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Sze ro ką ga mę ofert pra cy za pre zen to wa no 8 mar ca na In ży nier -
skich Tar gach Pra cy, zor ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie Stu -
den tów BEST Gdańsk, oraz 9 ma ja na Trój miej skich Tar gach Pra cy,
przy go to wa nych przez Po li tech ni kę Gdań ską. Róż no rod ność wy -
ma gań oraz moż li wość roz wo ju i zgłę bia nia wie dzy przy cią gnę ły
na na sze sto isko wie lu za in te re so wa nych. Kil ku z nich zna la zło
już w Rad mo rze za trud nie nie.

Oba przed się wzię cia bo ga te by ły w wy da rze nia do dat ko we, ta -
kie jak kon kur sy na naj lep sze go pra co daw cę, od czy ty i warsz ta ty
pro wa dzo ne przez spe cja li stów za trud nio nych w fir mach bio rą -
cych udział w tar gach.

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

Pracuj z najlepszymi

Zatrudnieni w Radmor S.A. konstruktorzy, programiści czy testerzy to najczęściej absolwenci Politechniki Gdańskiej. Dlatego
też właśnie w jej murach szukamy kolejnych kandydatów do pracy, prezentując naszą firmę na targach pracy organizowanych
na terenie Politechniki Gdańskiej. 

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

Wielu studentów jest zainteresowanych 
naszą ofertą pracy.Fo
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Ce lem wi zy ty by ło za po zna nie się z za da nia mi re ali zo wa ny mi przez
Ma ry nar kę Wo jen ną RP. Pan mi ni ster od wie dził 3. Flo tyl lę Okrę tów
oraz Stocz nię Ma ry nar ki Wo jen nej. W stocz ni od by ło się spo tka nie
z dzien ni ka rza mi dot. za ku pu stocz ni przez Pol ska Gru pę Zbro je -
nio wą. 

Pan mi ni ster Kow nac ki za koń czył wi zy tę w Gdy ni w na szej fir -
mie. Mie li śmy oka zję za pre zen to wać de le ga cji MON rad mo row skie
urzą dze nia łącz no ści dla Pol skich Sil Zbroj nych, w tym sze ro ką ofer -
tę ra dio sta cji oso bi stych dla Wojsk Obro ny Te ry to rial nej.

Małgorzata Zeman
Dział Marketingu

Wizyta ministra

W poniedziałek 29 maja Gdynia gościła pana Bartosza Kownackiego,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

Pan Minister B. Kownacki z zainteresowaniem oglądał
radmorowskie urządzenia.
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Wy so kie mo ra le oraz wła ści wa mo ty wa cja żoł nie rzy czę sto prze są -
dza ła o wy ni ku wal ki. W dzi siej szym świe cie no wych tech no lo gii sa -
mo mę stwo mo że nie wy star czyć. Pa mię ta jąc o do świad cze niach
pły ną cych z Woj ny Obron nej z wrze śnia 1939, po win ni śmy zda wać so -
bie spra wę, że to no wo cze sny sprzęt i tech no lo gie woj sko we de cy du ją
o po wo dze niu na po lu wal ki. Spró buj my za tem za sta no wić się z ja ki -
mi wy zwa nia mi bę dą mu sie li zmie rzyć się żoł nie rze no wej for ma cji
oraz co mo że im po móc w sku tecz nym dzia ła niu. 

„Ja Wi sła, ja Wi sła, jak mnie sły szysz Grab” …
Od chwi li po wsta nia in ter ne tu, te le fo nii ko mór ko wej i po wszech -

nej już trans mi sji da nych, ży je my w świe cie gdzie in for ma cja i łącz -
ność jest pod sta wą wszel kie go dzia ła nia. Od wie ków ko mu ni ka cja
po mię dzy od dzia ła mi i do wódz twem za pew nia ła spraw ne do wo -
dze nie i zwy cię stwo w wal ce. W dzi siej szym zin for ma ty zo wa nym
świe cie kwe stia za pew nie nia nie za wod nej i bez piecz nej łącz no ści
ma co raz więk sze zna cze nie. I do ty czy to nie tyl ko prze ka zy wa nia

roz ka zów, ale ma rów nież ogrom ne zna cze nia na po lu wal ki pro pa -
gan do wej, któ ra w re aliach woj ny hy bry do wej jest rów nie istot na
co tra dy cyj ne dzia ła nia zbroj ne. Ko lej na waż na kwe stia to spraw na
łącz ność po mię dzy ochot ni czy mi for ma cja mi OT a woj ska mi ope -
ra cyj nym SZ RP. Moż na oczy wi ście wy po sa żyć no we for ma cje w ra -
dio sta cje i sprzęt łącz no ści wy ko rzy sty wa ny w WP, ale w cza sie
cy klicz nych ćwi czeń for ma cji OT w okre sie po ko ju bar dziej za sad ne
by ło by ko rzy sta nie z roz wią zań in te gru ją cych po wszech nie do stęp -
ne sys te my łącz no ści i trans mi sji da nych. Ta kie moż li wo ści da je sys -
tem PIK opra co wa ny w spół ce MindMade z Gru py WB. Po zwa la on
two rzyć spój ne ka na ły łącz no ści po mię dzy róż ny mi sys te ma mi ra -
dio wy mi. Dzię ki je go funk cjom moż na zbu do wać sieć ko mu ni ka cji
i trans mi sji da nych po mię dzy for ma cja mi służb obro ny cy wil nej, re -
ago wa nia kry zy so we go, Obro ny Te ry to rial nej oraz jed no stek ope -
ra cyj nych WP. Dzię ki te mu w cza sie po ko ju moż na pro wa dzić
ćwi cze nia ze współ dzia ła nia wszyst kich for ma cji od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwa pań stwa. 

Grupa WB dla „Terytorialsów”

Wojska Obrony terytorialnej – to nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP mający stanowić pierwszą linię obrony w przypadku konfliktu
zbrojnego. Doświadczenia wynikające z trwających obecnie działań wojennych (np. wschodnia Ukraina czy Syria) pokazują, że
czas konfliktów asymetrycznych dobiega końca, a kolejna wojna będzie miała charakter hybrydowy. W związku z tym kluczową
kwestią w przypadku nowo formowanych Wojsk Obrony terytorialnej jest to jakimi środkami będą dysponować żołnierze tej
formacji aby skutecznie stawić opór potencjalnemu przeciwnikowi. 

