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Raytheon Technologies
potęgą na polskim rynku

Pierwsze Patrioty
przed końcem roku

Fuzja gigantów technologii zbrojeniowych i lotniczych, Raytheon
i United Technologies, zmieniła rzeczywistość lotniczego biznesu.

Istotne jest niedopuszczenie do opóźnień drugiej fazy programu Wisła.
– mówi dyrektor programu Wisła w Raytheon Missiles & Defense

TARGI ZBROJENIOWE

T

ZBIGNIEW LENTOWICZ

W cieniu
amerykańskiego
pancerza
Organizatorzy mają satysfakcję, że zainteresowanie
MSPO nie osłabło, a rejestracja
wystawców trwała do ostatniej
chwili.
Hale wystawowe, które
jeszcze niedawno w szczycie
pandemii mieściły covidowy
szpital tymczasowy, gruntownie uprzątnięto.
– Nie poprzestaliśmy na dezynfekcji. Uznaliśmy, że trzeba
na nowo odmalować filary
i ściany – mówi prezes TK.
Gospodarze zapewniają, że
impreza, która zwykle gromadzi tysiące gości, jest przygotowana do zachowania niezbędnych reżimów sanitarnych.
Prezesa Mochonia cieszy
zwłaszcza znaczące zainteresowanie kielecką imprezą
największych zbrojeniowych
globalnych graczy – Amerykanów. Udział w tegorocznym
MSPO zadeklarowali światowi
liderzy obronnej produkcji:
Raytheon Technologies, Lockheed, Northrop Grumman
czy Bell. Na swoje tradycyjne,
prestiżowe miejsce na targach
wraca również włoski gigant
technologiczny Leonardo.
Raytheon Technologies,
zbrojeniowo-lotniczy potentat
z USA, na tegorocznej wystawie gra jedną z najistotniejszych ról. Spółka, wraz z Hutą
Stalowa Wola, prezentuje
pierwszą zbudowaną w Polsce
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o najważniejsze wydarzenia tegorocznego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach. Zbrojeniowe targi, choć wciąż w cieniu pandemii, liczbą uczestników i rozmachem nawiązują
do najlepszych czasów.
Prawie 400 międzynarodowych wystawców z 27 krajów, 6
hal wypełnionych ekspozycjami czołówki firm zbrojeniowych z całego świata, najnowsza broń i sprzęt wojskowy
oferowany przez rodzimych
producentów. Tak wygląda tegoroczna edycja MSPO w Kielcach, jednej z trzech największych wystaw sprzętu wojskowego na naszym kontynencie.
Organizatorzy nie mają
wątpliwości. Tegoroczna edycja salonu (od 7 do 10 września
2021 r.) odzyska należną jej
pozycję w regionie, która
mocno ucierpiała w wyniku
pandemii Covid-19. Taki jest
plan Andrzeja Mochonia,
prezesa Targów Kielce, organizatora imprezy od niemal
trzech dekad.
– Nasze targi otwierają się
w tym roku kilka dni przed
brytyjską wystawą DSEI (Defence Security and Equipment
International) w Londynie.
Przełamujemy w ten sposób
pocovidową targowo-handlową światową posuchę – zauważa Mochoń.

Huta Stalowa Wola
mimo pandemii
w terminie oddaje
pierwsze zrobione
w Polsce wyrzutnie
Patriot. Na zdjęciu
japońska
wyrzutnia M903
na posterunku

MSPO z Tarczą.
Najnowsza broń
w kieleckim salonie
Pancerny abrams, długo oczekiwane decyzje w sprawie rakietowej „Narwi”
oraz prezentacja pierwszych wyprodukowanych w Polsce wyrzutni Patriot.
wyrzutnię M903. Kluczowy
element zestawu Patriot, który
jest podstawowym orężem
polskiej tarczy powietrznej
średniego zasięgu budowanej
w ramach programu „Wisła”.
Wraz z wyrzutnią możemy
zobaczyć też ciągnik C882.57
z Jelcza, również zbudowany
w ramach programu „Wisła”,
a także dostosowane przez
grudziądzkie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia do obsługi antyrakietowej broni specjalne
przyczepy.
Podkarpacka HSW nie miała
problemów z opanowaniem
technologii budowy wyrzutni
M903. Prac nie zatrzymały
także utrudnienia spowodowane nawrotami pandemii Covid-19. To ważne, bo zakład ze
Stalowej Woli odpowiada, na
podstawie kontraktu z Raytheon Missiles & Defense, za budowę wszystkich wyrzutni dla
dwóch baterii Patriot zamówionych w ramach I fazy programu
„Wisła”. Łącznie na Podkarpaciu powstanie ich 17. 16 seryjnych oraz jedna testowa.
Hitem tegorocznych targów
jest niewątpliwie także amerykański czołg Abrams. Produkt
General Dynamics Land Sys-

tems, w pełnym bojowym
rynsztunku, trafił do Kielc
prosto z europejskiej jednostki liniowej US Army. 250 tych
ciężkich pancernych kolosów,
za ponad 23 mld zł, zamierza
zakupić polska armia i rozmieścić na wschodniej rubieży RP
i NATO.

