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Na gro dy dla li de rów Po mo rza wrę czo ne zo sta ły 24 kwiet nia,
na uro czy stej ga li w Gdań sku. W trak cie uro czy sto ści wy róż nie nia
ty go dni ka „Wprost” dla naj bar dziej dy na micz nych przed się biorstw
otrzy ma ło po nad czter dzie ści naj lep szych firm z na sze go re gio nu.
Wśród na gro dzo nych zna lazł się rów nież RADMOR.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Orły tygodnika „Wprost”
Orły „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy
średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję
tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode. "Orły" przyznawane są od 2016 roku.

N a g r o d y  d l a  R a d m o r u

Bezpłatne wydawnictwo InfoRadmor ukazuje się 2 razy w roku.
Wszystkie dotychczasowe numery można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.radmor.com.pl/pol/Biuletyn-informacyjny
Redakcja: Małgorzata Zeman; 58 76 55 651; malgorzata.zeman@radmor.com.pl
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Dyplom „Orła” dla Radmoru odebrał Zbigniew Furman,
dyrektor ds. handlu i marketingu
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W tym ro ku od by ła się ko lej na edy cja kon kur su Li der Bez pie czeń stwa Pań stwa, or ga ni zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Służb Mun du ro wych od 2013 ro ku. Ce lem Kon kur su jest uho no ro wa nie pol skich firm oraz po wsta ją cych w nich pro duk tów,
któ re mo gą sta no wić wy po sa że nie służb mun du ro wych, oraz uspraw niać funk cjo no wa nie ich sys te mów za rzą dza nia. Jest on
ad re so wa ny do firm, in sty tu cji i in sty tu tów na uko wo -ba daw czych, któ rych ofer ta mo że mieć za sto so wa nie w ob sza rach sze -
ro ko poj mo wa ne go bez pie czeń stwa i obron no ści. Oce nie pod le ga ją in no wa cyj ne wy ro by, usłu gi, pro jek ty oraz fir my. 

N a g r o d y  d l a  R a d m o r u

RADMOR wy star to wał w ka te go rii in no wa cyj ny pro dukt, zgła sza -
jąc do kon kur su naj now szą ra dio sta cję pro gra mo wal ną z ro dzi ny
Comp@n. Roz strzy gnię cie kon kur su i wrę cze nie na gród od by ło się
w War sza wie 21 czerw ca pod czas uro czy stej ga li zor ga ni zo wa nej
w Cen trum Kon fe ren cyj nym Woj ska Pol skie go. Głów nym punk tem
pro gra mu by ło ofi cjal ne ogło sze nie wy ni ków i na gro dze nie lau re -
atów, wska za nych przez ka pi tu łę kon kur su. 

Ra dio sta cja Comp@n zo sta ła uho no ro wa na sta tu et ką Grand Prix
kon kur su. Z rąk Ja na An drze ja Li gu sa, pre ze sa Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Służb Mun du ro wych, oraz ge ne ra ła An drze ja Wi śniew -
skie go ode brał ją An drzej Sy no wiec ki, pre zes Rad mo ru. 

Cie szy my się, że zna leź li śmy się w gro nie pol skich firm, któ re
swo ją dzia łal no ścią przy czy nia ją się do umac nia nia po ten cja łu bez -
pie czeń stwa na ro do we go.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Lider Bezpieczeństwa Państwa

Podczas uroczystej gali statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Państwa odebrał Andrzej Synowiecki, prezes Radmoru
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25 czerw ca spół ka MINDMADE sp. z o.o. za koń czy ła pro ce du rę na -
by cia 51% ak cji spół ki POLCAM SYSTEMS sp. z o.o. Włą cze nie in no -
wa cyj nej war szaw skiej spół ki w skład gru py ka pi ta ło wej WB jest
kon ty nu acją przy ję tej wie le lat te mu stra te gii roz wo ju biz ne su, po le -
ga ją cą na zwięk sze niu sy ner gii kom pe ten cji po szcze gól nych spół ek
two rzą cych naj więk szą pol ską gru pę ka pi ta ło wą. Dzia ła ona w sek -
to rze no wo cze snych tech no lo gii i in we stu je w roz wój pol skich firm.
POLCAM sprze da je 75% swo ich pro duk tów na ryn ki eks por to we.

To ko lej ny krok Gru py WB w kie run ku eks pan sji na ryn ki cy wil ne;
spół ka POLCAM bę dzie się spe cja li zo wa ła w pro duk cji i roz wo ju no -
wo cze snych sys te mów opto elek tro nicz nych i ra da ro wych sys te mów

po mia ru pręd ko ści. Umoż li wi to Gru pie WB ofe ro wa nie służ bom po -
rząd ku pu blicz ne go kom plek so wych roz wią zań zwięk sza ją cych po -
ziom bez pie czeń stwa pu blicz ne go.

„Za ło ży li śmy POLCAM 11 lat te mu i ja ko pierw si pro du ko wa li śmy
i pro du ku je my re je stra to ry cy fro we dla służb mun du ro wych” – po -
wie dział Kry stian Ka czyń ski, pre zes POLCAM – „jed nak na szym
głów nym ce lem by ła od za wsze eks pan sja za gra nicz na, dla te go bar -
dzo się cie szę z do łą cze nia do gro na spół ek Gru py WB i nie mo gę się
do cze kać współ pra cy”.

Julia Domagała
Grupa WB

Grupa WB coraz większa

Do rodziny spółek Grupy WB dołączyła warszawska firma POLCAM – lider na rynku producentów zaawansowanych systemów
wideorejestratorów, systemów radarowych do pomiaru prędkości i automatycznego mandatowania. 

R a z e m  m o ż e m y  w i ę c e j
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RADMOR S.A. ja ko pro du cent ra dio sta cji tak tycz nych, któ re od 20
lat są do star cza ne do Sił Zbroj nych RP, wy cho dzi na prze ciw ocze -
ki wa niom klien tów i wpro wa dza do swo jej ofer ty no wa ra dio sta cję
z ro dzi ny PR4G. Jest to mo du ło wa ra dio sta cja po kła do wa
RRC 9310C, któ ra umoż li wia trans mi sję gło su oraz da nych z hop -
pin giem czę sto tli wo ści (FHH), oraz po sia da wy so ki sto pień ochro -
ny przed prze ciw dzia ła niem ra dio elek trycz nym (ECCM). W skład
RRC 9310C wcho dzą dwa ze spo ły nadaw czo -od bior cze RRC 9210,
ada pter po jaz do wy ALA 126C z dwo ma 50-wa to wy mi wzmac nia -
cza mi mo cy oraz fil tra mi co si te’owy mi. Wzmac niacz mo cy
ALA 126C umoż li wia in sta la cję obu ra dio sta cji RRC 9210 w jed nym
mo du le oraz trans mi sję gło su i da nych z mo cą nada wa nia wy no -
szą cą 50W. Ra dio sta cja RRC 9310C wy po sa żo na jest w mo duł IP
oraz we wnętrz ny od bior nik GPS.

Główne cechy:
� wy so ki sto pień ochro ny przed prze ciw dzia ła niem ra dio elek trycz -

nym EPM (ECCM) 
� kon cep cja PLUG and PLAY przy użyt ko wa niu ze spo łu nadaw czo -

-od bior cze go RRC 9210 
� szyb ka trans mi sja da nych: do 42,66 kbit/s
� jed no cze sna trans mi sja mo wy i da nych (tryb pra cy I -MUX) 
� wy so ka ja kość trans mi sji mo wy dzię ki wbu do wa nym wo ko de rom

MELP (600, 1200, 2400), STANAG 4591, LCP (800, 2400,
4800) – STANAG4198, STANAG4479, 16 kbit/s CVSD EUROCOM 16

� ła twość mon ta żu we wszyst kich ro dza jach po jaz dów bo jo wych 

Radiostacja pojazdowa 
RRC 9310C
Niezawodna łączność radiowa jest krytycznym elementem współczesnego pola walki. Wiele pojazdów wojskowych
wyposażonych jest w kilka radiostacji, które służą do hierarchicznej komunikacji. Często spotykanym przypadkiem jest
sytuacja, gdy wóz wyposażony jest w dwie radiostacje RRC 9310AP, wykorzystywane do nawiązywania komunikacji zgodnie
ze strukturą organizacji łączności w wojsku. 

D w a  w  j e d n y m  
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Zestaw radiostacji RRC 9310C
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Panel frontowy wzmacniacza mocy ALA 126C

Podstawa montażowa do radiostacji RRC 9310C
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Parametry techniczne:
� napięcie zasilania 18 ÷ 33 V (nominalne 26 V)
� maksymalny prąd obciążenia ≤ 19,2 A (przy Uwe = 26 V)
� maksymalna moc nadajnika 2 x 50W
� pasmo częstotliwości 30 ÷ 87,975 MHz; 2320 kanałów 

o szerokości 25 kHz
� wymiary*:

• szerokość ≤ 400 mm
• wysokość ≤ 195 mm
• głębokość ≤ 350 mm

� masa* ≤ 22 kg
� zakres temperatur pracy –30°C do +55°C
� temperatury graniczne –40°C do +71°C
� tryby pracy:

• FFH (szybkie skakanie po częstotliwości – 300 skoków/s) 
• FCS (poszukiwanie wolnego kanału) 
• MIX (tryb mieszany – FFH lub FCS) 
• DFF (praca cyfrowa na stałej częstotliwości) 
• AFF (praca analogowa na stałej częstotliwości)

� transmisja mowy w trybie hoppingu częstotliwości (FFH):
• 16 kbit/s CVSD 
• 4800 bit/s I-MUX 
• 2400 bit/s (STANAG 4198) 
• 800 bit/s (STANAG 4479) 
• 2400 bit/s (STANAG 4591 MELP)

� transmisja danych w FFH:
• synchroniczna do 42,66 kbit/s 

• asynchroniczna do 38,4 kbit/s (CNR) 
• pakietowa 19,2 kbit/s (IP/PAS) 
• jednoczesna transmisja danych i głosu

� interoperacyjność w trybie analogowym na stałej częstotliwości:
• modulacja F3E (STANAG 4204) 
• komunikacja z FFH (STANAG 4292)

� interfejsy danych:
• Ethernet 10 Mbit/s base-T 
• interfejs szeregowy PPP: V24/V28 115,2 kbit/s 
• interfejs szeregowy PPS: RS232

Na le ży pod kre ślić, iż ra dio sta cja RRC 9310C jest in te ro pe ra cyj na
z ra dio sta cja mi z gru py Com bat Net Ra dio (CNR), speł nia ją cy mi wy -
ma ga nia nor my STANAG 4204. Do dat ko wo mo że współ pra co wać
z wie lo ma ak ce so ria mi i urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi wy ko rzy sty wa -
ny mi przy ra dio sta cjach RRC 9200/RRC 9500/RRC 9210/RRC 9310.