Konsola dyspozytorska systemu PiK firmy MindMade.
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W przy pad ku wy bu chu kon flik tu moż na przejść na cał ko wi cie
bez piecz ną łącz ność tak tycz ną wy ko rzy stu ją cą spe cjal ne al go ryt -
my szy fro wa nia. Np. gdyń ski RADMOR ofe ru je ra dia pro gra mo wal -
ne SDR (So ftwa re De fi ned Ra dio) z ro dzi ny COMP@N. Te
sze ro ko pa smo we urzą dze nia umoż li wia ją współ pra cę róż nych ro -
dza jów wojsk oraz po zo sta łych służb we wszel kich sy tu acjach kry -
zy so wych. Na wspól nej plat for mie har dwa ro wej moż na
za im ple men to wać wa ve for my umoż li wia ją ce ła god ne przej ście
po mię dzy kla sycz ny mi sys te ma mi (STANAG 4204, STANAG 4205)
a sys te ma mi no wo cze sne go po la wal ki BMS. Wa ve form mo że zo -
stać za pro po no wa ny przez Rad mor lub wy ko na ny zgod nie z ży cze -
niem od bior cy. Fir ma ofe ru je obec nie 3 wa ve for my H07
(AM/FM, 100 hop/s), H08 (AM/FM, 300 hop/s) i H09 (IP, NBWF)
oraz dwa wy ko na nia (20-510 MHz, 30-137 MHz). Są to ra dio sta cje
do ręcz ne, któ re z ada pte rem sa mo cho do wym oraz wzmac nia czem
mo cy mo gą utwo rzyć ra dio sta cje mo bil ne i sta cjo nar ne. Plat for ma
COMP@N jest prze zna czo na za rów no dla wojsk re gu lar nych, jak i dla
Wojsk Obro ny Te ry to rial nej. W obu przy pad kach umoż li wi ona ko -
mu ni ka cję we wnątrz od dzia łów oraz współ pra cę po mię dzy róż ny -
mi ro dza ja mi wojsk.

Roz po znać i zli kwi do wać …
Prze ka zy wa nie in for ma cji to jed no zda nie. Przed nim czę sto na -

le ży wy ko nać in ne – zdo być da ne do ana li zy, roz po znać po le wal ki
i znisz czyć cel. Bez za ło go we Sys te my Po wietrz ne po pu lar nie okre -
śla ne ja ko dro ny są zna ko mi tym środ kiem do wy ko na nia te go za -
da nia. Ta kie la ta ją ce środ ki roz po zna nia i wal ki mo że do star czyć
Gru pa WB. Oba ro dza je dro nów pro du ku je gli wic ka fir ma Fly tro nic.

Woj ska Obro ny Te ry to rial nej mo gą zo stać wy po sa żo ne w bez za -
ło go we FlyEye, słu żą ce do pro wa dze nia ob ser wa cji po la wal ki,
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Platforma bezzałogowa FlyEye do obserwacji pola walki.

Przewoźna wersja radiostacji programowalnej comp@n.

uu
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wska zy wa nia oraz ko ry go wa nia ce lów dla ognia ar ty le ryj skie go. Są
to lek kie dro ny wy pusz cza ne prze ope ra to ra „z rę ki”. Dzię ki te mu
FlyEye mo że star to wać i z cia sno za bu do wa ne go te re nu miej skie -
go i z le śnej po la ny. Przy dzia ła niach od dzia łów OT to bar dzo istot -
na ce cha. FlyEye po sia da ka me ry do pro wa dze nia ob ser wa cji
w dzień i w no cy. Ca ły sys tem mie ści się w dwóch ple ca kach. Ła -
twość zło że nia i de mon ta żu oraz go to wość do star tu w cza sie krót -
szym niż 10 mi nut spra wia, że mo że on być wy ko rzy sty wa ny
prak tycz nie w do wol nym te re nie, na wet przez nie wiel ki pod od dział. 

FlyEye to roz wią za nie do ob ser wa cji po la wal ki. Gru pa WB mo że
do star czyć też dro ny uzbro jo ne Mi kro BBSP War ma te, prze zna czo -
ne do ata ko wa nia ce lów na ziem nych. Jest to sys tem zwa ny „krą -
żą cą amu ni cją”. Start na stę pu je z wy rzut ni ka se to wej ob słu gi wa nej
przez jed ną oso bę. Dron mo że być wy po sa żo ny w gło wi ce do pro -
wa dza nia ob ser wa cji lub do ra że nia ce lów. Moż na go też za in sta lo -
wać na po jeź dzie. Plat for ma po wietrz na War ma te uży wa na
w try bie bo jo wym jest prze wi dzia na do jed no ra zo we go uży cia.
W try bie ob ser wa cyj nym mo że być wie lo krot nie od zy ski wa na tak
jak FlyEye. Ope ra tor mo że za pro gra mo wać au to ma tycz ny lot lub
ręcz nie nim ste ro wać aż do mo men tu znisz cze nia ce lu. 

Pol skie woj sko i sze ro ko po ję te służ by mun du ro we, w tym rów -
nież Woj ska Obro ny Te ry to rial nej, po trze bu ją do spraw ne go dzia -
ła nia urzą dzeń elek tro nicz nych po zwa la ją cych kom plek so wo
re ago wać na dzia ła nia zbroj ne prze ciw ni ka. Do te go nie zbęd ne są
sys te my łącz no ści, do wo dze nia oraz roz po zna nia i kie ro wa nia
uzbro je niem. Fir my dzia ła ją ce w ra mach Gru py WB ofe ru ją no wo -
cze sne roz wią za nia we wszyst kich tych ob sza rach.

To masz Ba dow ski
Biu ro Ko mu ni ka cji i Pro mo cji WB Gro up

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

uu

Uzbrojony dron Warmate tzw. „krążąca amunicja”.

Fo
t.

 W
B 

G
ro

up



W R Z E S I E Ń  2 0 1 7

O F E R t A

Fo
t.

 A
. W

ys
oc

ki
Głów nym ce lem mo der ni za cji jest za stą pie nie do tych czas użyt ko -
wa ne go ra dio te le fo nu ana lo go we go 3801-160 ra dio te le fo na mi cy -
fro wy mi DMR (MD785 fir my Hy te ra, DM4600 pro du ko wa ny mi
przez Mo to ro lę) oraz na spe cjal ne ży cze nie ra dio te le fo na mi stan -
dar du TETRA (Hy te ra MT680 Plus lub Mo to ro la MTM5000). Naj -
prost szą i naj tań szą pro po zy cją jest wy mia na ra dio te le fo nów
po przez za sto so wa nie de dy ko wa nych in ter fej sów po łą cze nio wych.
Za cho wa na zo sta je do tych cza so wa funk cjo nal ność sys te mu oraz
do da na nie za wod na pra ca w sys te mach DMR i TETRA. Ste ro wa nie
ra dio te le fo nem mo że od by wać się po przez umiesz cze nie ma ni pu -
la to ra na do tych cza so wej obu do wie lub wy nie sie nie np. w oko li ce
kie row ni cy po jaz du. An te nę łącz no ści da le ko sięż nej moż na po zo -
sta wić w do tych cza so wym miej scu lub umie ścić np. na tyl nym po -
jem ni ku, sto su jąc od po wied nią prze ciw wa gę. 

Do no wych po jaz dów pro po nu je my uży cie de dy ko wa nej obu do -
wy wy ko na nej z two rzy wa lub umiesz cze nie urzą dzeń łącz no ści i re -
trans mi sji w bocz nych po jem ni kach. W ta kim wy pad ku na le ży
wy ko rzy stać od po wied nie ste la że przy sto so wa ne do mon ta żu ra -
dio te le fo nu do ra my mo to cy kla. W nie któ rych mo de lach mo to cy kli
urzą dze nia ra dio we oraz aku mu la tor moż na umie ścić pod sie dze -
niem. 

