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9 września, przedostatniego dnia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego (MSPO) w Kielcach, Sieć Badawcza Łukasiewicz poinformowała
o podpisaniu umowy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) o współpracy w obszarze
badań i rozwoju (B+R). Dokument sygnowali wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz,
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(https://milmag.pl/2021/wpcontent/uploads/2021/09/20210908_104157.jpg)Przedostatniego dnia kieleckiego
salonu MSPO, Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisała umowę z Polską Grupą Zbrojeniową
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o współpracy w obszarze badań i rozwoju / Zdjęcie: Sieć Badawcza Łukasiewicz
Współpraca będzie polegała przede wszystkim na wspólnej realizacji przedsięwzięć,
projektów lub programów związanych z inicjowaniem i wdrażaniem nowo
opracowanych technologii. Plany Łukasiewicza i PGZ przewidują bliską kooperację
w programach rakietowych, amunicyjnych, pancernych, obrony przeciwlotniczej i C4
(dowodzenie, kontrola, łączność i informatyka; Command, Control, Communication
And

Computer),

rozwiązań

dla

cyberbezpieczeństwa,

platform

lotniczych

oraz specjalistycznych platform bezzałogowych.
Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, powiedział:
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instytutów Łukasiewicz jest doskonałym partnerem do realizacji prac badawczorozwojowych na potrzeby obronne. Posiadamy wyjątkowe kompetencje
i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach
wszystkich naszych 4 kierunków działalności: inteligentnej i czystej mobilności,
transformacji cyfrowej, zrównoważonej gospodarce i energii oraz zdrowiu.
Łukasiewicz powstał, aby efektywnie planować i koordynować badania naukowe
i prace rozwojowe skupionych w sieci polskich instytutów badawczych,
której celami są m.in.: prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych,
a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz komercjalizacja wyników działalności
naukowej.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ, dodał:
Partnerstwo z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny krok, który pozwoli nam
na zwiększenie tempa realizowanych prac badawczo-rozwojowo-wdrożeniowych
w kluczowych dla nas obszarach – techniki rakietowej, systemów wsparcia
łączności i dowodzenia a także autonomicznych platform, zarówno lądowych,
nawodnych jak i powietrznych. Doświadczenie i potencjał drzemiący
w specjalistach z Łukasiewicza to znaczący zastrzyk świeżej krwi do naszego
obszaru rozwojowego, którego efekty będziemy mogli zaprezentować Państwu już
niebawem.
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działalności badawczo-rozwojowej, jak i związanej ze sprzedażą wyrobu finalnego.
W tym celu planują powołać komitet sterujący oraz dedykowane do konkretnych
działań grupy robocze, które zidentyfikują możliwe obszary współpracy i będą
miejscem wymiany doświadczeń.
Warto przypomnieć, że 31 lipca 2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisała list
intencyjny o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej na rzecz modernizacji
Wojska Polskiego, której głównym partnerem w tym zakresie jest właśnie Polska
Grupa Zbrojeniowa. Porozumienie pozwoli na zharmonizowanie planowania badań
naukowych i prac rozwojowych z procesem programowania rozwoju Sił Zbrojnych
RP oraz działań w ramach współpracy resortu z nauką i przemysłem pozwoli
na ukierunkowanie prac nad technologiami niezbędnymi do osiągnięcia konkretnych
zdolności operacyjnych Wojska Polskiego (Współpraca MON z Siecią Badawczą
Łukasiewicz (https://milmag.pl/wspolpraca-mon-z-siecia-badawcza-lukasiewicz/)).
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