Ze staw RRC 9310C mo że być in sta lo wa ny i ob słu gi wa ny na po -
kła dzie do wol ne go ty pu po jaz du woj sko we go oraz ja ko urzą dze nie
sta cjo nar ne. Ra dio sta cja RRC 9310C mo że zo stać wy po sa żo na
w pod sta wę mon ta żo wą SUP-240 (bez amor ty za to rów), co umoż -
li wia jej sta bil ny mon taż w po jaz dach ko ło wych. Pew ną in sta la cję
ze sta wu w po jaz dach ko ło wych, gą sie ni co wych i opan ce rzo nych
na ra żo nych na wy so kie ob cią że nia me cha nicz ne za pew nia uży cie
pod sta wy mon ta żo wej z amor ty za to ra mi SUP-240-1. Urzą dze nie
zo sta ło za pro jek to wa ne w celu ułatwienia procesu jednoczesnej
instalacji i eksploatacji dwóch radiostacji pokładowych RRC 9310.

Da wid Po błoc ki
Biu ro Roz wo ju

uu

Ze wzglę du na wą sko pa smo we cha rak te ry sty ki sys te mów CNR
i za strze żo ne ar chi tek tu ry wie lu wdro żo nych sys te mów roz sze -
rza nie moż li wo ści tych środ ków ra dio wych mo że być kło po tli we
i kosz tow ne. Przy szło ścio wym i do ce lo wym roz wią za niem, za -
spa ka ja ją cym co raz to więk sze po trze by woj ska na sze ro ko pa -
smo we usłu gi trans mi syj ne, jest mi gra cja od kla sycz nej
tak tycz nej ko mu ni ka cji ra dio wej w pa śmie VHF do mul ti me dial -
ne go śro do wi ska in for ma tycz ne go ja kim jest 4G LTE, a do ce lo -
wo 5G. Bę dzie w nich moż li wa bez pro ble mo wa dys try bu cja wie lu
usług cza su rze czy wi ste go jed no cze śnie z trans mi sją o pręd ko -
ściach się ga ją cych do 10 Gb/s.

Roz wój sys te mów bez prze wo do wych, nie tyl ko na po trze by
służb cy wil nych, bez wąt pie nia sta no wi jed no z naj waż niej szych
wy zwań współ cze snej ra dio ko mu ni ka cji. Mi gra cja z po zio mu
CNR do mul ti me dial ne go śro do wi ska in for ma tycz ne go 4G
LTE/5G jest bar dziej efek tyw na, ale nie ta nia. Efekt trans for ma -
cji wy pa da jed nak ko rzyst niej dla no wej tech no lo gii.

Obec nie pla no wa ne roz wią za nia ma ją na ce lu przede wszyst -
kim zwięk sze nie po jem no ści sys te mów w sto sun ku do obec ne -
go stan dar du. Po zwo li to ob słu gi wać znacz nie więk szą licz bę
użyt kow ni ków łą czy sze ro ko pa smo wych oraz umoż li wi re ali za -
cję wy so ce nie za wod nej, ma so wej ko mu ni ka cji mię dzy sta no wi -

Czy technologia 4G LTE, 5G to
technologie przyszłego pola
walki?
Obecnie eksploatowane radiowe systemy łączności taktycznej to zazwyczaj wąskopasmowe środki radiowe, zwane  COMBAT
NET RADIO (CNR), które zapewniają wystarczającą przepustowość dla usług głosowych. Ograniczone są w nich jednak
możliwości transmisji danych dla podstawowej świadomości sytuacyjnej (Situational Awareness (SA)) i taktycznego czatu
(JChat). Pomimo tego ograniczenia, obecnie używane przez siły zbrojne radiostacje  stanowią solidną i pewną bazę sprzętu dla
zapewnienia sprawnego wsparcia dowodzenia i kontroli (C2).

S p o j r z e n i e  w  p r z y s z ł o ś ć

* wymiary oraz masa nie zawierają podstawy montażowej oraz okablowania



W R Z E S I E Ń  2 0 1 8

8

ska mi róż nych szcze bli do wo dze nia, apa ra tow nia mi łącz no ści
i urzą dze nia mi za in sta lo wa ny mi na wo zach bo jo wych jak i no -
szo ny mi. 

Wy da je się też oczy wi ste, że sys te mów de dy ko wa nych dla sił
zbroj nych nie omi nie rów nież In ter net Rze czy (In ter net of Things
(IoT)). Z cza sem tech no lo gia ta wpro wa dzi spe cjal ne pro to ko ły
do ko mu ni ka cji i in te gra cji urzą dzeń w ob rę bie jed nej plat for my
bo jo wej (po jaz du, okrę tu, stat ku po wietrz ne go czy apa ra tow ni
mo bil ne go wę zła łącz no ści (RWŁ)).

No we sys te my ra dio we to od po wiedź na zmie nia ją ce się ocze -
ki wa nia użyt kow ni ków usług mo bil nych w za kre sie ich do stęp -
no ści, ja ko ści, prze pływ no ści (w szcze gól no ści du żych stru mie ni
da nych sys te mo wych na po trze by Bat tle field Ma na ge ment Sys -
tem (BMS)), oraz bu do wy na po zio mie stra te gicz nym tzw. Com -
mon Ope ra ting Pic tu re (COP) cza su rze czy wi ste go.

Przy szło ścio we sys te my 5G bę dą ko lej nym eta pem w roz wo -
ju stan dar dów te le ko mu ni ka cyj nych, o znacz nie więk szych moż -
li wo ściach funk cjo nal nych niż te ja kie ofe ru je obec nie
obo wią zu ją cy stan dard 4G LTE. Spo dzie wa ny za kres zmian bę -
dzie bar dzo sze ro ki. Z ca łą pew no ścią nie ogra ni czy się je dy nie
do zde fi nio wa nia no wych stan dar dów wie lo do stę pu do ka na łu,
po wsta nia no wych wa ve for mów mo du la cji i ko do wa nia, itp. Sys -

te my te bę dą wy ma gać od użyt kow ni ka zu peł nie no we go spoj -
rze nia na or ga ni za cję sys te mów łącz no ści bez prze wo do wej
na po trze by róż nych ro dza jów wojsk w ra mach wła snych i so -
jusz ni czych sił zbroj nych. Cho ciaż obec nie nie ma jesz cze kom -
plet ne go stan dar du tech nicz ne go 5G, to ca ły czas trwa ją
in ten syw ne pra ce nor ma li za cyj ne. 

W obec nie pro wa dzo nych pro jek tach, któ re do ty czą nie da le -
kiej przy szło ści, uwzględ nia się ten kie ru nek roz wo ju ra dio ko mu -
ni ka cji ja ko per spek ty wicz ny, i to o bar dzo wy so kim prio ry te cie
re ali za cji. Głów nym ce lem stra te gii dzia ła nia RADMOR S.A.
na naj bliż sze la ta bę dzie wpro wa dze nie na ry nek no wych pro -
duk tów ba zu ją cych na su per wy daj nej plat for mie SDR, ja ko pod -
sta wy sprzę to wej dla sys te mów ra dio wych no wej ge ne ra cji
na po trze by woj ska i in nych użyt kow ni ków. 

Od po wiedź na za da ne w ty tu le py ta nie mo że być tyl ko jed -
na – tak. Tech no lo gia 4G LTE już jest w woj sko wych sys te mach
ra dio ko mu ni ka cyj nych, a no wa 5G – to nie da le ka przy szłość.

Henryk Wolszlegier
Specjalista ds. Wojskowych Systemów

Radiokomunikacyjnych 

Rys. 1. Organizacja łączności  z wykorzystaniem środków łączności nowej generacji – koncepcja

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI DOWODZENIA ZT (X)
Koncepcja 4G LTE/5G
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Aby osią gnąć obec ną for mę urzą dze nie mu sia ło przejść przez rę -
ce przed sta wi cie li więk szo ści dzia łów na szej fir my; trze ba by ło
prze my śleć i prze pro jek to wać po cząt ko we roz wią za nia elek trycz -
ne i me cha nicz ne, na wią zać współ pra cę z pod wy ko naw ca mi i do -

staw ca mi po szcze gól nych ele men tów elek tro nicz nych, oce nić po -
ten cjał ryn ku, skon tak to wać się z przy szły mi użyt kow ni ka mi,
wy two rzyć ko niecz ną do ku men ta cję, itd. Urzą dze nie by ło kil ka -
krot nie pod da wa ne róż nym te stom wy trzy ma ło ścio wym 

ULL 7000
– podwodne światło nurkowe
Hi sto ria po tocz nie na zy wa ne go przez rad mo row ców „świe tli ka” czy li pod wod ne go świa tła nur ko we go „ULL 7000” ma już pra -
wie 4 la ta. W tym cza sie no wa tor skie na ska lę świa to wą roz wią za nie prze by ło dłu gą dro gę od pierw sze go mo de lu i zgło sze nia
pa ten to we go do urzą dze nia w wer sji pro duk cyj nej.

W R Z E S I E Ń  2 0 1 8



m.in. na dzia ła nie ci śnie nia od po wia da ją ce go za nu rze niu go
na głę bo kość aż 7 ki lo me trów. Wer sje de mon stra cyj ne by ły tak -
że te sto wa ne przez za ło gi plat form wiert ni czych. Sze reg uwag
i opi nii przed sta wi cie li śro do wi ska pro fe sjo nal nych nur ków pro -
wa dził nas do sto so wa nia ko lej nych funk cjo nal no ści, po pra wia -
nia wy trzy ma ło ści nie któ rych pod ze spo łów czy przy go to wa nia
spe cjal ne go opro gra mo wa nia kon fi gu ra cyj ne go. 