Na ob sza rach gdzie po kry cie te re nu sta cja mi ba zo wy mi lub re -
trans mi syj ny mi umoż li wia za sto so wa nie ra dio te le fo nów no szo -
nych pro po nu je my uży cie ze sta wu łącz no ści wy ko rzy stu ją ce go
mi kro fo no gło śnik z gniaz dem do ze sta wu pod ka sko we go oraz bez -
prze wo do wym włącz ni kiem nada wa nia przy mo co wa nym do kie -
row ni cy. W tym roz wią za niu moż li wa jest ob słu ga ra dio te le fo nu
pod czas jaz dy mo to cy klem oraz po opusz cze niu po jaz du z wy ko -
rzy sta niem mi kro fo no gło śni ka. Ze staw przy sto so wa ny jest do ra -
dio te le fo nów no szo nych Hy te ra PD785 oraz na spe cjal ne ży cze nie
dla ra dio te le fo nów Mo to ro la DP4600. Moż li we jest tak że wy ko rzy -
sta nie in nych mo de li ra dio te le fo nów stan dar du DMR lub TETRA.

Naj lep szym roz wią za niem pro po no wa nym przez fir mę
RADMOR S.A. od wie lu lat jest umiesz cze nie ze sta wu trans mi syj -
ne go na tyl nym uchwy cie mo to cy kla lub qu ada. Ta kie roz wią za nie
umoż li wia opty mal ne wy ko rzy sta nie pro pa ga cji an te ny oraz ła twy
do stę pu do ra dio te le fo nu. 

Sys tem mo to cy klo wy jest prze zna czo ny głów nie dla po li cji i in -
nych służb bez pie czeń stwa pu blicz ne go, któ rych funk cjo na riu sze
w każ dej sy tu acji po win ni mieć moż li wość na wią za nia łącz no ści.
Nie wy klu cza to jed nak za sto so wa nia go przez in nych użyt kow ni -
ków, któ rzy in sta lu ją środ ki łącz no ści na mo to cy klach czy qu adach.

An drzej Wy soc ki
Me ne dżer ds. Klien tów Klu czo wych

Systemy radiowej łączności
cyfrowej na motocyklach
W ostatnich latach RADMOR dostarczył kilkaset systemów łączności radiowej na motocykle, głównie dla policji. Dotychczas
były to systemy oparte na urządzeniach analogowych. Dzięki nim  możliwe było znacznie zwiększenie zasięgu łączności.
Osiągnięto to poprzez zastosowanie radiotelefonu przewoźnego oraz znakomitej anteny o dużym zysku. Obecnie w wielu
jednostkach zostały wprowadzone  systemy cyfrowe oparte na standardach DMR i tEtRA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
odbiorców opracowaliśmy rozwiązania umożliwiające modernizację dotychczas eksploatowanych systemów ZRK3403, a także
wyposażenie nowych motocykli i quadów w niezawodne i praktyczne systemy łączności radiowej.

7Zestaw łączności bezprzewodowej DMR 
do instalacji na motocyklu.
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Użyt kow nik wy ko rzy stu je trzy pod sta wo we prze twor ni ki ko mu ni -
ka cyj ne do ste ro wa nia ra dio te le fo na mi: włącz nik PTT, mi kro fon
i gło śnik.  Sto so wa ne są róż ne kom bi na cje tych urzą dzeń w za leż -
no ści od po trzeb in dy wi du al nych i sys te mo wych. Sta ra my się, sto -
so wać naj lep sze roz wią za nia bę dą ce w rów no wa dze po mię dzy
nie za wod no ścią dzia ła nia a eko no mią za ku pu. 

Każ dy pro du cent do swo ich wy ro bów za le ca stan dar do we ak ce -
so ria spraw dzo ne pod wzglę dem kom pa ty bil no ści z oferowanymi
urzą dze nia mi. Na ryn ku ak ce so riów au dio do stęp ne są rów nież roz -
wią za nia produkowane przez fir my spe cja li zu ją ce się w ak ce so riach
au dio. RADMOR S.A. ofe ru je swo im klien tom osprzęt zna nych i ce -
nio nych pro du cen tów.

Dla ra dio te le fo nów DMR Hy te ra po le ca my przede wszyst kim de -
dy ko wa ne mi kro fo no gło śni ki oraz ze sta wy uła twia ją ce od bie ra nie
i nada wa nie in for ma cji au dio pro po no wa ne przez pro du cen ta.

Do za sto so wań tak tycz nych i prze my sło wych do sko na łe są roz -
wią za nia firm Pel tor, In vi sio oraz Ot to. Nie za wod ne pro duk ty ochro -
ny słu chu, sto so wa ne przez te fir my, świet nie spraw dza ją się
w za sto so wa niach woj sko wych, po li cyj nych i in du strial nych. Do dat -
ko wo funk cjo nal ność ze sta wów znacz nie po pra wia się przez za sto -
so wa nie bez prze wo do wych włącz ni ków PTT. 

Bar dzo istot ną sfe rą za sto so -
wa nia ra dio te le fo nów są dzia ła nia
służb wy ma ga ją cych ka mu flo wa -
nia urzą dzeń au dio. Fir ma Ju ma
ofe ru je ta kie ze sta wy – uni wer sal -
ne i nie za wod ne –    wy ko rzy stu ją ce
zja wi sko in duk cji. Szcze gól nie
god ny po le ce nia jest ze staw z wy -
mien ny mi prze twor ni ka mi pod łą -
cza ny mi do dwóch złą czy Le mo,
zin te gro wa ny mi ze złą czem ak ce -
so riów ra dio te le fo nu ka mu flo wa -
ne go np. Hy te ra X1e/p. 

Nie któ re z ofe ro wa nych ra dio -
te le fo nów po sia da ją in ter fej sy
Blu eto oth (BT). Dzię ki te mu moż -
li we jest za sto so wa nie bez prze wo do wych włącz ni ków PTT i mi kro -
fo no słu cha wek, wy ko rzy stu ją cych tę tech no lo gię. Moż na ko rzy stać
za rów no z de dy ko wa nych urzą dzeń fir my Hy te ra np. ESW01 oraz
z ko mer cyj nych słu cha wek do stęp nych na ryn ku. God ne uwa gi są
ma łych roz mia rów słu chaw ki z mi kro fo nem kost nym, czę sto 
sto so wa ne przez spor tow ców. Są bar dzo sku tecz ne i wy god ne
w uży ciu. 

Niezbędny element wyposażenia
radiotelefonu doręcznego
Wygodne i niezawodne akcesoria audio są niezbędne do prawidłowej pracy radiotelefonów noszonych. Muszą być one
przystosowane do użytkowania w każdych warunkach pracy, zwłaszcza trudnych, oraz do zastosowań specjalnych np.
kamuflowanych. RADMOR jest producentem radiostacji wojskowych i dystrybutorem radiotelefonów standardu DMR i tEtRA.
Aby w pełni wykorzystać potencjał tych środków łączności stosujemy akcesoria własne i innych wyspecjalizowanych
producentów. 

A k c e s o r i a  a u d i o  

8
Zestaw nagłowny HURRicANE iii

firmy Otto

Mikrofonogłośnik SM18N2
firmy Hytera

Mikrofonogłośnik SM24N3 iP67 firmy Hytera. taktyczny zestaw ochrony słuchu firmy Peltor/Juma.
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Ak ce so ria au dio znacz nie po pra wia ją funk cjo nal ność ra dio te le -
fo nów oraz ja kość wy sy ła nej i od bie ra nej mo wy. W każ dym z ra dio -
te le fo nów moż na do dat ko wo kształ to wać cha rak te ry sty kę
prze twor ni ków i dzię ki te mu sy gnał do pa so wa ny jest do in dy wi du -
al nych po trzeb użyt kow ni ka. Umie jęt ne wy ko rzy sta nie po wyż szych
na rzę dzi znacz nie zwięk sza wy go dę i kom fort pra cy użyt kow ni ka.

