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W siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) w Gdyni 12 lutego
odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy o współpracy zawartej pod koniec 2017 roku pomiędzy
Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej a wchodzącym
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) CTM. Podczas spotkania przedstawiciele obu instytucji
omówili szczegóły wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze
obronności.
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Na wspomnianym spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, reprezentowanej przez jej dziekana dr. hab. inż. Sławomira
Hausmana i dr. inż. Piotra Korbela, jak i przedstawiciele CTM, z prezesem zarządu dr inż. Andrzejem
Kilianem oraz wiceprezes Joanną Sztiller na czele. Pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań było efektem
zainicjowanej pod koniec zeszłego roku kooperacji, której głównym celem jest podjęcie współpracy
partnerskiej w obszarze badań, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych, ze szczególnym
naciskiem na obszar obronności.
–Jesteśmy jednym z największych tego rodzaju wydziałów w Polsce. Nasz potencjał naukowy jest nie tylko
znaczący, ale także wielodyscyplinowy. Nasi absolwenci i byli pracownicy są chętnie zatrudniani na całym
świecie w największych korporacjach i centrach badawczych. Dlaczego nie mielibyśmy działać w większym
stopniu na rzecz polskiej gospodarki i obronności? Jestem przekonany, że współpraca Wydziału z Centrum
Techniki Morskiej w obszarze badań dotyczących technologii wojskowych okaże się obustronnie korzystna –
stwierdził dr hab. inż. Sławomir Hausman, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i
Automatyki Politechniki Łódzkiej.
– Nawiązanie współpracy z tak renomowaną jednostką naukowo-dydaktyczną Politechniki Łódzkiej, wpisuje
się w działania strategiczne CTM, mające na celu zwiększenie efektów materialnych działalności naukowobadawczej na rzecz realizacji projektów obronnych – powieddziała prezes zarządu CTM dr inż. Andrzej
Kilian.
– Jesteśmy usatysfakcjonowani, że zyskaliśmy kolejnego ważnego partnera w realizacji projektów
badawczo-rozwojowych, co z pewnością przełoży się na obopólne zwiększenie osiągnięć badawczych,
potencjału naszych jednostek oraz efektów naszej wspólnej działalności – dodała wiceprezes Joanna Sztiller.
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych
w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne
przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy
z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty
zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu
z zestawem Poprad i radarem Soła; przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom i Piorun;
przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bardzo bliskiego zasięgu Pilica; system bezzałogowych statków
powietrznych PGZ-19R; kołowy transporter opancerzony Rosomak; samobieżny moździerz Rak; system
artyleryjski z samobieżną armatohaubicą Krab; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami Beryl oraz
Grot. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. PGZ
modernizuje i serwisuje ponadto pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR).
W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Czytaj także:
PGZ w europejskim programie rozpoznania akwenów morskich
Centrum Techniki Morskiej walczy z terrorystami
Kolejny dowód uznania dla gdyńskiego CTM
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