Nie ła twym za da niem oka za ło się usta le nie opty mal ne go
skła du ży wi cy, w któ rej „za to pio ne” jest urzą dze nie, i pa ra me -
trów jej utwar dza nia, aby otrzy mać osta tecz nie mo no blok bez
skaz i bą bel ków ga zu. Oka za ło się, że na wet drob ne nie do sko -
na ło ści mo gą pro wa dzić do zgnie ce nia urzą dze nia pod czas te -
stów ci śnie nio wych. Osta tecz nym te stem ja ko ści ULL 7000 jest
nie zwy kle wy ma ga ją cy pro ces cer ty fi ka cyj ny pro wa dzo ny przez
mię dzy na ro do wą in sty tu cję kla sy fi ka cyj ną, któ ry umoż li wi ofe -
ro wa nie na sze go roz wią za nia w prze my śle of fsho re i wiert ni -
czym.

Świa tło prze zna czo ne jest do ozna cza nia in sta la cji pod wod -
nych, ła dun ków opusz cza nych na dno, ro bo tów pod wod nych
(ROV), ko szy z na rzę dzia mi i in nych urzą dzeń a na wet nur ków.
Tak więc świa tło ma bar dzo sze ro kie za sto so wa nie – po cząw -
szy od wszel kich prac nur ko wych w prze my śle ole jo wym i off

sho re, po przez prze mysł ry bac ki aż po nur ko wa nie re kre acyj ne. 
Dzię ki te mu, że urzą dze nie wy ko rzy stu je dio dy LED nie zwy -

kle istot na jest moż li wość uży cia go w wo dach o bar dzo ni skiej
tem pe ra tu rze. W ta kich wa run kach świa tła che micz ne bar dzo
szyb ko tra cą wy daj ność. ULL 7000 umoż li wia bez prze wo do we
pro gra mo wa nie barw, ukła da nie cha rak te ry sty ki świe ce nia,
nada wa nie nazw, od czy ty wa nie sta nu ba te rii i wer sji za in sta lo -
wa ne go opro gra mo wa nia. Ze staw pię ciu świa teł mo że być ła -
do wa ny w spe cjal nie za pro jek to wa nej wa liz ce, któ ra jest
jed no cze śnie ła do war ką i opa ko wa niem trans por to wym. 

Pierw sza pu blicz na pre zen ta cja ULL 7000 mia ła miej sce
w Gdań sku na te go rocz nych tar gach Balt Mi li ta ry Expo. Pro dukt
spo tkał się z do brym przy ję ciem. Za in te re so wa nie nim wy ka za li
przed sta wi cie le bran ży of fsho re (np. pro du cent sys te mów ra -
tun ko wych i uciecz ko wych z ło dzi pod wod nych), a tak że przed -
sta wi cie le nie któ rych ty pów wojsk. 

ULL 7000 nie umknął tak że uwa dze me diów. Po ja wi ły się już
pierw sze ar ty ku ły o nim w pra sie bran żo wej i na naj waż niej szych
bran żo wych por ta lach in ter ne to wych w kra ju i za gra ni cą.

Pa weł Szy ma nik
Me ne dżer Pro jek tów Eks por to wych
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W ro ku aka de mic kim 2017/2018 Wy dział ETI Po li tech ni ki Gdań skiej
uru cho mił II edy cję stu diów po dy plo mo wych „In ży nie ria pro duk cji
urzą dzeń elek tro nicz nych”. Przed się wzię cie to zre ali zo wa ne zo sta -
ło we współ pra cy z Fun da cją ECD, Po mor skim Kla strem ICT „In te -
ri zon”, pod mio ta mi spe cja li zu ją cy mi się w do sta wach ma te ria łów
i sprzę tu dla bran ży elek tro nicz nej oraz fir ma mi pro duk cyj ny mi
z pół noc nej Pol ski.

Wśród tej ostat niej gru py zna lazł się RADMOR S. A., uzna ny pro -
du cent no wo cze snych urzą dzeń łącz no ści woj sko wej i do staw ca
sprzę tu ra dio ko mu ni ka cyj ne go dla in nych służb mun du ro wych oraz
od bior ców cy wil nych w kra ju i za gra ni cą. Mar ka RADMOR nie mal
od po cząt ku swo je go ist nie nia (w ze szłym ro ku fir ma ob cho dzi ła
ju bi le usz 70-le cia) ko ja rzy się z pro jek to wa niem i wy twa rza niem
sze ro ko po ję te go wy po sa że nia łącz no ści ra dio wej oraz ak ce so riów
z tym zwią za nych.

II edycja studiów podyplomowych
IPUE z udziałem Radmoru

Zatrudnieni w naszej firmie konstruktorzy, programiści czy testerzy to najczęściej absolwenci Politechniki Gdańskiej, która
m.in. z tego względu jest naszym stałym wieloletnim partnerem w różnych przedsięwzięciach. Ważne jest nie tylko budowanie
dobrego wizerunku wśród młodego pokolenia, które za chwilę zasili trójmiejski rynek pracy, ale również współpraca ze
środowiskiem naukowym. Dlatego też właśnie w murach Politechniki Gdańskiej szukamy kolejnych kandydatów do pracy,
prezentując naszą firmę na targach pracy organizowanych na terenie PG i wspieramy różnorodne wydarzenia, odbywające się
w murach politechniki. 
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Na po cząt ku bie żą cej de ka dy RADMOR za si lił pol ską gru pę ka -
pi ta ło wą WB GROUP, sta jąc się jej waż nym za ple czem pro duk cyj -
nym i ba daw czym. Fi la rem wśród stra te gicz nych za ło żeń spół ki jest
po sia da nie wła sne go biu ra roz wo ju oraz utrzy my wa nie no wo cze -
sne go par ku pro duk cyj ne go dla po trzeb wła snych i ca łej gru py.
W tym kon tek ście klu czo we go zna cze nia na bie ra sys te ma tycz ne
wzmac nia nie ka dry tech nicz nej. Gdy po wstał po mysł po wo ła nia
stu diów po dy plo mo wych kształ cą cych spe cja li stów z dzie dzi ny pro -
duk cji urzą dzeń elek tro nicz nych, przed sta wi cie le Rad mo ru ak tyw -
nie włą czy li się w pra ce zwią za ne z tym pro jek tem. Współ pra ca ze
śro do wi skiem aka de mic kim i in ny mi pod mio ta mi w re gio nie jest
waż nym skład ni kiem bu do wa nia wi ze run ku fir my, zwłasz cza wśród
ab sol wen tów uczel ni tech nicz nych, któ rzy sta no wią po ten cjal ne
źró dło po zy ski wa nia wy so ko kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. 

Dwu se me stral ne stu dia po dy plo mo we IPUE zor ga ni zo wa no
w ten spo sób, że wy kła dy teo re tycz ne prze wi dzia no w pierw szym

se me strze. Se mestr dru gi po świę co no głów nie za ję ciom prak tycz -
nym, w tym ćwi cze niom la bo ra to ryj nym, z wy ko rzy sta niem urzą -
dzeń do star czo nych Po li tech ni ce Gdań skiej przez fir my AMTEST,
RENEX i CPS, oraz wi zy tom stu dyj nym w za kła dach pro duk cyj -
nych – JABIL, ASSEL, FLEX i RADMOR. Spo tka nia u wy mie nio nych
pro du cen tów sprzę tu elek tro nicz ne go za pla no wa no w ce lu za po -
zna nia słu cha czy z or ga ni za cją pro ce sów, par kiem ma szy no wym
i wy po sa że niem tech nicz nym w rze czy wi stych wa run kach prze my -
sło wych. 

RADMOR go ścił u sie bie słu cha czy w dwie so bo ty czerw ca. Pod -
czas tych wi zyt go ście za zna jo mi li się z pro fi lem pro duk cji, moż li -
wo ścia mi tech nicz ny mi oraz ofer tą han dlo wą i usłu go wą nie tyl ko
sa me go RADMOR-u, ale tak że za kła dów współ pra cu ją cych: Me -
cha ni ki -Rad mor i Gal wa ni zer ni -Rad mor. W trak cie zwie dza nia słu -
cha cze za po zna li się z or ga ni za cją pro duk cji w tych za kła dach,
obej rze li naj cie kaw sze urzą dze nia mon ta żo we, te ste ry, wy po sa że -
nie po moc ni cze i ba daw cze (na Wy dzia le Blo ków, Wy dzia le Mon -
ta żu Fi nal ne go i Pla no wa nia oraz w La bo ra to rium Ba daw czym
RADMOR-u), no wo cze sne ob ra biar ki nu me rycz ne, pra sy kra wę dzio -
we, wy kra war ki (Me cha ni ka -Rad mor) oraz wy po sa że nie do ką pie li
gal wa nicz nych i la kie ro wa nia (Gal wa ni zer nia -Rad mor). Go ście roz -
ma wia li też z pra cu ją cy mi te go dnia ope ra to ra mi, tech no lo ga mi
i ka drą nad zo ru ją cą. By ła to oka zja do za da wa nia py tań na te mat
in te re su ją cych ich szcze gó łów – więk szość spo śród go ści to oso by
pra cu ją ce w róż nych fir mach, więc te go ty pu kon sul ta cje na pew no
by ły dla nich cen ne, nie mó wiąc już o moż li wo ści zo ba cze nia me -
cha nicz nej czę ści pro duk cji czy me tod ba dań tech no -kli ma tycz nych
urzą dzeń elek tro nicz nych. Obie gru py zwie dzi ły też mu zeum za -
kła do we, co by ło oka zją do dys ku sji jak z cza sem zmie nia ły się wy -
gląd, kon struk cja i tech no lo gia sprzę tu „ma de in RADMOR”.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że go ście mi le bę dą wspo mi nać po byt
w na szych fir mach. Kto wie, być mo że z te go gro na ktoś w przy -
szło ści za si li ka drę przed się bior stwa.