An drzej Wy soc ki
Me ne dżer ds. Klien tów Klu czo wych

W artykule wykorzystano zdjęcia z materiałów promocyjnych firm: Hytera, Peltor,
Invisio, Juma i Otto

Od kil ku lat RADMOR wcho dzi w skład pol skiej gru py ka pi ta ło wej
WB GROUP, dla któ rej jest waż nym za ple czem pro duk cyj nym i ba -
daw czym. Jed nym ze 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 wy twór cze go dla po trzeb wła snych i ca łej Gru py WB. Dla te -
go też klu czo we zna cze nie dla fir my ma per spek ty wicz ne wzmac -
nia nie ka dry tech nicz nej. Na tu ral na w tym kon tek ście wy da je się
współ pra ca ze śro do wi skiem aka de mic kim, zwłasz cza z Po li tech -
ni ką Gdań ską, a tak że współ dzia ła nie z in ny mi przed się bior stwa -
mi z re gio nu na rzecz roz mai tych ini cja tyw lo kal nych. Waż ne jest
bu do wa nie wśród mło de go po ko le nia wi ze run ku po mor skich firm
ja ko do brych pra co daw ców da ją cych moż li wo ści roz wo ju. Ta ką opi -
nię RADMOR chciał by mieć zwłasz cza wśród ab sol wen tów uczel ni
tech nicz nych sta no wią cych za ple cze ka dro we, z któ re go bę dzie
moż na w przy szło ści za si lać na sze przed się bior stwo. 

RADMOR wśród organizatorów
studiów podyplomowych
RADMOR S.A. obchodzi w tym roku jubileusz 70. lat istnienia. Niemal przez cały okres swej działalności firma specjalizowała
się w projektowaniu i wytwarzaniu szeroko pojętego sprzętu radiokomunikacyjnego. Od lat jest uznanym producentem
nowoczesnych urządzeń łączności wojskowej oraz dostawcą dla innych służb mundurowych i odbiorców cywilnych w kraju 
i za granicą.

uu

Uniwersalny zestaw
kamuflowany firmy Juma.

Słuchawka douszna
Bluetooth G10. 

Przycisk Ptt Bluetooth
POA47 firmy Hytera

Zestaw nagłowny X5 firmy invisio.



Je sie nią 2011 r. część przed się biorstw zrze szo nych w Po mor skim
Kla strze ICT „In te ri zon” pod ję ło de cy zję o ko niecz no ści utwo rze nia
stu diów po dy plo mo wych, kształ cą cych tech no lo gów dla po trzeb
pro duk cji elek tro nicz nej. RADMOR – ja ko czło nek kla stra – po parł
tę ini cja ty wę i ak tyw nie włą czył się w pra ce przy go to waw cze
nad or ga ni za cją i pro gra mem ta kich stu diów na Po li tech ni ce Gdań -
skiej. Zmie nia li się człon ko wie ze spo łu ro bo cze go, ewo lu owa ła też
na zwa przed się wzię cia: po cząt ko wą wer sję „In ży nier pro ce su SMT”
zmie nio no na „In ży nier pro ce su PCBA”, by wresz cie na prze ło mie
lat 2015/2016 przed sta wić osta tecz ną pro po zy cję, tj. „In ży nie ria
Pro duk cji Urzą dzeń Elek tro nicz nych”. Usta lo no rów nież li stę or ga -
ni za to rów i firm współ pra cu ją cych. 

Pierw sza edy cja 2-se me stral nych stu diów po dy plo mo wych „In -
ży nie ria Pro duk cji Urzą dzeń Elek tro nicz nych” (IPUE) ru szy ła z po -
cząt kiem ro ku aka de mic kie go 2016/2017. Oprócz za jęć teo re tycz nych
w pro gra mie stu diów prze wi dzia no ćwi cze nia la bo ra to ryj ne
przy praw dzi wych urzą dze niach, do star czo nych Po li tech ni ce Gdań -
skiej przez fir my AMTEST, RENEX i CPS, a tak że wi zy ty stu dyj ne
w za kła dach pro duk cyj nych – FLEX, JABIL, ASSEL oraz RADMOR.
W trak cie spo tkań u pro du cen tów słu cha cze mie li oka zję za po znać
się 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 re al nych wa run kach prze my sło wych. Każ da z 4ch
wy mie nio nych fa bryk go ści ła po dwie gru py zwie dza ją ce. RADMOR
miał oka zję za pre zen to wać słu cha czom swo je pro duk ty i moż li wo -
ści wy twór cze pod czas spo tkań w kwiet niu i ma ju b. r. 

W trak cie wi zy ty go ście mo gli obej rzeć nie tyl ko elek tro nicz ne
wy dzia ły pro duk cyj ne, ale tak że zwie dzić Za kład Me cha nicz ny, La -
bo ra to rium Ba daw cze, mu zeum za kła do we oraz za po znać się
z moż li wo ścia mi tech nicz ny mi i ofer tą Gal wa ni zer ni  Rad mor.

Je sie nią 2017 ru szy dru ga edy cja stu diów IPUE – oczy wi ście
z udzia łem RADMOR-u.

Krzysztof Pawlak
Dział Inżynierii Produkcji

W R Z E S I E Ń  2 0 1 7

10

O  N A S

Fo
t.

 S
. P

or
te

e

uu

Fo
t.

 S
. P

or
te

e
Fo

t.
 S

. P
or

te
e



W R Z E S I E Ń  2 0 1 7

11

O  N A S

Ry nek wy ma ga od fir my aby do star czać wy ro by nie tyl ko o po żą -
da nych pa ra me trach i naj wyż szej ja ko ści, ale któ rych za pro jek to -
wa nie i póź niej sze wy twa rza nie jest ob ję te sku tecz nym
i efek tyw nym sys te mem za rzą dza nia ja ko ścią. Ca ły cykl ży cia wy -
ro bu – od po wsta nia idei no we go wy ro bu, aż po je go wy co fa nie
z użyt ko wa nia – mu si być ob ję ty nad zo rem.

W 2001 ro ku na stą pi ła pierw sza cer ty fi ka cja sys te mu ja ko ści
na zgod ność z wy ma ga nia mi NATO (AQAP 110: 1995), a w ro ku 2002
do sto so wa no We wnętrz ny Sys tem Kon tro li RADMOR S.A. do wy -
ma gań zwią za nych z mię dzy na ro do wym ob ro tem to wa ra mi stra -
te gicz nym.

W bie żą cym ro ku mia ło miej sce ko lej ne zna czą ce zda rze nie
w roz wo ju Sys te mu Ja ko ści. Po za je go do sto so wa niem do no wych
wy dań ISO 9001 i AQA P2110, po raz pierw szy RADMOR S.A. pod dał
ze wnętrz nej cer ty fi ka cji swo je pro ce sy pro jek to wa nia opro gra mo -
wa nia. Ko niecz ność cer ty fi ka cji te go ob sza ru sys te mu ja ko ści
na zgod ność z wy ma ga nia mi ko lej nej pu bli ka cji NATO – AQA P2210
– jest szcze gól nie istot na we wszyst kich mo der ni za cyj nych pro gra -
mach re ali zo wa nych przez MON, gdyż do ty czy ja ko ści opro gra mo -
wa nia, któ re w spo sób klu czo wy de cy du je o moż li wo ści
zwie lo krot nie nia funk cjo nal no ści ofe ro wa nych ra dio sta cji dla od -
bior cy woj sko we go.