Patrioty przyspieszyły
w pandemii
Pandemia Covid-19 nie zatrzymała prac przy budowie
antyrakietowej tarczy. Pomimo obostrzeń i ograniczeń
polskie i amerykańskie firmy
wyprzedzają harmonogram.
– Pierwsza z dwóch zamówionych baterii Patriot będzie
gotowa przed czasem pod
koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku – zapewnia Shawn Rantas, dyrektor programu „Patriot–Wisła” w Raytheon Missiles &
Defense.
Wystawiana na MSPO
w Kielcach wyrzutnia prezentuje się imponująco. W położeniu marszowym ma 5,2 m
długości, 2,78 m szerokości
i 1,57 m wysokości.

Tylko wtajemniczeni wiedzą, że zdalnie sterowana wyrzutnia w położeniu bojowym – dla podniesienia bezpieczeństwa obsługi – może
znajdować się w odległości
nawet kilometra od stanowiska dowodzenia. Łączność
zapewniają wówczas światłowody zdublowane przez kodowane łącza radiowe.
W Polskiej Grupie Zbrojeniowej, do której należy HSW,
panuje przekonanie, że opanowanie technologii budowy
wyrzutni M903 otworzy drogę
do stałej współpracy z rakietowymi koncernami zza Atlantyku. Wszystko w ramach kooperacyjnych łańcuchów dostaw.
– Transfer technologii i wiedzy pozwoli z pewnością na
obniżenie kosztów ponoszonych podczas całego cyklu
życia systemów wyrzutni, ponieważ krajowe spółki PGZ
będą odpowiedzialne za ich
serwis i modernizację – twierdzą Amerykanie.
Raytheon Missiles & Defense przypomina, że wyrzutnie
M903 wchodzą również
w skład systemów Patriot
produkowanych w Ameryce
dla innych krajów. To otwiera

przed PGZ i Hutą Stalowa
Wola nowe możliwości biznesowe jako kwalifikowanym
dostawcom Raytheon Technologies.

Czas na „Narew”
Zarówno amerykański koncern, jak i jego zachodni konkurenci spodziewają się, iż
podczas tegorocznego MSPO
w Kielcach usłyszą długo wyczekiwane decyzje dotyczące
realizacji planu budowy polskiej tarczy powietrznej krótkiego zasięgu. Program „Narew”, przygotowywany od
siedmiu lat, wchodzi w fazę
decydujących rozstrzygnięć.
Nawet oficjalne źródła wskazują, że podczas MSPO Inspektorat Uzbrojenia z PGZ na
czele podpisze ramową umowę, która otwiera drzwi dla
startu programu.
Na ten ruch czekają nie tylko Amerykanie. Brytyjskie
koncerny, z rakietowym MBDA
na czele, od dłuższego czasu
zapowiadały, że do Kielc przywiozą gotową ofertę dla Polski
w dziedzinie systemów obrony
przeciwlotniczej dostosowa-

nych do wymagań przyszłej
tarczy powietrznej krótkiego
zasięgu.
Niestety, po niedawnym
politycznym zawirowaniu na
linii Tel Awiw–Warszawa
znacznie skromniejsza niż
zwykle jest reprezentacja firm
z Izraela. Specjalistów m.in. od
broni precyzyjnej i systemów
bezzałogowych. Ten fakt doskonale ilustruje, jak bardzo
zbrojeniowy biznes jest zależny od polityki i temperatury
wzajemnych międzypaństwowych relacji.
Kolejnym czynnikiem, który
pomimo wcześniejszych optymistycznych prognoz i założeń
wyeliminował wielu wystawców z tegorocznego MSPO,
jest pandemia Covid-19.
Ograniczenia sprawiły, że nie
zobaczymy prezentacji broni
z dalekiej Australii, choć przygotowania do wizyty były
mocno zaawansowane. Konieczność utrzymania rygorystycznych zasad przekraczania granicy z Ukrainą oraz
związanej z nimi obowiązkowej kwarantanny ograniczyła
także do minimum obecność
naszych wschodnich sąsiadów.

PGZ strategicznym
partnerem
Prezes Targów Kielce potwierdza, że prezydent Andrzej Duda podtrzymał tradycję i utrzymał honorowy patronat nad MSPO. Jest również
pewne, że wystawa ma tym
razem solidne wsparcie PGZ.
– W tym roku PGZ pokaże
w pełnym spektrum swe technologiczne
możliwości oraz zaprezentuje najnowszy sprzęt i kompetencje
swojej kadry – twierdzi prezes
Andrzej Mochoń.
Polski czempion obronny,
jako partner strategiczny
MSPO, zaplanował ekspozycję
dla 32 spółek w całej hali C
oraz na obszernym terenie
zewnętrznym. Prezentacji
tradycyjnie towarzyszy wystawa Sił Zbrojnych RP zorganizowana w tym roku pod hasłem „WYTRWAĆ–OPANOWAĆ–POKONAĆ”.
W Kielcach zabrakło wprawdzie najnowszego bojowego
wozu piechoty, gdyż obecnie
zalicza na poligonie końcowe
testy, to jednak spółki PGZ
mają co pokazać. Warto wymienić choćby długo oczekiwany wóz pomocy technicznej, który ma ratować na polu
walki z opresji rosomaki. Hitem jest także AWR, czyli nafaszerowany detektorami i kamerami artyleryjski wóz rozpoznawczy.
Andrzej Mochoń zapewnia,
że Targi Kielce i PGZ uzgodniły, że podczas wystawy odnowią trzyletnią umowę o strategicznym partnerstwie przy
organizacji kolejnych wystaw
MSPO.
/ ©℗
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potęgą na polskim rynku

