy w tych targach 
od wielu lat, ponieważ Polska jest dla nas jednym z najważniej-
szych krajów, ze względu na inwestycje, które do tej pory prze-
prowadziliśmy. (…) Co szczególnie nas cieszy, zwłaszcza w tym 
roku, to fakt, że wracamy do normalności, a na nasze stoisko 
odwiedza mnóstwo osób. Widzimy, że jest to właściwe miejsce 
do rozwijania naszych relacji, naszego partnerstwa z krajowym 
przemysłem, jak również ze wszystkimi polskimi interesariuszami.



43TARGI KIELCE

Maciej Kowalski
Principal Strategic Planner 

Shawn Rantas
Dyrektor offsetu w programie Patriot 
w Polsce

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
tegorocznego MSPO. Kielce to miej-
sce w Polsce, gdzie można spotkać 
naszych klientów i innych przed-
stawicieli środowiska obronnego. 
Przyjeżdżamy tu co roku. Mamy wy-
pełniony grafik i możemy pochwalić 
się dużym zadowoleniem ze strony 
szefostwa.

MSPO w tym roku jest naprawdę 
ekscytujące. Wspaniale jest widzieć, 
że wrócili wszyscy nasi koledzy. (…)
I naprawdę niesamowite jest zoba-
czyć tak szeroką reprezentację firm, 
te wszystkie wspaniałe technologie, 
które są prezentowane na wystawie. 
Myślę, że takie wydarzenie jest na-
prawdę ważne, kluczowe dla dalsze-
go rozwoju przemysłu obronnego 
i możliwości obronnych w Polsce. 
Jest to miejsce stworzone dla firm  
z całego świata, aby mogły się 
zbliżyć, poznać różne technologie  
i możliwości obecne w przemyśle 
obronnym.
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Media o MSPo 2021

materiałów
telewizyjnych

51

materiałów
w radio

102

publikacji w prasie
i portalach ogólnopolskich

761

publikacji w mediach
branżowych

395

dziennikarzy
z 6 krajów

300

rzeczPosPolita

wirtualna Polska

gazeta Polska

gazeta wyborcza kielce
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Promocja
i marketing

altair

defence24

mönch Publishing grouP

army recognition

partnerów medialnych
86

wejść na www
91 000

zasięg postów
50 000
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