Szcze gól ne zna cze nie ma dla nas fakt, że wszyst kich cer ty fi ka -
tów zgod no ści udzie li ło nam Cen trum Cer ty fi ka cji Ja ko ści, jed nost -
ka funk cjo nu ją ca w struk tu rach Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej
im. Ja ro sła wa Dą brow skie go.

Po ni żej peł na li sta do ku men tów re fe ren cyj nych dla Sys te mu 
Ja ko ści RADMOR S. A.:
� ISO 9001: 2015 Sys te my Za rzą dza nia Ja ko ścią. Wy ma ga nia,
� AQAP 2110: 2016 Wy ma ga nia NATO do ty czą ce za pew nie nia 

ja ko ści w pro jek to wa niu, roz wo ju i pro duk cji,
� AQAP 2210: 2015 Wy ma ga nia uzu peł nia ją ce NATO do AQA P2110

i AQAP 2310 do ty czą ce za pew nie nia ja ko ści opro gra mo wa nia,
� Usta wa o ob ro cie z za gra ni cą to wa ra mi, tech no lo gia mi i usłu ga -

mi o zna cze niu stra te gicz nym okre śla ją ca tzw. We wnętrz ny Sys -
tem Kon tro li.

An drzej Ze ga rek
Biu ro Za pew nie nia Ja ko ści

Dwudziesty rok z normami ISO

W roku 1998 System Jakości RADMOR S.A. po raz pierwszy uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy iSO 9001.
Oznacza to, że rok 2017 jest dwudziestym rokiem funkcjonowania w firmie certyfikowanego systemu jakości.
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Od po wie dzial ny biz nes to po dej ście stra te gicz ne i dłu go fa -
lo we, opar te na za sa dach dia lo gu spo łecz ne go oraz po -
szu ki wa niu roz wią zań ko rzyst nych tak dla
przed się bior stwa, jak i je go ca łe go oto cze nia, pra cow ni -
ków i spo łecz no ści, w któ rej dzia ła fir ma. Od po wie dzial -
ność fir my ozna cza zwięk szo ne in we sty cje w za so by ludz kie,
ochro nę śro do wi ska i re la cje z oto cze niem fir my. Kon cep cja od -
po wie dzial ne go biz ne su nie jest tyl ko no wą mo dą w za rzą dza -
niu lecz ten den cją świa to wą, któ rej tak że w Pol sce zlek ce wa żyć
nie moż na, po nie waż ry zy ko spo łecz ne i eko lo gicz ne jest co raz
waż niej szym wy znacz ni kiem dłu go okre so wych stra te gii wie -
lu przed się biorstw. 

W pol skich wa run kach waż nym ob sza rem dzia łań jest
edu ka cja i pro mo cja idei spo łecz nej od po wie dzial no ści.
Za sa dy tej kon cep cji naj bar dziej roz po wszech nio ne są
wśród du żych, czę sto mię dzy na ro do wych kor po ra cji,

do któ rych naj szyb ciej do cie ra ją i na bie żą co wdra ża ne są
świa to we tren dy w za rzą dza niu. W pol skich przed się bior -
stwach też moż na już do strzec świa do me dzia ła nia zwią za -
ne z ideą spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su. 

Do ta kich or ga ni za cji nie wąt pli wie na le ży na sza fir ma.
Rad mor od wie lu lat – nie za leż nie od „mo dy” i tren dów
ryn ko wych – wspie rał lo kal ne przed się wzię cia i brał czyn -
ny udział w wie lu pro jek tach z za kre su CRS. Do ta kich form

Biznes społecznie odpowiedzialny

cSR – społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. corporate Social Responsibility), to pojęcie, które określa różne formy
aktywności i dotyczy przede wszystkim podejmowania przez daną organizację zagadnień społecznych i udział w rozwiązywaniu
problemów występujących w społeczeństwie. U podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu leży przekonanie, że
odpowiedzialny biznes to taki, który uwzględnia branie odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo za jego wpływ nie tylko na
pracowników i klientów, ale także na środowisko i całe społeczeństwo. 

C S R
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ak tyw no ści moż na za li czyć spon so ring dru ży ny pił kar skiej Ar -
ka Gdy nia, któ ra za czy na jąc ja ko lo kal ny klub, obec nie jest chlu -
bą pol skiej pił ki noż nej. Tak wy so ka po zy cji ze spo łu by ła by
za pew ne du żo trud niej sza do osią gnię cia, gdy by nie wspar cie
spon so rów, w tym na szej fir my. Oczy wi ście, obok do ta cji fi nan -
so wych za ło ga Rad mo ru da wa ła i da je coś bar dziej cen ne -
go – wspar cie wier nych ki bi ców. Fir ma an ga żu je się tak że
w róż ne go ro dza ju ak cje pro mu ją ce zdro wy i eko lo gicz ny tryb
ży cia, jak np. „Do pra cy ja dę ro we rem” czy Eu ro pe an Cyc ling
Chal len ge. Po za tym Rad mor czyn nie uczest ni czy rów nież w in -
nych wy da rze niach z róż nych dzie dzin od by wa ją cych się w Trój -
mie ście. Oprócz wspar cia wie lu im prez spor to wych (jak choć by
Iron man czy BCT Gdy nia Ma ra ton itd.) pro mo wa ne są tak że wy -
da rze nia kul tu ral ne, ta kie jak np. JazZGdyni czy in ne im pre zy
zwią za ne ze sztu ką np. przez wie le se zo nów Rad mor za bez pie -
czał np. pod wzglę dem łącz no ści ra dio wej Fe sti wal Fil mów Fa -
bu lar nych w Gdy ni. Fir ma współ pra cu je rów nież z lo kal nym
sa mo rzą dem i wraz z Urzę dem Miej skim w Gdy ni pro pa gu je
ideę przed się bior czo ści an ga żu jąc się w or ga ni za cję kon kur su
„Gdyń ski Biz ne splan”.

Waż nym przy kła dem na za an ga żo wa nie spo łecz ne Rad mo ru
jest udział fir my w róż ne go ro dza ju ak cjach cha ry ta tyw -
nych – pra cow ni cy chęt nie wspie ra ją or ga ni za cje po ma ga ją ce
oso bom po trze bu ją cym (ho spi cja, cen tra po mo cy i in ne), a tak -
że uczest ni czą w ak cjach ty pu „Szla chet na Pacz ka”. 

Po nad to Rad mor od lat wspie ra rów nież lo kal ne służ by ra -
tow nic twa me dycz ne go. Był np. spon so rem sprzę tu ra dio we go
na wy po sa że nie pierw sze go w Pol sce mo to cy kla ra tun ko we go,
a obec nie wspie ra ra tow ni ków przy róż nych wy da rze niach. Bar -
dzo wi docz nym przy kła dem na za an ga żo wa nie spo łecz ne fir my
by ło rów nież za spon so ro wa nie re pre zen ta cji pa ra olim pij czy ków
na Igrzy skach w So czi i Van co uver, gdzie pol ski te am zdo był wie -
le na gród. Po tym wy da rze niu na sza fir ma jesz cze wie le ra zy
współ pra co wa ła z re pre zen ta cją wy po sa ża jąc ją w nie zbęd ny
sprzęt łącz no ści ra dio wej.