Pierwsze Patrioty przed końcem roku
Istotne jest niedopuszczenie do opóźnień drugiej fazy programu „Wisła”. Trudno będzie wówczas utrzymać nieprzerwany
tryb pracy polskich zakładów – mówi Shawn Rantas, dyrektor programu „Wisła” w Raytheon Missiles & Defense.
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W największym zakładzie koncernu Raytheon Technologies w Polsce – Pratt & Whitney Rzeszów powstają silniki lotnicze

rzypomniała także
niebagatelną rolę
amerykańskiego
koncernu w tworzeniu podstaw nowoczesnego, skrzydlatego przemysłu w Polsce.
Utworzony w 2020 r. Raytheon Technologies, znany
w Polsce przede wszystkim
z realizacji kontraktu na zestawy Patriot dla polskiej armii,
uosabia rozwój przemysłu
awiacyjnego i dokonania podkarpackiej Doliny Lotniczej.
Firma ma u nas znaczący potencjał. Zatrudnia, głównie
w przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym, 8 tys.
osób. Dodatkowo, dzięki programom badawczym, stażom
oraz inicjatywom wspierającym edukację techniczną, intensywnie oddziałuje na najważniejsze w kraju ośrodki
naukowe z uniwersytetami
oraz politechnikami na czele.

Rzeszowskie silniki,
kaliskie przekładnie,
wrocławska hydraulika
Związki Raytheon Technologies z Polską sięgają 1976 r. To
wtedy ówczesne zakłady WSK
Rzeszów rozpoczęły dostawy
silnikowych części dla Pratt &
Whitney Canada. W czasach
ustrojowego przełomu rzeszowska wytwórnia samolotowych napędów, w ramach
prywatyzacji, dołączyła do
holdingu UTC, stając się jedną
z pierwszych amerykańskich
inwestycji w Polsce.
W kolejnych latach do amerykańskiego giganta dołączyły
zakłady produkcyjne w Kali-

szu, gdzie powstają elementy
przekładni samolotowych
oraz fabryka instalacji rurowych z podkrakowskich Niepołomic.
Dziś z polskich zakładów
wyjeżdżają gotowe komponenty oraz całe silniki dla
wszystkich sektorów rynku
lotniczego. Tak cywilnego, jak
i wojskowego.
Częścią liczącego ok. 6 tys.
fachowców kompleksu Pratt &
Whitney Rzeszów jest także
zatrudniające najzdolniejszych inżynierów centrum
badawczo-rozwojowe, wyposażone w nowoczesne stanowiska badawcze.
W stolicy Podkarpacia ulokowała się również firma Pratt
& Whitney AeroPower. Oddział
grupy zajmujący się produkcją
tzw. pomocniczych silników,
bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie statków powietrznych Airbusa,
Boeinga czy Embraera.
W Dolinie Lotniczej znajdują
się również zakłady Collins
Aerospace, zatrudniające ok. 2
tys. osób. Firma jest dostawcą
m.in. podwozi samolotowych
do różnych typów komercyjnych i militarnych maszyn.
Firma posiada także kompleks
produkcyjny i badawczo-rozwojowym we Wrocławiu. Zakład odpowiada za projektowanie i produkcję systemów sterowania napędami statków
powietrznych, lotniczą hydrauliką i układami paliwowymi.

I fazy programu „Wisła”, wyposażenia Sil Zbrojnych RP
w dwie baterie zestawów
przeciwrakietowych Patriot,
stanowiło początek nowego
rozdziału dla przemysłowego
zaangażowania Raytheon
Missiles & Defense w Polsce.
W Warszawie powstało
nowe, ponad 50-osobowe
biuro koncernu nadzorujące
i wspierające realizacje biznesowych umów podwykonawczych zawartych z licznymi
polskimi firmami, odpowiedzialnych za dostawy komponentów potrzebnych do budowy zestawów Patriot.
Współpracę dodatkowo
zacieśniło podpisanie w sierpniu bieżącego roku umów offsetowych, które będą realizowane przy udziale 7 z 14
spółek wchodzących w skład
przemysłowego konsorcjum

Przemysłowa
współpraca
przy Patriotach
Podpisanie w 2018 r. umowy
międzyrządowej na realizację

PGZ-Wisła. Polskie Biuro
Raytheon Missiles & Defense,
które koordynuje realizację
kompensacyjnych zobowiązań, przejmie również zarządzanie np. umowami licencyjnymi Northrop Grumman. Są
one częścią całościowego
programu offsetowego związanego z programem budowy polskiej tarczy powietrznej
„Wisła”,
zarządzanego
przez Raytheon Missiles &
Defense.

Uzbrojenie dla F-35
– Za każdym razem, kiedy
F-35 cokolwiek robi, jest duża
szansa, że produkt Raytheon
Technologies odegrał w tym
istotną rolę – mówią bez fałszywej skromności przedstawiciele obronnego giganta.