Krzysztof Pawlak
Dział Inżynierii Produkcji
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Kon fe ren cja ta sta no wi zna ko mi te miej sce do pre zen ta cji wy ni ków
re ali zo wa nych ba dań i prac nau ko wych rów nież przez stu den tów,
dok to ran tów oraz mło dych pra cow ni ków firm te le ko mu ni ka cyj -
nych. Waż na jest rów nież in te gra cja pro du cen tów, do staw ców
sprzę tu i usług ze śro do wi skiem nau ko wo -ba daw czym. Z te go
wzglę du pra cow ni cy na szej fir my czę sto uczest ni czą w tej kon fe -
ren cji. W tym ro ku na fir mo wej se sji przed sta wi li śmy pre zen ta cję
pt. „Me to dy ki opra co wy wa nia wa ve for mów z prze zna cze niem dla
no wo cze snych ra dio sta cji de fi nio wa nych pro gra mo wo (SDR).” Rad -
mo ru nie mo gło za brak nąć na te go rocz nej edy cji KKRRiT ze wzglę -
du na fakt, że sta le współ pra cu je my z Po li tech ni ką Gdań ską. Gru pa
WB, re pre zen to wa na przez RADMOR, by ła bursz ty no wym spon -
so rem kon fe ren cji.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Krajowa Konferencja
Radiokomunikacji, Radiofonii 
i Telewizji
Czerw co wa Kon fe ren cja KKRRiT by ła już osiem na stym spo tka niem na ukow ców i stu den tów, re ali zu ją cych pra ce ba daw cze
i na uko we w ob sza rze ra dio ko mu ni ka cji, ra dio fo nii i te le wi zji, oraz pra cow ni ków firm te le ko mu ni ka cyj nych i te le in for ma tycz -
nych. Spo tka nia te or ga ni zo wa ne są w for mu le kon fe ren cji z to wa rzy szą cą im wy sta wą firm pre zen tu ją cych ofer tę z tej dzie -
dzi ny. Ob ra dy ro ta cyj nie od by wa ją się w War sza wie, Po zna niu, Gdań sku, Wro cła wiu, Kra ko wie oraz Ło dzi. W tym ro ku przy szła
ko lej na Po li tech ni kę Gdań ską. 

W s p ó ł p r a c a  z  P o l i t e c h n i k ą  G d a ń s k ą
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Ze wzglę du na roz po czy na ją ce się w Buł ga rii pro gra my mo der ni za -
cyj ne, tar gi te by ły dla nas do brą oka zją do za pre zen to wa nia ofer -
ty na lo kal nym ryn ku oraz na wią za nia kon tak tów han dlo wych
z par tne ra mi z po łu dnio wej czę ści Eu ro py. Rad mor S.A. za pre zen -
to wał swo ją ofer tę na wspól nym sto isku Gru py WB. Od wie dza ją cy
nas mie li oka zję do za po zna nia się z ro dzi ną ra dio sta cji pro gra mo -
wal nych Comp@n oraz ra dio sta cji oso bi stych zin te gro wa nych z cy -
fro wym sys te mem łącz no ści FONET. Na szą ofer tę przed sta wi li śmy
w bez po śred nim spo tka niu Pre zy den to wi Re pu bli ki Buł ga rii oraz
Wi ce mi ni stro wi Obro ny Na ro do wej.

Na tar gach re pre zen to wa nych by ło 69 przed się biorstw i or ga ni -
za cji z 17 kra jów, zaś licz ba od wie dza ją cych prze kro czy ła 2800 osób

Tomasz Onak
Menedżer Rozwoju Eksportu

Bułgarski HEMUS
W maju tego roku odbyła się w Bułgarii Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Obronnego - HEMUS 2018. Trzynasta edycja tej
wystawy miała miejsce w Płowdiw w dniach 30 maja - 2 czerwca tego roku. Impreza odbywa się co dwa lata pod patronatem
Ministra Obrony oraz Ministra Gospodarki Republiki Bułgarii. W tegorocznej edycji położono też nacisk na bezpieczeństwo
cybernetyczne i graniczne, komunikację strategiczną oraz systemy autonomiczne i bezzałogowe.

Wy sta wa ta cie szy się wiel kim mię dzy na ro do wym uzna niem i z ro -
ku na rok co raz wię cej firm z ca łe go świa ta de cy du je się brać w niej
udział. Nie mo gło więc za brak nąć Rad mo ru, któ ry pre zen to wał
swo ją ofer tę na wspól nym sto isku Gru py WB. Ofer ta na szej fir my
przed sta wio na na tar gach obej mo wa ła ro dzi nę sze ro ko pa smo wych
ra dio sta cji pro gra mo wal nych Comp@n.

Pod czas wy sta wy od by li śmy sze reg spo tkań z do tych cza so wy mi
part ne ra mi z róż nych kra jów świa ta oraz na wią za li śmy no we kon -
tak ty. Oprócz te go, by ła to tak że spo sob ność do za po zna nia się z naj -
now szy mi osią gnię cia mi współ cze snej tech ni ki woj sko wej.

Tomasz Onak
Menedżer Rozwoju Eksportu

EUROSATORY w Paryżu
Co dwa la ta Pa ryż go ści uczest ni ków mię dzy na ro do we go sa lo nu prze my słu obron ne go EUROSTATORY. Jest to jed na z naj więk -
szych te go ty pu im prez tar go wych na świe cie. W te go rocz nej edy cji wzię ło udział 1802 wy staw ców z 63 kra jów świa ta. Tar gi
od wie dzi ło po nad 57000 osób re pre zen tu ją cych 153 na ro do wo ści, w tym 227 ofi cjal nych de le ga cji pań stwo wych. Pod czas im -
pre zy od by ło się 71 spe cja li stycz nych kon fe ren cji po świę co nych za gad nie niom z dzie dzi ny obron no ści i tech ni ki woj sko wej.
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P o z n a ń s k i  S E C U R E X

Rad mor, wzo rem lat ubie głych re pre zen to wał Gru pę WB na wspól -
nym sto isku Pol skiej Izby Ochro ny i firm człon kow skich. Po za pro -
mo wa niem wi ze run ku Gru py oraz spo tka nia mi z klien ta mi
i na wią zy wa niem kon tak tów biz ne so wych, tar gi te by ły do sko na -
łym cza sem na za pre zen to wa nie pro duk tów, ja kie fir ma chce wpro -
wa dzić na ry nek. Na sto isku pre mie rę mia ły ra dio te le fo ny
POC – PTT over Cel lu lar. Są to urzą dze nia dzia ła ją ce na in fra struk -
tu rze ko mer cyj nej, za tem świet nie wpi su ją się w spe cy fi kę pra cy
ta kich służb jak ochro na osób i mie nia, któ re swo je dzia ła nia pro -
wa dzą nie tyl ko w okre ślo nym miej scu, ale nie jed no krot nie mu szą
szyb ko prze miesz czać się w ob sza rze ca łe go kra ju. Pre zen to wa ne
ra dio te le fo ny speł nia ją wy mo gi za pew nie nia łącz no ści bez ko niecz -
no ści po sia da nia ze zwo leń z Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej.
Funk cjo nal ność urzą dzeń oraz apli ka cja umoż li wia ją ca ko rzy sta nie
z wie lu do dat ko wych opcji wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie wśród
od wie dza ją cych na sze sto isko.

Tar gi SECURX to nie tyl ko pre zen ta cje firm, to tak że kon fe ren -
cje, szko le nia i po ka zy, któ re sprzy ja ją wy mia nie do świad czeń po -
mię dzy uczest ni ka mi tar gów. W tym ro ku jed ną z atrak cji był
efek tow ny na pad na kon wój ban ko wy, któ ry do ko nał się na oczach
spo rej pu blicz no ści i był or ga ni zo wa ny przy współ udzia le Po li cji. Ko -
lej ną spek ta ku lar ną ak cją był po kaz „Kryp to nim Vin ci” – uda rem -
nie nie pró by kra dzie ży je dy ne go w Pol sce ob ra zu Le onar da da Vin ci
„Da ma z Ła sicz ką”. Do dat ko wą atrak cją dla od wie dza ją cych tar gi
by ła pre zen ta cja dzia łań ze spo łu ochro ny oso bi stej w przy pad ku
za gro że nia VIP-a. Oba po ka zy zor ga ni zo wa ne przez Pol ską Izbę
Ochro ny i fir my człon kow skie cie szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią
i by ły kil ku krot nie po wta rza ne pod czas edy cji tar gów. Pu blicz ność
mo gła oglą dać prze bieg bez po śred nio oraz za po śred nic twem te -
le bi mów. Do obu tych po ka zów Rad mor uży czył ra dio te le fo nów
dzia ła ją cych w stan dar dzie DMR i nad zo ro wał po praw ność dzia ła -
nia ca łej łącz no ści ra dio wej. Ca łe show by ło pre zen to wa ne w me -
diach i na por ta lach spo łecz no ścio wych.

Atrak cyj ne wy da rze nia i sto iska z no wo cze snym sprzę tem to
oka zja do bez po śred nich spo tkań z po ten cjal ny mi part ne ra mi za -
rów no z kra ju jak i z za gra ni cy. Udział w nich to nie tyl ko moż li wość
za pre zen to wa nia swo jej ofer ty wśród naj lep szych przed sta wi cie li
z bran ży, ale tak że zwe ry fi ko wa nia jej pod wzglę dem kon ku ren cyj -
no ści i in no wa cyj no ści.

Jowita Gotówko
Menedżer ds. Klientów Profesjonalnych

Nowości i pokazy dla Ochrony
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branżowe nie tylko w Polsce,
ale także w całej Europie Środkowej. Podczas targów prezentowana jest kompleksowa oferta czołowych dostawców produktów
i usług dla służb mundurowych, specjalistów z zakresu ochrony mienia, informacji, systemów alarmowych, monitoringu
wizyjnego oraz zabezpieczeń. Bogaty program wydarzeń oraz trwające w tym samym czasie targi Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO, INSTALACJE, GreenPOWER i EXPOPOWER, powodują, że jest to nowoczesne wydarzenie dla profesjonalistów. 
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W trak cie se sji wy kła do wej przed sta wi li śmy „Zin te gro wa ny Sys -
tem Łącz no ści Ra dio wej dla Służ by Wię zien nej”. Za pew nia on
cy fro wą łącz ność w stan dar dzie DMR na te re nie obiek tów SW
oraz po za nim, szcze gól nie w trak cie kon wo jo wa nia osa dzo nych.
Po nad to sys tem do kład nie okre śla po zy cję funk cjo na riu sza we -
wnątrz i na ze wnątrz bu dyn ku oraz po jaz du na te re nie ca łe go
kra ju.