Istot nym wy zwa niem dla od po wie dzial ne go spo łecz nie biz -
ne su jest sku tecz na in te gra cja spo łecz na i ak ty wi za cja za wo do -
wa osób nie peł no spraw nych. Jak po ka zu je do świad cze nie wie lu
kra jów eu ro pej skich, któ re mo gą wy ka zać się wy so ki mi wskaź -
ni ka mi spo łecz ne go uczest nic twa osób nie peł no spraw nych, po -
trzeb na jest w tej dzie dzi nie du ża świa do mość or ga ni za cji
i przed się biorstw. Rad mor od lat za trud nia wie le osób z róż ne -
go ro dza ju nie peł no spraw no ścia mi i jest przy kła dem przed się -
bior stwa, któ re w pro ce sie re kru ta cji da je rów ne szan se
każ de mu, nie za leż nie od spraw no ści fi zycz nej. Za trud nia jąc oso -
by nie peł no spraw ne re spek tu je rów nież ich do dat ko we upraw -
nie nia usta lo ne przez pra wo umoż li wia ją ce nor mal ne
funk cjo no wa nie w ży ciu co dzien nym i za wo do wym. W jed nej
z edy cji ogól no pol skie go kon kur su pro mu ją ce go za trud nia nie
osób nie peł no spraw nych – Lo do ła ma cze – Rad mor zdo był brą -
zo wy me dal, ja ko or ga ni za cja prze ła mu ją ca ba rie ry na ryn ku pra -
cy. Ak ty wi za cja za wo do wa osób nie peł no spraw nych przy no si
wy mier ne ko rzy ści nie tyl ko sa mej fir mie, ale wszyst kim pra -
cow ni kom i klien tom. Ten ob szar za an ga żo wa nia fir my jest bar -
dzo wy so ko oce nia ny przez lo kal ną spo łecz ność. 

Obec nie CSR na ca łym świe cie jest jed nym z klu czo wych ele -
men tów pla no wa nia stra te gii roz wo ju wszyst kich firm – tych
du żych, jak rów nież śred nich i ma łych. Co raz wię cej przed się -
biorstw w ostat nich la tach bar dzo świa do mie pod cho dzi do kwe -
stii zwią za nych z za an ga żo wa niem spo łecz nym. Współ cze śni
kon su men ci bar dziej lub mniej otwar cie de fi niu ją swo je ro sną -
ce ocze ki wa nia spo łecz ne wo bec biz ne su. Ro śnie seg ment kon -
su men tów wraż li wych spo łecz nie i śro do wi sko wo. Na ryn ku

po ja wia ją się or ga ni za cje po za rzą do we, któ re nad zo ru ją prak ty -
ki biz ne so we pod ką tem od po wie dzial no ści spo łecz nej. 

Re ali zo wa na stra te gia spo łecz nej od po wie dzial no ści bu du je
tak że wi ze ru nek fir my, w któ rej lu dzie chcą pra co wać i czu ją się
w niej do brze. Wspól ne dzia ła nia, zwłasz cza dla szla chet ne go
ce lu, in te gru ją ze spół i spra wia ją, że za czy na brać od po wie dzial -
ność nie tyl ko za sie bie na wza jem w pra cy, ale tak że za spo łecz -
ność, w któ rej ży je.

Kon cep cja spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su wy da je się
być na tu ral nym kie run kiem na dro dze stra te gicz ne go wy bo ru
przy szło ści dzia ła nia, przed któ rym sto ją współ cze sne fir my.
Wpi sa na w stra te gię roz wo ju fir my spo łecz na od po wie dzial ność
bę dzie in we sty cją, któ ra ma szan sę nie tyl ko zwró cić się, ale
przy no sić ko rzy ści wszyst kim za an ga żo wa nym stro nom.
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Po dob nie by ło z na mi. Za czę ło się od star tów w bie gach na dzie -
sięć ki lo me trów, na stęp nie by ły pół ma ra to ny. I wresz cie pierw szy
ma ra ton. Cięż kie chwi le na czter dzie stu dwu ki lo me tro wym od -
cin ku oraz po twor ne zmę cze nie spo wo do wa ne ukoń cze niem kró -
lew skie go dy stan su sku tecz nie od stra szy ły nas od dal szych
star tów w za wo dach. W 2016 ro ku po ja wił się jed nak no wy
cel – chcie li śmy wy star to wać w bie gu gór skim. l to od ra zu w biesz -
czadz kim ul tra ma ra to nie „Bie gu Rzeź ni ka”, jed nym z naj trud niej -
szych w Pol sce. Nie wie dzie li śmy, co nas cze ka i być mo że dla te go
po sta no wi li śmy wziąć w nim udział. Zgło si li śmy się do udzia łu, ja -
ko dru ży na Rad mo ru, w czerw co wym bie gu na 82 km.

Przed star tem ob ra li śmy tak ty kę – nie szar żu je my, pod czas
po dejść idzie my, pod czas zbie gów zbie ga my, a na pła skim sta -
ra my się biec. Jak się jed nak póź niej oka za ło, choć by naj bar dziej
uroz ma ico ne tre nin gi w trój miej skim par ku kra jo bra zo wym nie
są w sta nie od dać cha rak te ru tra sy biesz czadz kie go ul tra ma ra -
to nu. Sy tu acji nie po pra wił też ulew ny deszcz, któ ry za mie nił
tra sę bie gu się w jed no wiel kie ba gno. Na sza tak ty ka oka za ła
się być sku tecz ną do trzy dzie ste go ki lo me tra. Póź niej po ja wił
się ból i nie by li śmy w sta nie da lej biec. Nie wie dzie li śmy, czy

Przekroczyć swoje możliwości

człowiek jest stworzony aby stawiać sobie cele. część ludzi obiera sobie za cel rzeczy materialne takie jak samochód, mieszkanie
bądź dom. inni chcą zwiedzać ciekawe zakątki świata. Są też ludzie, dla których sport stał się sposobem na życie, a treningi
dyktują im rytm dnia. Pracują w pocie czoła, aby każdego dnia stawać się lepszą wersją samego siebie, a codzienne treningi
zbliżają ich do postawionego celu – przebiegnięcia dziesięciu kilometrów, udziału w maratonie, startu w triatlonie bądź
osiągnięcie sukcesu w innej dyscyplinie. Prawdziwa walka zaczyna się jednak dopiero na zawodach, kiedy stają  już na linii
startu. Ważne są wtedy nie tylko godziny spędzone na treningach ale liczy się również pozytywne myślenie i wiara w osiągnięcie
upragnionego celu. 
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B i e g  R z e ź n i k a

„Bieg Rzeźnika” przyciąga rzesze ekstremalnych biegaczy, 
w tym roku było to około 1500 osób.

Grzegorz Plata i Maciej Jatkowski 
na trasie „Rzeźnika”.
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W tym ro ku kon kurs roz po czął się 3 kwiet nia i po trwa do 10
wrze śnia. Rad mor god nie re pre zen tu je 20 pra cow ni ków. Re je -
stru ją oni swo je ro we ro we po dró że do pra cy na stro nie in ter ne -
to wej kon kur su. Dla wy trwa łych, któ rzy od bę dą co naj mniej 6
po dró ży w ty go dniu, or ga ni za to rzy przy go to wu ją „śnia da nia ro -
we ro we” (ka nap ka, owoc i coś słod kie go), od bie ra ne przez kon -
kur so wi czów w fir mie. Na ro we rzy stów, któ rzy od bę dą co
naj mniej 35 po dró ży i/lub prze ja dą mi ni mum 280 km cze kać bę -
dą na gro dy pie nięż ne (do 300 zło tych). 