– Mamy takie powiedzenie.
Tak naprawdę nie produkujemy F-35. Odpowiadamy
tylko za jego ważne części –
dodają.
To jak najbardziej uprawnione twierdzenie. Wchodzący w skład Raytheon Technologies potentat napędów lotniczych Pratt & Whitney
produkuje silniki samolotu.
Inna spółka grupy, Collins
Aerospace, wytwarza podwozia i np. hełmy, które pokazują pilotom F-35, co dzieje się
na otaczającym ich niebie.
Raytheon Missiles & Defense
dostarcza do najnowszego
amerykańskiego myśliwca
precyzyjną broń do walki
powietrznej i atakowania celów naziemnych. Raytheon
Intelligence & Space odpowiada za system nawigacyjny,
który pomaga lądować ma-

Collins
Aerospace
we Wrocławiu
to dostawca
paliwowych
i hydraulicznych
komponentów
dla potęg
światowej awiacji
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W odpowiedzi na nowe
globalne wyzwania Raytheon
Technologies, zatrudniający
obecnie 181 tys. pracowników
i osiągający 65 mld dol. sprzedaży netto rocznie, wykracza
poza działalność biznesową.
Zasady społecznej odpowiedzialności widać w przedsięwzięciach na rzecz lokalnych
wspólnot żyjących w otoczeniu korporacji.
Nie brak tutaj przykładów
z Polski. Raytheon Technologies współpracuje z wiodącymi organizacjami non profit,
zleca i wspiera innowacyjne
projekty na polskich uczelniach, funduje staże studentom, którzy swoje pasje zamierzają realizować w lotnictwie
czy przemyśle kosmicznym.
Znakiem firmowym pozostaje
dofinansowanie ustawicznego
kształcenia pracowników
i rozwoju kadr technicznych.
Dzięki inwestycjom w programy edukacyjne poszerzające
kompetencje w dziedzinie
nauk ścisłych spółka tworzy
warunki dla innowacji. Niestandardowym tego przykładem jest współpraca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, utworzenie FabLabu
czy rozwijanie Dziecięcych
Uniwersytetów Technicznych
i uczniowskich laboratoriów
robotycznych.
– Przyszłość branży lotniczej, kosmicznej i zbrojeniowej zaczyna się od kształcenia
kolejnego pokolenia innowatorów skoncentrowanych na
realizacji swych celów. To jeden z fundamentów korporacyjnego ładu technologicznej
korporacji – podkreśla firma.
To nie przypadek zatem, że
roczne nakłady na inwestycje
w badania i rozwój w Raytheon Technologies sięgają 8 mld
dol., a armia inżynierów pracujących dla przyszłości
technologicznego giganta liczy
60 tysięcy i rośnie.
/ ©℗

Jakie będą kolejne kroki po
zakończeniu dostaw w 2022 r.?
Ponieważ sprzedaż Polsce
odbywa się w ramach
programu FMS, sprzęt
zostanie najpierw dostarczony rządowi USA, a następnie
przejdzie procedurę
integracji i kontroli systemów
(System Integration and
Check-Out – SICO) przed
dostawą do Polski. Po
zakończeniu procedury
SICO, Raytheon Missiles &
Defense zapewni szkolenie
w zakresie nowo dostarczonego sprzętu (New Equipment Training – NET), mające
uzupełnić szkolenie, które
polscy żołnierze przechodzą
obecnie w USA, poświęcone
eksploatacji i konserwacji
systemu Patriot. Po zakończeniu szkolenia NET
i wdrożeniu do użytkowania
przez polski personel
wojskowy będziemy nadal
zapewniać pomoc techniczną
w zakresie eksploatacji
i konserwacji systemu.
Dlaczego uznają państwo
podpisanie umowy dotyczącej

Jakie są korzyści płynące dla
polskiego przemysłu

Jak wygląda obecnie sytuacja
odnośnie do produkcji
i dostawy podzespołów
w ramach pierwszej fazy
programu „Wisła”?
Dotrzymujemy naszych
zobowiązań wobec MON
i dostarczymy elementy
systemu Patriot zgodnie
z bieżącą umową, budżetem
i harmonogramem. Pierwsza
jednostka ogniowa zostanie
dostarczona rządowi USA
przed terminem, do końca
2021 r., natomiast pozostałe
dostawy zostaną ukończone
w 2022 roku. Ponieważ
sprzedaż Polsce odbywa się
w ramach umowy międzyrządowej – Foreign Military Sale
– sprzęt zostanie najpierw
dostarczony rządowi USA,
a następnie przejdzie
procedurę testów i integracji
przed ostateczną realizacją
dostawy do Polski.

