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                                    Łódź, 03.03.2021r. 
 
 
 
KOMUNIKAT PRASOWY 

 
 

 
Ruszyła produkcja prototypowych podzespołów do rakiety testowej. 
 
Wojskowe Zakłady lotnicze Nr 1 S.A. przy wsparciu Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia rozpoczęły produkcję prototypowych podzespołów  
do rakiety testowej − trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego  
do wynoszenia ładunków badawczych. 
 
Rozpoczęty w 2020 roku projekt, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju (NCBR):  Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. W jego wdrożenie zaangażowane 

jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą trzy podmioty: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. 

(WZL1) – lider, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) oraz Zakład Produkcji 

Specjalnej GAMRAT S.A. (ZPS „GAMRAT”).  

 

Celem inicjatywy jest opracowanie i wykonanie trójstopniowej odzyskiwalnej nośnej rakiety 

suborbitalnej, a w efekcie przeprowadzenie demonstracyjnego lotu ponad linię Kármána  

na wysokość 100 km z ładunkiem o masie 40 kg. 

Część podzespołów do rakiety testowej została wykonana z kompozytów i lekkich stopów metali. 

Są to elementy precyzyjnego układu sterowania oraz silnika rakiety, które obecnie przechodzą 

stanowiskowe próby laboratoryjne. Jednocześnie trwa produkcja pozostałych części rakiet, które 

mają umożliwić bezpieczny start i wykonanie misji rakiet testowych. Równolegle w Zakładzie 

Produkcji Specjalnej „Gamrat” realizowane są prace badań przemysłowych. Jeszcze w lutym  

do WITU zostaną przekazane części do dalszych testów laboratoryjnych, a w pierwszej połowie 

2021 roku odbędą się próby poligonowe rakiety.  

 

- Innowacje i nowoczesne podejście do zarządzania Spółką to atrybuty, które charakteryzują WZL1. 

Przez ostatnie lata wraz z całą załogą wspólnie zdobyliśmy ugruntowaną pozycję na rynku, 

zwiększając jednocześnie zyski firmy. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu liczby inwestycji, które 

wpłynęły bezpośrednio na możliwość partycypacji Zakładów w wielu projektach, od tych 

najistotniejszych dla nas, związanych z bezpieczeństwem narodowym po te, które wpływają  

na wzmocnienie roli WZL1 w procesie kształtowania nowych technologii w obszarach badawczo-
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rozwojowych. Kluczowym przedsięwzięciem w tym obszarze jest budowa suborbitalnego systemu 

rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych. Obecnie trwają zaawansowane prace  

nad elementami systemu, które tworząc gotowy produkt przejdą niebawem testy na terenie jednego  

z poligonów. - mówi Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL1. 

 

Należy podkreślić, że opracowane procesy technologiczne i algorytmy sterowania rakietą 

stanowić będę krok milowy w budowie systemów nośnych w Polsce. Uzupełnią one lukę na rynku 

udostępniając nisko kosztową rakietę nośną podmiotom, które do tej pory nie miały możliwości 

prowadzenia badań na dużych wysokościach (w warunkach mikrograwitacji).  

 

*   *    * 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1), z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie, to jeden 

z liderów wśród spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przez ostatnie 75 lat przedsiębiorstwo ściśle 

związane jest z branżą lotniczą, a od przeszło 60 lat specjalizuje się w obsługach i naprawach 

głównych śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla 

zagranicznych partnerów biznesowych. Podstawową i kluczową działalnością WZL1 są naprawy 

główne, remonty, obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, silników 

lotniczych rodziny TW3-117 oraz obsługi samolotów wojskowych i cywilnych. Spółka  

już niebawem, na mocy zeszłorocznych porozumień będzie wykonywać zobowiązania offsetowe 

dotyczące śmigłowca AW101 Merlin dla Sił Zbrojnych RP. WZL1 zostały wskazane jako Centrum 

Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych RP. 

 

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. 

Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady 

produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników i osiąga 

ponad 5,5 mld złotych rocznego przychodu. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów  

i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. 