Na gro dy otrzy ma ją nie tyl ko ro we rzy ści, ale tak że fir my.
Uczest ni cy, in dy wi du al ni i fir mo we dru ży ny, bę dą kla sy fi ko wa ni
w na stę pu ją cych ka te go riach:
� naj wię cej od by tych po dró ży
� naj wię cej od by tych po dró ży w prze li cze niu na licz bę uczest -

ni ków kon kur su da nej fir my
� naj wię cej prze je cha nych ki lo me trów
� naj wię cej prze je cha nych ki lo me trów w prze li cze niu na licz bę

uczest ni ków kon kur su da nej fir my
� naj więk sza licz ba pra cow ni ków, któ rzy od by li co naj mniej 35

po dró ży do i z pra cy ro we rem i/lub prze je cha li mi ni -
mum 280 km.
Z nie cier pli wo ścią cze ka my na wy ni ki kon kur su i jak co ro ku

moc no trzy ma my kciu ki za na szych 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

uda nam się do trzeć do me ty, ale par li śmy do przo du. Dzię ki du -
żej de ter mi na cji uda ło nam się do trzeć w wy zna czo nych li mi -
tach cza so wych do po szcze gól nych punk tów kon tro l nych.
Ostat nie 12 ki lo me trów do me ty by ły naj cięż sze z moż li -
wych – z dwo ma mor der czy mi po dej ścia mi i jesz cze trud niej szy -
mi zej ścia mi. Lecz w na szych gło wach by ła już tyl ko jed na myśl.
By li śmy tak bli sko ce lu, że te raz już nie mo gli śmy się pod dać.
Po sie dem na stu go dzi nach i czter dzie stu dwóch mi nu tach do -
tar li śmy na li nię me ty. By li śmy obo la li, ale bar dzo szczę śli wi.
Uda ło nam się to, co wy da wa ło się być nie osią gal ne. Speł ni li -
śmy na sze ma rze nie. 

W przy pły wie ad re na li ny, nie sio ny eu fo rycz nym pra gnie niem
prze kro cze nia li nii me ty, ludz ki mózg jest w sta nie zi gno ro wać
wszel kie bodź ce wy sy ła ne przez cia ło. I na gle cel zo sta je osią -
gnię ty. To, co wy da wa ło się być nie moż li we, sta je się fak tem.
Ca ły or ga nizm ogar nia uczu cie speł nie nia i sa tys fak cji. A gdy
emo cje już opad ną, na pły wa ją nie śmia łe my śli o ko lej nym star -
cie. Z dnia na dzień sta ją się one co raz sil niej sze i na ho ry zon cie
po ja wia się no wy cel. Jesz cze śmiel szy od po przed nie go …

Ma ciej Jat kow ski, Grze gorz Pla ta
Biu ro Roz wo ju

Rowerowa Gdynia

Kolejny rok włodarze Gdyni wspierają aktywny tryb życia mieszkańców poprzez konkurs „Do pracy jadę rowerem”. celem
konkursu jest zachęcenie pracowników gdyńskich firm do korzystania z roweru jako środka lokomocji do i z pracy. 
W zeszłorocznej rywalizacji wzięło udział 1316 pracowników ze 146 firm, a uczestnicy przejechali rowerem niemal 650 tysięcy
kilometrów. 

Rowerowe śniadanie dla uczestników konkursu.
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RADMOR ja ko do staw ca sprzę tu łącz no ści dla po li cji i in nych
służb po rząd ku pu blicz ne go uczest ni czył w tych tar gach
od pierw szej edy cji, gdy od by wa ły się one w War sza wie. Tym
bar dziej nie mo gło nas za brak nąć na Eur pol te chu zor ga ni zo wa -
nym na „na szym te re nie”. Gru pę WB na wy sta wie re pre zen to -
wa ły RADMOR i MindMade. Obie fir my spe cja li zu ją się
w środ kach łącz no ści pro fe sjo nal nej oraz ich in te gra cji.
Na wspól nym sto isku Rad mor pre zen to wał cy fro we ra dio te le -
fo ny sys te mu DMR i TETRA oraz Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz -
bu dyn ko wej słu żą cy do mo ni to ro wa nia użyt kow ni ka bę dą ce go
w po miesz cze niu lub po za nim. MindMade pre zen to wał Plat for -
mę In te gra cji Ko mu ni ka cji PIK – sys tem ra dio łącz no ści in te gru -
ją cy w jed ną sieć róż ne tech no lo gie ra dio we (ana lo go we, DMR,
TETRA itp.). Obie na sze fir my zgło si ły swo je roz wią za nia
do kon kur su SUPERNOWOCZESNY, któ re go ce lem jest pro mo -
wa nie no wa tor skich pro duk tów, o wy so kich wa lo rach użyt ko -
wych dla służb. Ko mi sja Kon kur so wa w tym ro ku do ce ni ła
roz wią za nia Rad mo ru. Za Sys tem Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn -
ko wej zo sta li śmy uho no ro wa ni Srebr ną Gwiaz dą Po li cji. 

Tar gi EUROPOLTECH ma ją cha rak ter spe cja li stycz ny i jest to
w Pol sce jed na z nie wie lu oka zji do bez po śred niej roz mo wy z od -
bior ca mi ze służb bez pie czeń stwa na te mat ich po trzeb oraz
ocze ki wań dot. sprzę tu łącz no ści.

Mał go rza ta Ze man
Dział Mar ke tin gu

Policyjna Gwiazda dla Radmoru

Europoltech to jedyna w Polsce impreza wystawiennicza, dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym.
Jest to doskonała  możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej,
kryminalistycznej, łączności i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych.
Dotychczasowe edycje tej imprezy odbywały się w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane w Gdańsku,
w centrum targowym  AMBEREXPO. 

T a r g i  E u r o p o l t e c h
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Pani nadinspektor Helena Michalak, z-ca Komendanta Głównego
Policji, i pan Zbigniew Furman, dyrektor ds. handlu i marketingu

firmy RADMOR S.A.

Srebrna Gwiazda Policji dla Systemu 
Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej.

Stoisko Grupy WB, reprezentowane 
przez firmy RADMOR i MindMade.



Gru pa WB, pla ty no wy part ner kon fe ren cji, re pre zen to wa na by -
ła przez fir my Rad mor i MindMade. Głów nym te ma tem na szej
pre zen ta cji był „Zin te gro wa ny Sys tem Łącz no ści Ra dio wej dla
Służ by Wię zien nej”. W trak cie se sji wy kła do wej przed sta wi li śmy
ideę sy te mu, któ ry za pew nia cy fro wą łącz ność w stan dar dzie
DMR na te re nie obiek tów SW oraz po za ni mi, na te re nie ca łe go
kra ju, w szcze gól no ści w trak cie kon wo jo wa nia.