możliwości dookólnej
obserwacji planowanej dla
fazy drugiej. Zakup SkyCeptora oznacza ogromny
transfer technologiczny
i pokaźny udział polskiego
przemysłu.
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Społeczne
inicjatywy

drugiej fazy programu „Wisła”
za takie istotne i pilne?
Polska rozpoczęła
modernizację swoich
zintegrowanych systemów
obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej, gdy
zamówiła pierwsze baterie
systemu Patriot w ramach
pierwszej fazy programu
„Wisła”. Druga faza programu
jest kluczowa dla kontynuacji
tej modernizacji i przygotowania się na zagrożenia
obejmujące taktyczne pociski
balistyczne, zaawansowane
pociski manewrujące i broń
hipersoniczną. Firma
Raytheon Missiles & Defense
jest gotowa do współpracy
z polskim rządem i przemysłem aby zapewnić 360-stopniowe wykrywanie celów
w poszczególnych warstwach
obrony, jako element jednego
spójnego systemu przechwytywania i zwalczania
wszystkich typów zagrożeń
lotniczych i rakietowych.
Obejmuje to zintegrowanie
w ramach drugiej fazy radaru
nowej generacji (Lower Tier
Air and Missile Defense
Sensor – LTAMDS). Ponieważ
firma Raytheon została
wybrana przez rząd USA,
który podpisał z nią kontrakt
na dostarczenie radaru nowej
generacji – LTAMDS,
przewidujemy kontynuację
rozmów dotyczących drugiej
fazy.
Harmonogram drugiej fazy
jest istotny również dla
polskich partnerów przemysłowych uczestniczących
w programie Wisła, ze
względu na konieczność
utrzymania przez nich
zdolności produkcyjnych
i potencjału technologicznego. Jeśli między pierwszą
a drugą fazą wystąpi długa
przerwa, linie produkcyjne
i procesy technologiczne
mogą się zatrzymać, i ich
ponowne uruchomienie
będzie wymagało dodatkowych nakładów inwestycyjnych, czasu i starań.

MARCIN PIASECKI
ZBIGNIEW LENTOWICZ

z pierwszej fazy programu
„Wisła”? Jak ocenia pani
współpracę z przemysłem?
Współpraca z polskim
przemysłem układa się
bardzo dobrze. Mamy dobre
relacje z dziewięcioma
partnerami przemysłowymi
w Polsce, z którymi mamy
kontrakty na produkcję
w programie Wisła i sprzęt
wytwarzany jest we wszystkich tych zakładach.
Dowodem tych roboczych
relacji jest to, że przygotowujemy właśnie nasze pierwsze
dostawy zgodnie z harmonogramem.
Jak kontynuowana będzie
współpraca z przemysłem
obronnym w ramach drugiej
fazy programu „Wisła”?
Nasze postępy i wyniki
osiągnięte w fazie pierwszej
zapewniają nam mocną
pozycję wyjściową dla fazy
drugiej, dzięki wypracowanej
już współpracy oraz
solidnym, utrwalonym
relacjom partnerskim
z przemysłem (który
skorzysta na pracach
produkcyjnych przewidzianych w drugiej fazie).
Komponenty systemu Patriot
produkowane obecnie
w Polsce – a można je już
zobaczyć i dotknąć ich – są
dowodem naszego zaangażo-

wania i zdolności do budowy
długoterminowej wzajemnie
korzystnej współpracy
z Polską.
Naszym zdaniem bardzo
istotną kwestią jest niedopuszczenie do opóźnienia
rozpoczęcia fazy drugiej. Nie
tylko ze względu na zapewnienie Polsce przez tę fazę
niezbędnych zdolności
obronnych, ale także dlatego,
że pozwoli ona utrzymać
nieprzerwany tryb pracy
polskich zakładów i linii
produkcyjnych, uruchomionych w fazie pierwszej.
Doskonałym przykładem
tego jest wyrzutnia M903
produkowana przez Hutę
Stalowa Wola. Co więcej,
ponieważ mamy już podpisane umowy offsetowe dla fazy
pierwszej, chcielibyśmy
rozpocząć rozmowy o tym,
w jakich dziedzinach polski
przemysł mógłby zawalczyć
o udział w globalnym
łańcuchu dostaw na potrzeby
radaru LTAMDS stanowiącego, jak wspomniałam
fundament drugiej fazy
programu Wisła.
W drugiej fazie oferujemy
też opcjonalnie niskokosztowy pocisk przechwytujący
SkyCeptor. SkyCeptor
uzupełni system jako
przystępny cenowo efektor
mogący w pełni wykorzystać

Jak wyglądają sprawy z umową
offsetową? Z czego składać
będzie się offset hybrydowy?
Hybrydowe rozwiązanie
offsetowe opracowane przez
MON jest pomysłowe
i praktyczne. Równoważy
ono realizację pierwotnych
zobowiązań offsetowych
opracowanych podczas
tworzenia programu „Wisła”
z nową wersją zobowiązań.
Niedawno podpisane
zostały umowy z PGZ,
których celem jest realizacja
zobowiązań Raytheon
Missiles & Defense w ramach
offsetu w pierwszej fazie
„Wisły”. Obejmują one także
umowy licencyjne między
PGZ a Northrop Grumman,
dotyczące tego obszaru
programu, w którym
uczestniczy Northrop
Grumman. Umowy te
dotyczą 11 zobowiązań
offsetowych, które zapewnią
PGZ oraz członkom konsor-

Polskie firmy stają
się elementami
globalnego
łańcucha dostaw
Raytheona
cjum wiedzę, pomoc
techniczną i szkoleni
pozwalające im rozbudować
zdolności w zakresie
zarządzania projektami,
technologii oraz produkcji
i pozwolą realizować
strategię modernizacji sił
zbrojnych. Raytheon
wywiąże się także z zobowiązania offsetowego wobec

Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia
(WITU), w ramach którego
pracownicy WITU otrzymają
wysoce techniczne przeszkolenie ze strony ekspertów
Raytheona. Dzięki niemu
nabędą kompetencje do
kwalifikowania i certyfikowania wyprodukowanych
w Polsce wyrzutni i pojazdów
ciężarowych przeznaczonych
dla systemu Patriot.
Wraz z tymi pierwszymi
umowami rozpocznie się
bezzwłocznie transfer
najpilniejszych technologii
niezbędnych do wywiązania
się z harmonogramu
programu „Wisła”. W kolejnym etapie tego podejścia
hybrydowego Raytheon
będzie ściśle współpracował
z MON, aby dostosować
transfer naszych technologii
do najważniejszych potrzeb
Polski. Jest to naszym
zdaniem idealne rozwiązanie.

Czy Raytheon pomoże
polskiemu przemysłowi
unowocześnić obecnie
stosowane technologie?
Współpraca przy realizacji
offsetu otworzy przed polskim
przemysłem nowe perspektywy i pozwoli uzyskać dostęp
do nowych technologii.
Osiągnięto to również poprzez
realizowaną poza offsetem
współpracę Raytheona
z polskim przemysłem
w ramach programu „Wisła”.
Na przykład Raytheon i polscy
partnerzy przemysłowi, WZL1,
CTM, PexPool i Demarko,
projektują i produkują
wyposażenie pomocnicze
patriotów na potrzeby
pierwszej fazy programu
„Wisła”. Raytheon współpracuje również z HSW, WZE
i ZMT w zakresie produkcji
wyrzutni Patriot w Polsce.
W obu przypadkach firmy te
rozszerzyły swoją działalność
o nowe technologie i obszary
biznesowe. Stały się również
częścią globalnego łańcucha
dostaw Raytheona, co daje im
możliwość dostarczania
produktów i usług innym
użytkownikom patriota. / ©℗
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Budowa Narwi może być szybsza, tańsza i mniej ryzykowna
W krótkim terminie oferujemy
Polsce nasz system NASAMS,
w dłuższym – budowę
„Narwi” w partnerstwie z PGZ
– mówi Vidar Skjelstad,
wiceprezes norweskiej firmy
zbrojeniowej Kongsberg
Defence & Aerospace AS
MARCIN PIASECKI

Czy oferta Kongsberga
dotycząca współpracy przy
budowie systemu Narew jest
ciągle aktualna? MON potwierdza swoje wcześniejsze
deklaracje, że system ma
powstać w PGZ.
W pełni respektujemy
decyzje MON dotyczące
programu „Narew” z PGZ
jako głównym wykonawcą.
Nasza oferta jak najbardziej aktualna i sądzę, że
jest korzystna zarówno dla
polskich sił zbrojnych, jak
i dla polskiego przemysłu.

MAT. PRAS.

Przeprowadzona w ubiegłym roku fuzja gigantów technologii zbrojeniowych i lotniczych, Raytheon
i United Technologies, zmieniła rzeczywistość lotniczego biznesu tak w USA, jak i na całym świecie.

szynom na lotniskach polowych oraz lotniskowcach.
Jest więc oczywiste, że gdy
za kilka lat Polska otrzyma
pierwsze z zamówionych
w styczniu 2020 r. myśliwce
F-35, pojawią się zupełnie
nowe możliwości współdziałania i technologicznej współpracy z Raytheon Technologies.

Co zatem oferujecie?
Budowa systemu Narew to
program obliczony na wiele lat
– tymczasem czołgi Abrams
mają dotrzeć już w przyszłym
roku, a samoloty F-35 w roku
2024. Takie kluczowe zasoby
obronne muszą być od
początku skutecznie chronione, gdyż mogłyby zostać
zniszczone na ziemi już
w pierwszych godzinach
konfliktu. Dlatego nasza oferta

jest dwuczłonowa: w krótkim
terminie oferujemy Polsce
nasz system NASAMS,
a w dłuższym – partnerską
współpracę z PGZ, aby
zbudować „Narew” szybko i po
niższym koszcie. Jeśli chodzi
o rozwiązanie krótkoterminowe, jesteśmy w stanie
dostarczyć pierwsze jednostki
NASAMS w ciągu 26 miesięcy
i następne w ciągu kolejnych
16 miesięcy.

Na ile NASAMS spełnia
potrzeby Polski?
Żaden inny naziemny
system obrony powietrznej
krótkiego zasięgu nie może
lepiej niż NASAMS spełnić
potrzeb Polski. Jest systemem
rozproszonym, sieciocentrycznym i o otwartej architekturze,
co sprawia, że może doskonale
współdziałać z innymi
systemami, np. zakupionym
przez Polskę systemem

Patriot, ponadto wykorzystuje
kilka różnych pocisków, w tym
te, które już są wykorzystywane przez polskie F-16.
W warunkach testowych
i bojowych NASAMS osiągnął
90-procentową skuteczność
przeciwko dronom, śmigłowcom, samolotom i pociskom
manewrującym. Został już
zakupiony przez 12 państw,
w tym 6 członków NATO.

