
W bie żą cym ro ku RADMOR ob cho dzi 70. rocz ni cę swo je go ist nie nia.
W 1947 ro ku kil ku in ży nie rów za ło ży ło pry wat ną spół kę ak cyj ną

ma ją cą na ce lu re mon ty i kon ser wa cję mor skich urzą dzeń ra dio -
wych za in sta lo wa nych na pol skich stat kach, któ rą po dwóch la tach
prze kształ co no w przed się bior stwo pań stwo we. Po okre sie ser wi -
so wa nia róż nych urzą dzeń przy szedł czas na opra co wy wa nie wła -
snych kon struk cji i na stą pił dy na micz ny roz wój fir my.

W cią gu 70-let nie go ist nie nia RADMOR wy pro du ko wał po -
nad mi lion urzą dzeń róż ne go ro dza ju. By ły wśród nich dzie siąt ki ty -
pów ra dio te le fo nów, ra dio mo de my, echo son dy, ra dio na mier ni ki,
roz gło śnie ma new ro we, wie że ste reo, ra dio sta cje woj sko we i in ne
urzą dze nia. Sze reg z tych urzą dzeń fir ma wy eks por to wa ła za gra -
ni cę. Pro du ko wa ne ak tu al nie przez RADMOR ra dio sta cje słu żą
obec nie w po nad 20 ar miach świa ta.

Wie lo let nie suk ce sy fir my by ły i są za słu gą jej pra cow ni ków. To
dzię ki nim RADMOR ja ko jed na z pierw szych firm na świe cie opra -
co wał sys tem pa ge rów, sys tem cy fro wej łącz no ści mo bil nej
(przed te le fo nią ko mór ko wą), wy so kiej kla sy sys te my au dio czy
wresz cie no wo cze sne, cy fro we sys te my ra dio ko mu ni ka cji mi li tar -
nej. Przez mu ry fir my prze wi nę ło się kil ka dzie siąt ty się cy pra cow ni -
ków, wno sząc do niej swo ją wie dzę, kre atyw ność i za an ga żo wa nie.
To dzię ki nim RADMOR od lat po sia da ugrun to wa ną po zy cję pro du -
cen ta wy so ce nie za wod nych urzą dzeń i jed nej z naj bar dziej in no wa -
cyj nych firm pol skich.

Od 2010 ro ku RADMOR jest zno wu fir mą pry wat ną wcho dzą cą
w skład WB Gro up. I tak jak przez dzie się cio le cia fir ma na dal dy na -
micz nie się roz wi ja. Dziś RADMOR wspól nie z part ne ra mi z Fin lan -
dii, Fran cji, Hisz pa nii, Szwe cji i Włoch wy zna cza no we eu ro pej skie
stan dar dy ra dio ko mu ni ka cji mi li tar nej opar tej o tech no lo gie 
so ftwa ro we (pro gram ESSOR), jest li de rem w kra jo wym pro jek cie
no wej, pro gra mo wal nej ra dio sta cji prze woź nej dla Woj ska Pol skie -
go, opra co wu je wspól nie z WB Elec tro nics no wą ra dio sta cję do ręcz -
ną w pro gra mie żoł nie rza przy szło ści TYTAN oraz pro du ku je
i do star cza na ryn ki za gra nicz ne sze reg ra dio sta cji oso bi stych,
w tym no wą ro dzi nę do ręcz nych ra dio sta cji pro gra mo wal nych
COMP@N.

Z oka zji ju bi le uszu 70 lat ist nie nia Rad mo ru skła dam wszyst kim
by łym i obec nym pra cow ni kom ser decz ne po dzię ko wa nia za ich
wkład w wie lo let nie suk ce sy fir my. Klien tów zaś pra gnę za pew nić,
że tak jak do tych czas mo gą li czyć dziś i w przy szło ści na no wo cze -
sne, nie za wod ne urzą dze nia na szej pro duk cji oraz na pro fe sjo nal -
ne do radz two i wspar cie.
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Kierownictwo�RADMOR�S.A.�w�roku�70-lecia

Andrzej Synowiecki Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu

Stanisław Kosicki Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu

Zbigniew Furman Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Krzysztof Porzycki Dyrektor ds. Produkcji

Agnieszka Świderska Dyrektor ds. Finansowo- Ekonomicznych

Edmund Noetzel Dyrektor Zakładu Eksploatacji Majątku

Jacek Korytowski Dyrektor Zakładu Mechanicznego

Kilka�dat�z�historii�Radmoru

1947 powstanie  spółki akcyjnej, której zadaniem było konserwowanie i remontowanie sprzętu elektronicznego 
ocalałego ze zniszczeń wojennych

1949 powołanie przedsiębiorstwa PP MORS dla celów instalacyjno- naprawczych elektronicznych urządzeń morskich

1954 decyzja o specjalizacji przedsiębiorstwa w radiokomunikacji UKF

1968 wydzielenie z PP MORS Zakładów Radiowych T-21

1971 przyjęcie nazwy Zakłady Radiowe RADMOR

1977 rozbudowa siedziby przy ulicy Hutniczej

1994 przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa  RADMOR S.A.

1996 wygranie konkursu na dostawy taktycznego systemu łączności dla Sił Zbrojnych RP; transfer technologii 
na produkcję systemu łączności pola walki typu PR4G z THOMSON-CSF (obecnie THALES) do RADMOR S.A.

1998 otrzymanie pierwszego certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001

1999 oddanie do użytku nowoczesnej hali do montażu finalnego urządzeń

2000 otwarcie zmodernizowanej i wyposażonej w najnowszej generacji urządzenia linii do montowania 
płytek drukowanych

2001 otrzymanie natowskiego certyfikatu AQAP

2011 przynależność do największej prywatnej polskiej grupy zbrojeniowej WB GROUP

2017 konsolidacja firm z WB GROUP

Daty z�historii

RADMOR RADMOR

Radiotelefon FM-315 
(1969-1992)

Radiotelefon FM-311 
(1965-1970) Odbiornik radiowy OR 5100 (1976-1980)

Najmłodsze „dziecko” Radmoru 
– rodzina radiostacji programowalnych Comp@n