Na sto isku wy sta wo wym zo ba czyć moż na by ło ele men ty ra -
dio we go sys te mu łącz no ści cy fro wej DMR zin te gro wa ne w ra -
mach Wie lo sta no wi sko we go Sys te mu Dys po zy tor skie go
i Sys te mu Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn ko wej. Uczest ni cy kon fe -
ren cji mo gli się też za po znać z sze ro kim asor ty men tem ak ce so -
riów do dat ko wych do róż ne go ty pu ra dio te le fo nów
prze woź nych, no szo nych i ka mu flo wa nych. Za pre zen to wa ne zo -
sta ły tak że naj now sze ra dio sta cje pro gra mo wal ne z ro dzi ny
Comp@n oraz ra dio sta cje oso bi ste R35010 do wy ko rzy sta nia
w ce lu współ pra cy z in ny mi służ ba mi.

Pro po zy cje na szej fir my wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie
wśród uczest ni ków spo tka nia i zda niem wie lu zwie dza ją cych po -
win ny zna leźć za sto so wa nie w no wo cze snym ogól no kra jo wym
sys te mie łącz no ści ra dio wej dla Służ by Wię zien nej.

Andrzej Wysocki
Menedżer ds. Klientów Kluczowych

System Łączności Radiowej 
dla Służby Więziennej 
W maju br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się czwarta edycja Konferencji Naukowo-
Technicznej Securitach 2018. Tym razem odbyła się pod hasłem „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach
penitencjarnych”. Było to doskonałe forum wymiany informacji i poglądów oraz miejsce prezentacji nowoczesnych rozwiązań
z zakresu ochrony i zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych.
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Tar gom to wa rzy szy ły róż ne wy da rze nia m.in. Mię dzy na ro do wa
Kon fe ren cja Na uko wo -Tech nicz na NATCON oraz Mię dzy na ro do -
wa Kon fe ren cja i Wy sta wa Ra tow nic twa Me dycz ne go RESCUE
EXPO. Moż na też by ło oglą dać, a nie któ re na wet zwie dzać, pol -
skie, ło tew skie i li tew skie okrę ty wo jen ne, za cu mo wa ne w Por -
cie Gdańsk. Od by wa ły się też dy na micz ne po ka zy ra tow nic twa
i dzia łań an ty ter ro ry stycz nych – na te re nie Cen trum Wy sta wien -
ni cze go Am be re xpo oraz w gdyń skim por cie.

Sto isko Gru py WB, re pre zen to wa nej w tym ro ku przez
RADMOR S. A., cie szy ło się du żym za in te re so wa niem wśród
przy by łych go ści. W cią gu trzech tar go wych dni na szą wy sta wę
od wie dzi ły licz ne de le ga cje re pre zen tu ją ce for ma cje woj sko we
z róż nych kra jów świa ta, przed sta wi cie le Sił Zbroj nych RP, pra -
cow ni cy ad mi ni stra cji rzą do wej, służb po rząd ko wych i wie lu in -
nych. 

Na sto isku go ście mo gli obej rzeć ra dio sta cje pro gra mo wal ne
SDR z ro dzi ny Comp@n, ra dio sta cję oso bi stą R35010, ze staw
sa mo cho do wy V3501, tak tycz ną ra dio sta cję po kła do wą
VHF 9310 oraz tre na żer ra dio sta cji F@STNET. Oprócz sys te mów
woj sko wych po ka za li śmy roz wią za nia dla łącz no ści pro fe sjo nal -
nej – ter mi na le prze woź ne i do ręcz ne sys te mów TETRA i DMR.
Za in te re so wa niem zwie dza ją cych cie szył się Sys tem Lo ka li za -
cji We wnątrz bu dyn ko wej (SLW) słu żą cy do lo ka li za cji użyt kow -
ni ków we wnątrz bu dyn ków, w któ rych nie jest do stęp ny sy gnał
GPS. Zin te gro wa ny z Wie lo sta no wi sko wym Sys te mem Dys po -
zy tor skim (WSD) z ele men ta mi wi zu ali za cji umoż li wia ob ser wa -
cję po zy cji użyt kow ni ka na cy fro wej ma pie. Pod czas BME po raz
pierw szy po ka zy wa li śmy pu blicz no ści pod wod ne świa tło nur ko -
we ULL 7000, prze zna czo ne do oświe tla nia i ozna cza nia róż nych
pod wod nych obiek tów. Mo że być wy ko rzy sty wa ne przez woj sko
oraz w trak cie wszel kich prac nur ko wych, w prze my śle ry bac kim
czy pod czas nur ko wa nia re kre acyj ne go. 

Balt Mil ta ry Expo to zna ko mi ta oka zja do na wią zy wa nia re la -
cji biz ne so wych przed się biorstw zaj mu ją cych się prze my słem
mor skim, bez pie czeń stwem mor skim i obron no ścią Kra ju. Gru -
pa WB wraz z Rad mo rem ko rzy sta za wsze z moż li wo ści pre zen -
ta cji swo jej ofer ty oraz za po zna nia się z pro po zy cja mi roz wią zań
sys te mów łącz no ści ofe ro wa ny mi przez kon ku ren tów.

Michał Ostrowski
Dział Wsparcia

Gdańskie targi Balt Military Expo 

Co dwa lata, w czerwcu, odbywają się w Gdańsku targi  Balt Military Expo. W tegorocznej, już piętnastej, edycji uczestniczyło
ponad 80 firm. Wystawa była największą tego typu imprezą w krajach nadbałtyckich, prezentującą rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa morskiego, infrastruktury brzegowej, rozwiązań ochrony przemysłu oraz ratownictwa na morzu i lądzie. 
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Rowerem do pracy

Dla pracowników Radmoru udział w konkursie „Do pracy jadę rowerem” to już coroczna tradycja. 

Ry wa li zu je my z pra cow ni ka mi in nych firm ma ją cych sie dzi bę
w Gdy ni w kil ku ka te go riach:
� naj wię cej po dró ży (na gro da dla 2 firm),
� naj wię cej po dró ży w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków kon kur -

su z fir my (na gro da dla 2 firm),
� naj wię cej ki lo me trów (na gro da dla 2 firm),
� naj wię cej ki lo me trów w prze li cze niu na licz bę uczest ni ków kon -

kur su z fir my (na gro da dla 2 firm),
� naj więk sza licz ba pra cow ni ków, któ rzy od by li mi ni mum 35 po -

dró ży do/z pra cy na ro we rze i/lub mi ni mum 280 km (na gro da
dla 2 firm).

Oprócz na gród dla firm or ga ni za tor ufun do wał też in dy wi du al -
ne na gro dy pie nięż ne dla ro we rzy stów, któ rzy od by li co naj mniej 35
prze jaz dów do/z pra cy lub prze je cha li mi ni mum 280 ki lo me trów.
Bo ny o war to ści 500 zło tych zo sta ną roz lo so wa ne pod czas ofi cjal -
ne go za koń cze nia kon kur su. Wa run kiem jest oso bi ste uczest nic -
two w wrze śnio wym uro czy stym za koń cze niu kon kur su.

Pra cow ni cy, któ rzy w ty go dniu po ko na li tra sę dom -Rad mor co
naj mniej sześć ra zy otrzy my wa li w czwart ki „ro we ro we śnia da nie”.
O ka nap kę, słod ki de ser i owoc wal czy ło ty dzień w ty dzień od 9
do 13 pra cow ni ków. Nie ste ty w tym ro ku pu la śnia dań wy czer pa ła
się już w po ło wie lip ca, co zna czy, że z ro ku na rok co raz wię cej
gdyń skich firm bie rze udział w kon kur sie.

Na sza fir ma wspie ra do jeż dża ją cych ro we ra mi do pra cy. Do dys -
po zy cji ro we rzy stów na te re nie Rad mo ru są par kin gi ro we ro we,
za da szo na wia ta ro we ro wa, szat nie z prysz ni ca mi i szaf ka mi.

Jak co ro ku z nie cier pli wo ścią cze ka my na wy ni ki kon kur su i moc -
no trzy ma my kciu ki za na szych fir mo wych ro we rzy stów, któ rzy nie
zwa ża jąc na desz cze i chło dy do pra cy jeż dżą ro we rem.

Ju sty na Stan kie wicz
Dział Spraw Pra cow ni czych
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Rowerowe
śniadanie

W tym roku przygotowany został kolejny parking dla firmowych
rowerzystów

https://dopracyjaderowerem.mobilnagdynia.pl

W 2012 roku Radmor za udział w konkursie dostał 2 rowery
miejskie, które wypożyczane są pracownikom
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Moje życie w Radmorze

Emerytura, zasłużony odpoczynek, kolejny etap w życiu lub nowe wyzwanie.  Jaki charakter będzie miała ta nowa rola w życiu
zależy od osobistego podejścia do tego wydarzenia. Ważne jest też to jakie wspomnienia wynosi się z pracy. 
Ten etap rozpoczyna właśnie dyrektor ds. rozwoju pan Stanisław Kosicki, który podzielił się z nami wspomnieniami z 44-letniej
pracy w Radmorze. 

Jak to się za czę ło? Czy Rad mor był pierw szym za kła dem pra -
cy? 

Rad mor to mój pierw szy pracodawca – pierw szy i je dy ny. Gdy
szu ka li śmy z ko le ga mi pra cy wie le atrak cyj nych ofert by ło w War -
sza wie. Nie ste ty prze szko dą w za trud nie niu by ła ko niecz ność po -
sia da nia za mel do wa nia w War sza wie lub cho ciaż oko li cy.
Trój mia sta nie ste ty nie moż na by ło za li czyć do oko lic War sza wy. 

Dla cze go wy brał Pan wła śnie Rad mor?
W 1974 ro ku obro ni łem pra cę dy plo mo wą na Wy dzia le Elek -

tro ni ki Po li tech ni ki Gdań skiej. In te re so wa ły mnie tech no lo gie
cien ko war stwo we i mo ja pra ca dy plo mo wa do ty czy ła wła śnie
cien kich warstw ma gne tycz nych. Rad mor był dla mnie cie ka wy
z te go po wo du, że w tym cza sie by ły tu taj opra co wy wa ne i sto -
so wa ne tech no lo gie cien ko war stwo we. Po nad to ta tech no lo gia
by ła w fir mie wdra ża na przez mo ich wy kła dow ców z PG, któ rzy
w Rad mo rze pra co wa li lub by li do rad ca mi w tym za kre sie.