Rad mor po pro wa dził rów nież warsz ta ty, pod czas któ rych po -
ka zał dzia ła nie Sys te mu Lo ka li za cji We wnątrz bu dyn ko wej, za -
pew nia ją ce go zo bra zo wa nie miej sca prze by wa nia osób
na te re nie ochra nia nych obiek tów. Fir ma Mind ma de za de mon -

stro wa ła na to miast dzia ła nie sys te mu łącz no ści wiel ko ob sza -
ro wej, opar te go na plat for mie PIK, umoż li wia ją ce go roz mo wy
i prze sy ła nie ob ra zów/fil mów po mię dzy do wol ny mi miej sca mi
na te re nie kra ju.

Na sto isku wy sta wo wym oby dwu firm zo ba czyć moż na by ło
ele men ty ra dio we go sys te mu łącz no ści cy fro wej DMR, ofe ro -
wa ne go przez Rad mor, a zin te gro wa ne po przez Wie lo sta no wi -
sko wy Sys tem Dys po zy tor ski. Za po znać się moż na by ło rów nież
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. MindMade po ka zał bra my ko mu ni ka -
cyj ne plat for my PIK oraz ele men ty sys te mu AMSTA, słu żą ce go
do de tek cji obiek tów na ochra nia nym te re nie.

Pro po zy cje firm z WB Gro up wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie
wśród uczest ni ków kon fe ren cji. Ma my na dzie ję, że znaj dą one
za sto so wa nie w pla no wa nym 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 radiowy 
dla Służby Więziennej
W centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w maju odbyła się trzecia Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-techniczna Securitech 2017. Konferencja, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Możliwości i ograniczenia
techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych”,  to doskonałe forum wymiany informacji na temat zabezpieczenia
obiektów, technicznego wparcia i ochrony ludzi dla  Służby Więziennej.
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Praca biurowa… 
lekka, łatwa i przyjemna???
Pod względem liczebności, pracownicy biurowi stanowią trzecią grupę zawodową w polskiej gospodarce. Niemal 50% z nich
uskarża się na bóle w obrębie rąk, ramion, barku i szyi. coraz częściej narażeni jesteśmy również na stres, który powoduje
szybkie tempo pracy. Warto więc zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie - to fizyczne i to psychiczne. 

Wy ko nu jąc pra cę biu ro wą spę dza my przed kom pu te rem w po zy -
cji ob cią ża ją cej krę go słup i sta wy więk szą część dnia. Sprzy ja to
do le gli wo ściom ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Lek ce wa żo ne
ich po wo du je zmia ny zwy rod nie nio we w ob rę bie krę go słu pa
i trwa łe uszko dze nia na rzą du ru chu. Skut kiem te go by wa cał ko -
wi ta nie zdol ność do pra cy. Dla te go tak waż na jest pro fi lak ty ka
i wie dza, na ja kie za gro że nia na ra żo ne są oso by pra cu ją ce na sta -
łe lub spo ra dycz nie z lap to pem lub kom pu te rem sta cjo nar nym.

Warsz ta tem pra cy biu ro wej i jej tra dy cyj nym atry bu tem jest
w dal szym cią gu biur ko, cho ciaż te raz sta no wi głów nie ba zę dla
kom pu te ra, bę dą ce go obec nie pod sta wo wym na rzę dziem pra cy.
Po win no ono mieć moż li wość do pa so wa nia do roz mia rów użyt -
kow ni ka i cha rak te ru pra cy. Roz wią za niem opty mal nym jest kon -
struk cja o re gu lo wa nej wy so ko ści. Od po wied nia po zy cję przy pra cy
po win no nam rów nież za pew niać krze sło, któ re po win no być wy -
god ne, z moż li wo ścią re gu la cji w wie lu płasz czy znach. 

Jed nak że nie tyl ko sto łem i krze słem pra cow nik ży je, na le ży
jesz cze wspo mnieć o ochro nie in dy wi du al nej rąk a w szcze gól -
no ści nad garst ków. Pod kład ki pod nad garst ki umiesz czo ne
przed kla wia tu rą lub my szą wy mu sza ją pra wi dło we uło że nie rąk
wzglę dem przed ra mie nia. Sto so wa nie urzą dzeń wspo ma ga ją -
cych po zwa la na mi ni ma li za cję za cho ro wa nia na ze spół cie śni
nad garst ka. W więk szo ści przy pad ków ob ja wy cho ro bo we ob ja -
wia ją się stop nio wo i mo gą się roz wi jać ty go dnia mi, mie sią ca -
mi a cza sem la ta mi. 

W pra cy biu ro wej, zwłasz cza przy mo ni to rach ekra no wych,
ob cią żo ny jest rów nież wzrok. Na wet nie wiel ka wa da wzro ku
utrud nia pra ce z kom pu te rem zmu sza jąc do przyj mo wa nia nie -
wy god nych po zy cji w ce lu za pew nie nia pra wi dło we go wi dze nia
zna ków na mo ni to rze. Ko niecz ne jest za tem nie tyl ko ko ry go -
wa nie wad wzro ku szkła mi za pew nia ją cy mi ostre wi dze nie
w od le gło ści, na ja kiej usta wio ny jest mo ni tor ale rów nież za -
pew nie nie od po czyn ku dla oczu. Ko deks pra cy re gu lu je to w na -
stę pu ją cy spo sób… „pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić
każ dej oso bie za trud nio nej, w tym prak ty kan tom i sta ży stom,
na sta no wi skach z mo ni to ra mi ekra no wy mi pro fi lak tycz ną opie -
kę zdro wot ną, w tym oku la ry ko ry gu ją ce wzrok, zgod ne z za le -
ce niem le ka rza” (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z 1998). Oprócz te go
„Pra cow ni ko wi pra cu ją ce mu przy mo ni to rze ekra no wym przy -
słu gu je 5 mi nu to wa prze rwa w pra cy po każ dej go dzi nie prze -
pra co wa nej przy ob słu dze mo ni to ra ekra no we go.” (Dz. U. nr 148,
poz. 973 z 1998).

Od po wied nie przy go to wa nie sta no wi ska pra cy (usta wie nie
mo ni to ra, kla wia tu ry, my szy, do bór od po wied nie go krze sła, wła -
ści we oświe tle nie, prze rwy w pra cy) po zwo li w znacz nym stop -
niu wy eli mi no wać lub zmi ni ma li zo wać zmę cze nie i do le gli wość
zwią za ne z pra cą przy kom pu te rze.

Kac per No wa czyk
Spe cja li sta ds. BHP
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Właściwa pozycja przy pracy 
na komputerze

Monitor
Właściwe ustawienie odległości i wysokości monitora

(górna krawędź monitora na wysokości oczu)

Ramiona
Łopatki rozluźnione, przedramiona równolegle do

podłogi. Dłonie minimalne zgięte w nadgarstku.

Krzesło
Powinno mieć regulowane oparcie 

i podłokietniki na odpowiednio dopasowanej
wysokości.

Nogi
Uda równolegle do podłogi.

Stopy
Równolegle do podłogi, na podnóżku 

(jeśli potrzebny).

Kółka
Ułatwiają przesuwanie krzesła.

45–70 cm

90–120°
90–120°

90–120°

Przerwa
co 25 min.
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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
Eksportowych
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, CENTRUM OCHRONY MIENIA, tel.: 12 416 31 63

� 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 

� Tychy, MONRAD II, tel.: 608 45 49 63

� Warszawa, PERFECT, tel.: 22 622 90 45

� 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