A jaka jest wasza oferta
dla polskiego przemysłu?
Nawet te pierwsze, szybkie
dostawy NASAMS obejmują
pełne zaangażowanie PGZ.
W ofercie długoterminowej
proponujemy PGZ wspólną
z nami i z naszym partnerem
Raytheon Technologies
budowę docelowego systemu
Narew z wykorzystaniem
naszych wieloletnich
doświadczeń w budowie
systemów obrony powietrznej.

Widzimy duże możliwości
udziału w niej polskiego
przemysłu, np. w dziedzinie
konstrukcji sensorów, systemu
zarządzania polem walki,
systemów łączności, pocisków,
wyrzutni i pojazdów, jak
również utrzymania i serwisowania systemu. Myślę, że taka
współpraca z doświadczonymi
partnerami może być szybsza,
tańsza, mniej ryzykowna
i oferować większe możliwości
eksportowe niż samodzielna
budowa systemu od zera.

Przedstawiciele MON podkreślają kwestie transferu technologii.
Jesteście na to gotowi?
Będziemy opierać się na
planie udziału przemysłowego opracowanym w celu
realizacji umowy o dostawach
dla Morskiej Jednostki
Rakietowej. W tym programie
w 100 procentach wywiązaliśmy się ze zobowiązań

offsetowych, w tym wspólnie
z WZE zbudowaliśmy
w Zielonce centrum produkcyjno-serwisowe pocisków
NSM. Kluczem do pomyślnej
współpracy jest wzajemne
uzupełnianie swoich
kompetencji. Nasza oferta
obejmuje zarówno włączenie
do NASAMS, podobnie jak to
zrobiliśmy w MJR, polskich
komponentów, np. radarów,
pojazdów czy systemów
łączności, jak i daleko idący
transfer technologii w takich
obszarach, jak pociski,
sensory, systemy zarządzania
polem walki czy technologie
sieciowe.

Czy prowadzicie negocjacje
z PGZ i MON w sprawie budowy
„Narwi”?
Jesteśmy firmą notowaną na
giełdzie, dlatego nie możemy
publicznie mówić o negocjacjach kontraktowych.
/ ©℗
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Wyrzutnie z HSW, routery z Teldatu.
Polscy fachowcy w programie Wisła

K

ZBIGNIEW LENTOWICZ

ontrakty z polskimi
firmami na dostawy niezbędnych
komponentów dla
zestawów Patriot
przygotowywano i zawierano
już od kilku lat.
O drobiazgowej i wieloetapowej selekcji potencjalnych
polskich podwykonawców
Raytheon Missile & Defense
dziś krążą legendy. Szefowie
polskich spółek wspominają,
że ich fachowcy i firmy przeszli
pod okiem specjalistów zza
Atlantyku ostrą weryfikację
kompetencji i organizacyjnej
sprawności. Do wymagań rakietowego koncernu z USA
oraz surowych zasad obowiązujących wszystkich poddostawców broni dla US Army
trzeba było dostosować system
produkcji polskich spółek.
Zmienić zarówno nawyki i kulturę pracy, jak i cały korporacyjny ład.
Firmy, które tego dokonały,
zarabiają dzisiaj na technologicznych kontraktach.

Pierwsze
wyrzutnie gotowe
Wyrzutnie, kontenery, routery, ciężkie
ciągniki i przyczepy do obsługi polskich
zestawów Patriot już powstają
w krajowych zakładach

MAT. PRAS.

– Prace przy produkcji oręża
średniego zasięgu dla polskiej tarczy powietrznej „Wisła”
idą zgodnie z harmonogramem, a nawet go wyprzedzają.
Mają w tym udział polscy
przedsiębiorcy – zapewnia biuro Raytheon Missile &
Defense w Warszawie.
Amerykański koncern, który
produkuje system Patriot
i odpowiada za jego pełną integrację, chwali współpracę
z państwowymi i prywatnymi
kooperantami znad Wisły.
– Dzięki sprawności partnerów z Podkarpacia pierwsze
polskie wyrzutnie M903 wyprodukowane w Hucie Stalowa Wola są już gotowe – potwierdza spółka.
Monika Koniecko, rzecznik
HSW, ujawniła mediom, że
w specjalnym – chronionym przed osobami nieuprawnionymi – oddziale zakładu
praca przy wyrzutniach nie
zwalniała nawet w szczycie
covidowych restrykcji i ograniczeń. HSW wyprodukuje
wszystkie wyrzutnie dla polskich baterii.

Choć wielomiesięczne negocjacje dotyczące offsetu
za Patrioty udało się zamknąć dopiero
w połowie sierpnia tego roku, Raytheon Technologies
nie czekał z najpilniejszymi zamówieniami.

IFF z PIT-Radwaru
i tarnowskie siłowniki

MAT. PRAS.