Jak wy glą da ła Pan dro ga za wo do wa w Rad mo rze?
Od po cząt ku by łem za trud nio ny w Biu rze Roz wo ju, któ re

przez la ta mo jej pra cy prze cho dzi ło róż ne eta py, by ło re or ga ni -
zo wa ne i róż nie się na zy wa ło. Za wsze jed nak, nie za leż nie od ak -
tu al nej na zwy, by ły tam pro wa dzo ne pra ce roz wo jo we.
Na po cząt ku pra co wa łem w Dzia le Ra dio ko mu ni ka cji Biu ra Roz -
wo ju, w sek cji mi kro elek tro ni ki. By ły tam opra co wy wa ne mi kro -
ukła dy hy bry do we do ra dio te le fo nów i sie ci przy wo ław czej.
Peł ni łem funk cję Kon struk to ra Wio dą ce go, dzi siaj od po wia da
to funk cji Kie row ni ka Pro jek tu. Na po cząt ku lat 90. zo sta łem
Głów nym Kon struk to rem, aż w 1996 ro ku ob ją łem sta no wi sko
Dy rek to ra ds. Roz wo ju. 

Ja kie urzą dze nie skon stru owa nie przez Pa na naj bar dziej
utkwi ło Pa nu w pa mię ci?

Mo je pierw sze za da nia zwią za ne by ły z opra co wy wa niem lo -
kal nej sie ci przy wo ław czej. By ło to bar dzo atrak cyj ne za da nie
i du że wy zwa nie dla mło de go ze spo łu. Pro jekt był in no wa cyj ny
i no wa tor ski. W tam tym cza sie by ło to przed się wzię cie no wa -
tor skie na ska lę świa to wą, po rów ny wal ne z tym co ro bio no wte -
dy na za cho dzie. Pod sta wo wym ele men tem tej sie ci by ły
zmi nia tu ry zo wa ne od bior ni ki przy wo ław cze do prze sy ła nia wia -
do mo ści od dys po zy to ra do abo nen ta lub gru py abo nen tów. Aby
te urzą dze nia mia ły od po wied nio ma łe roz mia ry do ich re ali za -
cji wy ko rzy sta li śmy ukła dy cien ko war stwo we opra co wa ne przez
nas w Rad mo rze. Ale to nie by ło wszyst ko, że by móc za pro jek -
to wać mi nia tu ro wy, jak na tam te cza sy, od bior nik. W Pol sce nie
by ło od po wied niej ba zy pod ze spo ło wej i in ne za kła dy mu sia ły

uru cho mić w kra ju pro duk cję sze re gu uni kal nych kom po nen tów,
opra co wa nych spe cjal nie dla Rad mo ru, spe cjal nie do tej sie ci.
Ton sil opra co wał ma łe gło śnicz ki, Po lfer – spe cjal ne prę ty fer -
ry to we do an te ny, a Cen tral ne La bo ra to rium Aku mu la to rów
i Ogniw – mi nia tu ro we aku mu la tor ki. Wy pro du ko wa no 2 kom -
ple ty urzą dzeń sie ci przy wo ław czej tj. 2 ma ni pu la to ry dys po zy -
tor skie oraz 100 od bior ni ków przy wo ław czych. Urzą dze nie
słu ży ło do ob słu gi róż nych kra jo wych im prez (zjaz dów, kon fe -
ren cji) ubez pie cza nych przez ów cze sne Biu ro Ochro ny Rzą du.
Zna ko mi cie się tam spraw dza ło ja ko po moc or ga ni za cyj na. Nie -
ste ty ten suk ces tech nicz ny nie zo stał prze ku ty w suk ces eko -
no micz ny, w zysk dla fir my. 

Któ ry etap swo jej pra cy wspo mi na Pan naj le piej?
Z mo je go oso bi ste go punk tu wi dze nia naj wię cej sa tys fak cji

dał mi czas pra cy nad pro jek ta mi, w tam tym cza sie zu peł nie no -
wa tor ski mi, zwią za ny mi z mo du la cja mi cy fro wy mi. Nie tyl ko
w Pol sce, ale rów nież na świe cie był to zu peł nie świe że po my -
sły teo re tycz ne. Nie ist nia ły wte dy, a był to ko niec lat osiem -
dzie sią tych, żad ne roz wią za nia kon struk cyj ne. Ra zem
z ko le ga mi opra co wa li śmy ca ły sze reg me tod mo du la cji i roz -
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wią zań ukła do wych. Opra co wa ne wte dy mo du la to ry i de mo du -
la to ry, umoż li wi ły nam po tem skon stru owa nie pierw szych urzą -
dzeń do trans mi sji da nych w ka na łach ra dio wych. Uzy ska li śmy
przy tej oka zji kil ka na ście pa ten tów zwią za nych z tym pro ble -
ma mi. W sen sie in te lek tu al nym i kon struk cyj nym to był dla
mnie oso bi ście naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją cy czas. 

Na to miast z punk tu wi dze nia fir my naj waż niej sze wy da je się
okres lat 90. kie dy opra co wa na zo sta ła ra dio sta cja 3501. Był to
jed no cze śnie czas re struk tu ry za cji fir my zwią za ny z trans for ma -
cją ca łe go kra ju i otwar ciem go spo dar ki na za chód. Sku pi li śmy
się wte dy na ra dio ko mu ni ka cji ru cho mej lą do wej, z ko niecz no -
ści re zy gnu jąc z elek tro ni ki mor skiej. Po przed ni nasz głów ny od -
bior ca czy li służ by pu blicz ne tj. Po li cja, Straż Po żar na i po krew ne,
zo sta ły za rzu co ne sprzę tem z za cho du, z któ rym mie li śmy ogra -
ni czo ne moż li wo ści kon ku ro wa nia. Dzię ki te mu, że opra co wa li -
śmy ra dio sta cję do ręcz ną 3501 mo gli śmy ukie run ko wać się
na klien ta woj sko we go i w 1996 ro ku ra zem z fir mą Thom son
wy gra li śmy prze targ na ra dio sta cje tak tycz ne dla Pol skich Sił
Zbroj nych. Istot ną spra wą w tym prze tar gu by ła ko niecz ność
uru cho mie nia pro duk cji li cen cyj nej w kra ju. Po nie waż już opra -
co wa li śmy i wdro ży li śmy do pro duk cji na szą ra dio sta cję do ręcz -
ną, mo gła ona stać się ele men tem ca łe go sys te mu. Do ce nio ny
zo stał rów nież fakt na sze go pro fe sjo na li zmu i za an ga żo wa nia
w dzia łal ność fir my ca łej za ło gi. Kon se kwen cją wy gra nia prze -
tar gu by ło prze pro wa dze nie trans fe ru tech no lo gii. Dzię ki zna -

ko mi tej pra cy du żej gru py na szych pra cow ni ków zro bi li śmy to
spraw nie, w ter mi nie i zgod nie z za ło żo nym bu dże tem. Do dzi -
siaj pro duk cja li cen cyj na ra dio sta cji po kła do wych i ple ca ko wych
z ro dzi ny F@stnet jest dla nas ele men tem sta bil no ści i sta łe go
do cho du. Z punk tu wi dze nia fir my by ło to prze ło mo we wy da -
rze nie, któ re po zwo li ło prze trwać okres trans for ma cji ustro jo -
wych i go spo dar czych. Rad mor jest jed ną z nie wie lu pol skich
firm elek tro nicz nych, któ re prze trwa ły w do brej kon dy cji ten
trud ny okres. To po zwo li ło nam też na roz bu do wa nie Biu ra Roz -
wo ju i w kon se kwen cji wej ście w ko ope ra cję mię dzy na ro do wą
w za kre sie opra co wy wa nia róż nych sys te mów ra dio ko mu ni ka -
cyj nych. Od 2009 ro ku uczest ni czy my, z ra mie nia Pol ski, w pro -
gra mie ESSOR, któ re go za da niem jest opra co wa nie wspól nej
eu ro pej skiej plat for my dla ra dio sta cji pro gra mo wal nych SDR
i sze ro ko pa smo we go wa ve for mu o du żej prze pływ no ści da nych.
Udział w tym pro gra mie był dla nas ogrom nym sko kiem i wy -
pły nię ciem na eu ro pej skie wo dy. Ta współ pra ca to nasz wiel ki
suk ces, suk ces ca łej Pol ski, któ rą re pre zen tu je my, w to wa rzy -
stwie naj lep szych eu ro pej skich firm. Je ste śmy ce nio nym part -
ne rem, z któ rym chęt nie współ pra cu ją kra jo we i za gra nicz ne
fir my.

Czym we dług Pa na Rad mor przy cią ga do sie bie lu dzi? 
Pra ca w Rad mo rze by ła za wsze bar dzo atrak cyj na, pro wa dzo -

ne by ły no wa tor skie i in no wa cyj ne pro jek ty. Oprócz te go w na -
szej fir mie za wsze by ła do bra at mos fe ra, za wsze przy kład no
wa gę do te go że by sto sun ki mię dzy ludź mi by ły przy ja zne. Po -
nad to sta ra no się o wszel kie go ro dza ju uła twie nia, cho ciaż by
nasz ru cho my czas pra cy, któ ry moż na do pa so wać do swo je go
ryt mu dnia. Sprzy ja to efek tyw ne mu wy ko rzy sta niu cza su pra -
cy. Lu dzie za wsze by li przy jaź ni w sto sun ku do sie bie na wza jem
i lo jal ni w sto sun ku do fir my; ni gdy w hi sto rii fir my nie do świad -
czy li śmy straj ków. U nas za wsze do ce nia no sta bil ność fir my,
przy ja zność i do bre wa run ki pra cy. To są istot ne ele men ty, cią -
gle pie lę gno wa ne w Rad mo rze. Jest jesz cze jed na ce cha waż na,
zwłasz cza dla mło dych lu dzi, któ ra przy cią ga po mi mo du żej kon -
ku ren cji ze stro ny za chod nich pra co daw ców któ rzy funk cjo nu ją
w na szym naj bliż szym oto cze niu i przy cią ga ją do sie bie wy so ki -
mi pła ca mi. Rad mor da je mło dym lu dziom szan sę wy ka za nia
się. Nie tyl ko pra cu ją nad cie ka wy mi te ma ta mi, ale da je my im
du żą sa mo dziel ność. Sprzy ja te mu pra ca w sys te mie pro jek to -
wym. Sa mo dziel ność i jed no cze śnie od po wie dzial ność za pro -
wa dzo ne te ma ty du żej czę ści mło dych lu dzi da je ogrom ną
sa tys fak cję i po czu cie przy na leż no ści do fir my. Do brze czu ją się
ci, któ rzy nie chcą być ogra ni cze ni w pra cy tyl ko do wą skie go od -
cin ka ca łe go przed się wzię cia. 
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2003 – prezentacja oferty Radmoru dla delegacji rządowej 
z Indonezji

2009 – podpisanie umowy dot. udziału Radmoru w programie
ESSOR

2008 – na targach Balt Military Expo w Gdańsku



Jest jesz cze je den atut na szej fir my – sta ra my się po ma gać
na szym pra cow ni kom w do kształ ca niu, któ re w dzie dzi nie elek -
tro ni ki jest wręcz ko niecz no ścią. Wy sy ła my ich na stu dia po dy -
plo mo we i kur sy. Przy czym ocze ku je my też wkła du wła sne go,
któ ry gwa ran tu je, że lu dzie bar dziej an ga żu ją się i do ce nia ją po -
moc w tym za kre sie. 

Czy po pra cy zo sta wał jesz cze czas na hob by? 
Czas wol ny w du żej mie rze trze ba by ło po świę cać na do -

kształ ca nie się. W na szej bran ży nie moż na so bie po zwo lić, że -
by nie czy tać na bie żą co fa cho wej li te ra tu ry i cza so pism.
W elek tro ni ce przez 40 lat kil ka krot nie zmie ni ły się epo ki. Jak
roz po czy na łem pra cę w fir mie to był wte dy tzw. „etap na krze -
mia nia” czy li prze cho dze nia z pół prze wod ni ków ger ma no wych
na pół prze wod ni ki krze mo we. Za chwi lę przy szły pro ce so ry,
prze twa rza nie cy fro we i in for ma ty ka. W tej chwi li w na szych roz -
wią za niach więk sza cześć urzą dze nia to jest po pro stu opro gra -
mo wa nie. W na szej dzie dzi nie że by móc co kol wiek wnieść
od sie bie trze ba du żo in we sto wać w wie dzę i do kształ ca nie się.
To sa mo do ty czy zna jo mo ści ję zy ków ob cych, któ ra kie dyś nie
by ła tak istot na. Po tem trze ba by ło wło żyć wy si łek w uzu peł -
nie nie bra ków warsz ta to wych w tej sfe rze – bo obec nie zna jo -
mość ję zy ków to jest po pro stu warsz tat pra cy. 

Mi mo to jed nak ja kiś wol ny czas zo sta wał. Za wsze dba łem
o fi zycz ną ak tyw ność. To by ło pły wa nie czy jaz da na ro we rze.
W ostat nich kil ku na stu la tach jest to tu ry sty ka gór ska. Co ro ku
prze mie rzam gór skie szla ki – naj czę ściej we wło skich Do lo mi -
tach, ale rów nież w Ape ni nach, na szych pol skich i sło wac kich
Ta trach. To jest za wsze od skocz nia od pra cy i wiel ki re laks. Du -
żo rów nież czy tam – głów nie li te ra tu rę fak tu i książ ki z dzie dzi -
ny hi sto rii. W pierw szym rzę dzie jed nak in te re su je mnie
ko smo lo gia – to jest coś co mnie za wsze pa sjo no wa ło i tu taj je -
stem na bie żą co, je śli cho dzi o li te ra tu rę. 

Jak wi dzi Pan dal szy roz wój Rad mo ru? Nad czym po win ni śmy
po pra co wać?

Py ta nie jest trud ne. Nie ła two jest prze wi dzieć kie run ki roz -
wo ju. Rad mor do brze wy ko rzy stał du ży bo om ra dio wy. W tej
chwi li tech ni ki bez prze wo do we w ko mu ni ka cji ogar nę ły nie mal
wszyst kie dzie dzi ny ży cia, nie mal każ dy sprzęt jest lub mo że być
pod łą czo ny do sie ci. Wy da je się, że w tym ob sza rze jesz cze bę -

dzie du żo do zro bie nia, że nie po wie dzia no tu ostat nie go sło wa. 
Do brym kro kiem dla przy szło ści fir my był rów nież fakt, że sta -

li śmy się człon kiem Gru py WB. To by ło do bre po su nię cie za rów -
no z na szej stro ny, jak i ze stro ny WB Elec tro nics. Wej ście
w pry wat ny sek tor wy so kich tech no lo gii za pew nia nam roz wój,
a wszyst kim fir mom na le żą cym do gru py moż li wo ści po sze rze -
nia ofer ty i jej kom plek so wość. Jest to sza le nie waż ne na ryn ku
sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa na ro do we go i obron no ści. Ra -
zem mo że my za pro po no wać klien to wi za rów no kom plek so we
jak i naj no wo cze śniej sze roz wią za nia.

Wspo mi na jąc te la ta, któ re spę dzi łem w Rad mo rze, chciał -
bym po dzię ko wać ser decz nie wszyst kim tym, któ rych mia łem
przy jem ność spo tkać na swo jej za wo do wej dro dze – prze ło żo -
nym, pod wład nym i współ pra cow ni kom. Bar dzo dzię ku ję za do -
bro ja kie go do świad czy łem z ich stro ny i za suk ce sy, któ re ra zem
od no si li śmy. 

Ży czę pra cow ni kom Rad mo ru, oraz ca łej Gru py WB, sa tys fak -
cji z pra cy oraz re ali za cji ma rzeń – tych za wo do wych i tych pry -
wat nych.

�
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Z żoną podczas wyprawy w Dolomity (Pale di San Martino)

2017 – obchody 70-lecia Radmoru podczas targów MSPO w Kielcach



Pierw sze go dnia go ści li śmy przy by łych w no wo otwar tej ha li wy -
sta wien ni czej, gdzie po raz pierw szy od by ło się ta kie spo tka nie.
Uczest ni kom za pre zen to wa li śmy Wie lo sta no wi sko wy Sys tem
Dys po zy tor ski (WSD) oraz Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn -
ko wej (SLW) prze zna czo ny do apli ka cji w łącz no ści ra dio wej
TETRA. 

Dru gą część spo tka nia od by li śmy na mo rzu – na pro mie z Gdy -
ni do Karls kro ny. Pod czas rej su od by ło się pod su mo wa nie pra cy
przed sta wi cie li w 2017 ro ku. Pod czas spo tka nia wrę czy li śmy na -
gro dy dla naj lep szych sprze daw ców oraz cer ty fi ka ty upraw nia -
ją ce ich do dzia ła nia w imie niu Rad mo ru. Po nie waż rok 2017 był
dla na szej fir my ro kiem ju bi le uszu 70-le cia wszy scy uczest ni cy
otrzy ma li upo min ki zwią za ne z tym fak tem. Mie li śmy też oka -
zję zejść na ląd i wspól nie zwie dzić Karls kro nę. 

Dzię ki wspól nej pracy i od po czyn ko wi mo gli śmy bli żej się po -
znać i w nie ofi cjal nej at mos fe rze po roz ma wiać na fa cho we te -
ma ty.

Ma rek Ci chow ski
Szef Biu ra Ob słu gi Klien ta

Spotkanie na morzu
Początek roku to tradycyjnie podsumowanie pracy naszych przedstawicieli handlowych. W tym roku wybraliśmy „cieplejszy”
termin - spotkanie odbyło się kwietniu. 
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Wspólne zwiedzanie Karlskrony

Szkoleniowa część spotkania 
z przedstawicielami handlowymi
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Głów ne ce le pro gra mu ESSOR to:
� zde fi nio wa nie stan dar du ar chi tek tu ry ko mu ni ka cji pro gra mo -

wej ESSOR (ESSOR Ar chi tec tu re), ba zu ją ce go na stan dar dzie
SCA (So ftwa re Com mu ni ca tions Ar chi tec tu re) wer sja 2.2.2,
opra co wa nym przez Sta ny Zjed no czo ne w ra mach pro gra mu
JTRS i ma ją ce go za cho wać z nim zgod ność. 

� opra co wa nie no we go, sze ro ko pa smo we go wa ve for mu sie cio -
we go o wy so kiej prze pływ no ści da nych, prze zna czo ne go
do ope ra cji ko ali cyj nych i za pew nia ją ce go bez pie czeń stwo in -
for ma cji. 

� la bo ra to ryj ne te sty in te ro pe ra cyj no ści z wy ko rzy sta niem wa -
ve for mu za por to wa ne go na he te ro ge nicz nych plat for mach
ra dio wych, do star czo nych przez sześć kra jów uczest ni czą cych
w Pro gra mie.
In ten cją Pro gra mu ESSOR jest okre śle nie eu ro pej skich re fe -

ren cji dla ra dio sta cji SDR za pew nia ją cych bez piecz ną trans mi -
sję in for ma cji. Ocze ku je się rów nież, że wy ni ki pro gra mu bę dą
pod sta wą mię dzy na ro do wych stan dar dów do ty czą cych po pra -
wy in te ro pe ra cyj no ści w dzia ła niach ko ali cyj nych, szcze gól nie
z USA i kra ja mi NATO.

W grud niu 2014 ro ku pro gram ESSOR wkro czył w ostat nią fa -
zę dzia łań. Po pierw szej se rii kwa li fi ka cyj nych te stów in te ro pe -
ra cyj no ści, któ re od by ły się w grud niu 2014 ro ku przy szła ko lej
na dru gą, koń co wą se rię tych prac. Po dob nie jak te sty se rii
pierw szej, od by ły się one w na szej fir mie. Dru ga se ria te stów
zo sta ła po dzie lo na na dwie run dy: run da pierw sza od by ła się
w dniach 26-28 ma ja br. z udzia łem plat form SDR z trzech kra -
jów (Fin lan dia, Fran cja i Pol ska), na to miast run da dru ga od by ła
się mie siąc póź niej, w dniach 23-25 czerw ca br. i wzię ły w niej
udział plat for my z pię ciu kra jów (Fin lan dia, Fran cja, Wło chy,
Hisz pa nia i Pol ska). 