Routery z Bydgoszczy
jadą w świat
Z niektórymi polskimi firmami, jak bydgoskim Teldatem czy warszawskim PIT-Radwar, Raytheon Missile &
Defense rozpoczął współpracę
na długo przed podpisaniem
przez MON głównego rakietowego kontraktu.
Informatycy z kujawsko-pomorskiej spółki zwrócili na
siebie uwagę, bo mieli za sobą
znaczące dokonania. Flagowym
produktem spółki jest m.in.
Jaśmin, czyli zaawansowany
teleinformatyczny system zarządzania walką. Dla amerykanów była to mocna rekomendacja, ale nie gwarant przyszłej
współpracy. Zanim podjęli decyzję o rozpoczęciu współpracy, starannie „prześwietlili”
przyszłego polskiego partnera.
Dziś Teldat za jakość i precyzję dostaw swoich routerów

wienie na wyposażenie polskich zestawów Patriot
w szczelne elektromagnetycznie kontenery operacyjne dla
systemów łączności i wsparcia
technicznego. To duży sukces
spółki, która w Dębicy rozwinęła produkcję generatorów
prądu, strażackich motopomp
i całej gamy specjalistycznych
kontenerów do zastosowań
wojskowych. Drobiazgowy test
firmy trwał ponad rok.
– To zresztą standard w relacjach z amerykańskim partnerem. Trzeba dowieść, że
oferowany sprzęt jest niezawodny, dobrej jakości i może
współdziałać w ramach skomplikowanych struktur wsparcia wyrzutni Patriot – mówią
inżynierowie z Agregatów.

By zostać poddostawcą komponentów dla Raytheon Missiles & Defense w ramach programu „Wisła”,
trzeba było przejść ostrą weryfikację kompetencji
dla wyrzutni Patriot otrzymuje od zleceniodawcy z USA
mistrzowskie laury i wyróżnienia. Kierownictwo bydgoskiej
firmy przypomina jednak, że
na obecną pozycję spółka
musiała rzetelnie zapracować.
– Raytheon to wymagający
klient. Trzy lata, detal po detalu,
systematycznie sprawdzał, co
potrafimy, zanim przyznano
nam miejsce na liście dostawców przemysłu zbrojeniowego
USA – wspominają.
Bydgoscy inżynierowie projektowali routery do patriotów
od podstaw. Ich prototypy Ray-

theon testował potem we własnych laboratoriach. Badano
odporność urządzeń na uszkodzenia mechaniczne, sprawdzano niezawodność działania
sprzętu w każdych warunkach
klimatycznych i skuteczność
zabezpieczeń przed emisją
elektromagnetyczną. Start
produkcji seryjnej nie przyniósł wielu zmian. Każde nowe
urządzenie jest szczegółowo
weryfikowane i odbierane osobiście, na miejscu, przez grupę
specjalistów z USA.
– Perfekcjonizm specjalistów Raytheona zawsze robi

wrażenie – podkreślają szefowie Teldatu.
Sprawdzona w każdym
szczególe bydgoska firma planuje obecnie eksport swoich
urządzeń do modernizujących
broń użytkowników systemu
na całym świecie.

Podkarpackie
kontenery dla „Wisły”
Sprawdzian umiejętności zdała także prywatna firma
Agregaty Pex-Pool Plus z Podkarpacia, która zdobyła zamó-

Tego, że prędzej czy później
na liście kooperantów Raytheon znajdzie się stołeczna spółka PIT-Radwar, jedno z centrów radiolokacji i elektroniki
wojskowej Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, można się było
spodziewać.
W wielkiej rodzinie użytkowników Patriot polska spółka
odpowiada obecnie za produkcję nowoczesnych anten do
systemów identyfikacji swój-obcy (Identification Friend or
Foe – IFF). Seryjną produkcję
poprzedził sprawdzian praktyczny, jakim była udana integracja anteny IFF z radarem
Patriot wykonana dla jednego
z konkretnych zagranicznych
klientów. Sukces otworzył polskiej firmie drogę do zamówień
na anteny do zestawów budowanych dla nowych użytkowników: Polski, Szwecji i Rumunii.
Lista polskich poddostawców Raytheon Missiles & De-

fense stale rosła i kolejno dołączały do niej następne
przedsiębiorstwa.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne otrzymały zlecenie na
produkcję i integrację zestawów modułów elektroniki DLTM (Data Link Terminal
Module), kluczowego elementu wyrzutni M903. Zakłady
Mechaniczne Tarnów odpowiadają za siłowniki liniowe
i obrotowe, czyli podzespoły
umożliwiające transport i załadunek pocisków na naczepie
wyrzutni.

Serwisowy łańcuch
spięty w CTM
Cały skoordynowany zespół
polskich firm zbuduje system
wsparcia technicznego i logistycznego polskich przeciwrakietowych baterii. Świętochłowicka spółka Demarko dostarczy naczepy, na których
mieścić się będą kontenery ze
sprzętem, a także części zamienne, narzędzia i sprzęt
pomiarowo-badawczy niezbędny do podstawowej obsługi systemu Patriot w warunkach polowych.
Wewnętrzną konfigurację
kontenerów serwisowych zaprojektuje znany gdyński
ośrodek badawczo-rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej.
Potem, według koncepcji
i wskazań CTM, kontenery
otrzymają specjalistyczne
urządzenia w Wojskowych
Zakładach Łączności nr 1.
Warto tutaj podkreślić, że
lista polskich kooperantów
Raytheon Missiles & Defense
cały czas się powiększa. Amerykańska firma stale rozszerza
technologiczną współpracę,
włączając nowe podmioty
łańcucha autoryzowanych
poddostawców.
/ ©℗