Dru ga se ria te stów mia ła na ce lu we ry fi ka cję i wa li da cję in te -
ro pe ra cyj no ści trzech, a póź niej czte rech, na ro do wych plat form
SDR (Fran cja, Fin lan dia, Wło chy, Pol ska) z za por to wa nym wa -
ve for mem ESSOR HDR. Jej ce lem by ło spraw dze nie peł ne go za -
kre su funk cjo nal no ści wa ve for mu. Funk cjo nal ność
za de mon stro wa ną pod czas pierw szej se rii te stów w grud -
niu 2014 tj. ce chy sie ci MANET (Mo bi le Ad hoc Ne twork), sa mo -
or ga ni za cję i syn chro ni za cję sie ci z i bez GNSS (Glo bal Na vi ga tion
Sa tel li te Sys tem), vi deo stre aming, po łą cze nia z sie cia mi ze -
wnętrz ny mi, uzu peł nio no o ko lej ne funk cje ta kie jak m.in. po -
łą cze nia VoIP, za rzą dza nie QoS (Qu ali ty of Se rvi ce), ope ra cje
OTAD/R/Z (Over The Air Di stri bu tion/Re key ing/Ze ro ize), ada -
pta cję mo cy i po zio mu prze pływ no ści da nych. Wszyst kie funk -
cje wa ve for mu zo sta ły prze te sto wa ne przy włą czo nych
me cha ni zmach bez pie czeń stwa da nych (COMSEC, TRANSEC
i NETSEC). 

Wszyst kie te sty za koń czy ły sie po myśl nie. W wa run kach la -
bo ra to ryj nych zo sta ła po ka za na in te ro pe ra cyj ność 4 na ro do -
wych plat form SDR z za por to wa nym wa ve for mem ESSOR HDR
z peł ną, za pla no wa ną na po cząt ku pro gra mu funk cjo nal no ścią.
Pod czas dru giej se rii te stów prze pro wa dzo no rów nież te sty in -
te ro pe ra cyj no ści mię dzy plat for ma mi hisz pań ski mi i pol ski mi.
Ze wzglę du na ogra ni cze nia plat form hisz pań skich za wę żo no je
do pod sta wo wej funk cjo nal no ści wa ve for mu ESSOR HDR. Rów -
nież te te sty prze bie gły po zy tyw nie. 

Rad mor S.A. w ca łym pro gra mie od po wia dał m.in. za wy two -
rze nie śro do wi ska te sto we go (Test Bed) i od po wied nią je go do -
ku men ta cję na pod sta wie któ rej, każ da z uczest ni czą cych firm
wy two rzy ła po dob ny sys tem te sto wy w sie dzie bie swo jej fir my
na po trze by dzia łań nie wspól nych. Na sza fir ma by ła go spo da -
rzem te stów kwa li fi ka cyj nych. Wszy scy uczest ni cy zgod nie
stwier dzi li, że pod czas pierw szej se sji wy wią za li śmy się z tej ro li
bar dzo do brze, li de ru jąc wszyst kim pra com i za pew nia jąc nie -
zbęd ne wspar cie w uzy ska niu na le ży tych wy ni ków. Na tu ral nym
kro kiem by ła więc de cy zja o prze pro wa dze niu u nas tak że te -
stów koń co wych. Każ dą ofi cjal ną se sję te sto wą po prze dza ły kil -
ku ty go dnio we pra ce przy gto waw cze, w któ rych uczest ni czy li
spe cja li ści z każ dej z przy stę pu ją cych do te stów firm. Ze spo ły
tech nicz ne wy ka za ły się ogrom nym za an ga żo wa niem i wy ko -
na ły ol brzy mią pra cę, aby te sty a tym sa mym ca ły pro gram za -
koń czy ły się z suk ce sem. 

For mal ne in te ro pe ra cyj ne te sty kwa li fi ka cyj ne prze pro wa dzo -
ne w Gdy ni wy czer pa ły za kres prac tech nicz nych prze wi dzia nych
w pro gra mie ESSOR. Po kil ku let niej współ pra cy sze ściu firm
(Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni -
ca tions & Se cu ri ty) zo stał opra co wa ny i prze te sto wa ny w wa -
run kach la bo ra to ryj nych bar dzo za awan so wa ny wa ve form
o du żej prze pływ no ści da nych po sa do wio ny na ra dio sta cjach
z za im ple men to wa ną ar chi tek tu rą pro gra mo wą (ESSOR SCA)
bę dą cą od po wie dzią Eu ro py na stan dard ame ry kań ski i w peł ni
z nim zgod ną. Zna czą cy wkład w ten suk ces wnio sła na sza fir -
ma i jest to po wód do du my dla nas wszyst kich. 

To masz Gil
Biu ro Pro jek tów Biz ne so wych

Gra cjan Ja ku bow ski
Biu ro Sys te mów i Opro gra mo wa nia

Jakiś tytuł tutaj

Od stycz nia 2009 ro ku a4ES SOR SAS, spół ka ty pu jo int ven tu re utwo rzo na przez 6 głów nych eu ro pej skich do staw ców sprzę -
tu łącz no ści (Elek tro bit, In dra, RADMOR, Sa ab, Se lex ES i Tha les Com mu ni ca tions & Se cu ri ty) w ra mach kon trak tu przy zna -
ne go jej przez or ga ni za cję OCCAR dzia ła ją cą w imie niu rzą dów Fi naln dii, Fran cji, Hisz pa nii, Pol ski, Szwe cji i Włoch, re ali zu je
pro gram ESSOR (Eu ro pe an Se cu re SOftware de fiend Ra dio).

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Pracownicy Biura Obsługi Klienta są do dyspozycji naszych Klientów w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00. 
Ich zadaniem jest sprawne i szybkie reagowanie na potrzeby klientów z poszczególnych branż. Firmy lub instytucje, które
zamierzają dokonać zakupu naszego sprzętu mogą go wypożyczyć w celu przetestowania w warunkach rzeczywistych. 
W każdej sprawie prosimy kontaktować się z poszczególnymi menedżerami.

Marek Cichowski
Szef Biura Obsługi Klienta
tel.: 58 76 55 660
marek.cichowski@radmor.com.pl

Elżbieta Krysztofiak 
Menedżer ds. Klientów Wojskowych
tel.: 58 76 55 659
elzbieta.krysztofiak@radmor.com.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej,
Żandarmeria Wojskowa, jednostki
wojskowe oraz zakłady przemysłowe 
i instytuty pracujące na rzecz wojska.

Andrzej Wysocki 
Menedżer ds. Klientów Kluczowych
tel.: 58 76 55 668
andrzej.wysocki@radmor.com.pl

Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Straż Graniczna, Centra Zarządzania
Kryzysowego, Komendy Straży
Miejskich, Służba Więzienna, 
administracja państwowa.

Lucyna Zelewska 
Sekretariat BOK
tel.: 58 76 55 666
fax: 58 76 55 662
lucyna.zelewska@radmor.com.pl
market@radmor.com.pl

Barbara Jakubowska 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Wojskowych
tel.: 58 76 55 658
barbara.jakubowska@radmor.com.pl

Anna Zbucka 
Asystent Menedżera ds. Klientów 
Kluczowych
tel.: 58 76 55 661
anna.zbucka@radmor.com.pl

Jowita Gotówko 
Menedżer ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58 76 55 669
jowita.gotowko@radmor.com.pl

Zarządy portów lotniczych i morskich,
energetyka, gazownictwo, służba
zdrowia, firmy ochrony mienia i osób,
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
firmy transportowe i taksówkowe, poczta 
i inne.

Danuta Zaremba 
Asystent Menedżera ds. Klientów
Profesjonalnych
tel.: 58 76 55 667
danuta.zaremba@radmor.com.pl

Tomasz Onak 
Menedżer Rozwoju Eksportu
tel.: 58 76 55 625
tomasz.onak@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

Małgorzata Jurkowska 
Asystent Menedżera Rozwoju Eksportu
tel.: 58 76 55 621
malgorzata.jurkowska@radmor.com.pl

Paweł Szymanik 
Menedżer Projektów Eksportowych
tel.: 58 76 55 623
pawel.szymanik@radmor.com.pl

Klienci z zagranicy. 
Kontakt w języku angielskim.

RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
www.radmor.com.pl



� Będzin, TELMI, tel.: 32 261 24 09

� Bielsko-Biała, HALO-RADIO-SERWIS, tel.: 603 98 03 47 

� Bydgoszcz, KWANT, tel.: 509 63 34 42

� Częstochowa, SINAD, tel.: 601 43 19 31 

� Czosnówka, WARIS-RADIOKOM, tel.: 604 90 61 78

� Dobczyce, ERDEX, tel.: 12 636 97 90 

� Gdynia, RADKOM, tel.: 58 765 56 93 

� Gdynia, SERWIS FABRYCZNY tel.: 58 765 56 40

� Inowrocław, RADIOKOMUNIKACJA SERWIS, tel.: 52 355 45 81

� Koszalin, ERTEL, tel.: 94 341 65 96 

� Kraków, TELESFOR, tel.: 12 423 34 11 

� Kramsk, POLRADKOM, tel.: 63 246 72 22 

� Krotoszyn, RADIO-SERWIS, tel.: 62 725 36 13 

� Lubin, INOVA, tel.: 76 746 41 46 

� Lublin, AZEP, tel.: 81 748 19 89

� Lublin, RADTEL, tel.: 81 743 40 50 

� Łańcut, ZAKŁAD TELERADIOMECH., tel.: 17 225 43 72

� Łódź, JAL RADIO, tel.: 42 676 29 22 

� Olsztyn, PROFKOM, tel.: 89 527 22 78

� Olsztyn, RADKOM SERWIS, tel.: 89 535 13 80

� Poznań, ZAKŁAD ELEKTRONICZNY, tel.: 61 661 53 94

� Prudnik, TELE AB ELECTRONICS, tel.: 606 80 45 39

� Radom, AZSTUDIO.COM.PL, tel.: 48 344 12 38

� Radom, ELNEX, tel.: 48 367 13 13

� Rzeszów, ELDRO, tel.: 17 854 07 59

� Siekierki Małe, FOKS, tel.: 61 847 29 80 

� Toruń, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: 56 6219449 

� Włocławek, RADIOKOMUNIKACJA, tel.: 54 413 32 32

� Wrocław, MEGAHERC, tel.: 601 15 67 21

� Wrocław, N.S.E., tel.: 601 72 20 79

P r z e d s t a w i c i e l e  h a n d l o w i  i  a u t o r y z o w a n e  s e r w i s y  
R A D M O R  S . A .

www.radmor.com.pl


