Szanowni Państwo!
Rok 2018 jest ważny dla Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM
sp. z o.o. – jako rok Jubileuszu 50-lecia działalności na polskim i zagranicznym rynku uzbrojenia
i sprzętu wojskowego. Pięćdziesiąt lat w historii ludzkości to tylko pół wieku, dla pojedynczego
człowieka – pracownika OBRUM sp. z o.o., to co najmniej dwa pokolenia, które tworzyły historię
Ośrodka. Były w niej lata sukcesów i szybkiego rozwoju, dziesiątki nowych projektów pojazdów,
maszyn i urządzeń, a także lata stagnacjii i przeżywanych ciężkich chwil, by utrzymać się na rynku.
OBRUM sp. z o.o. przeszedł trudną drogę od zakładu produkcji doświadczalnej do spółki
prawa handlowego. Realizowany w ostatnich latach proces konsolidacji polskiego, przemysłowego
potencjału obronnego w ramach Grupy Kapitałowej PGZ tworzy nowe powiązania kapitałowo
- organizacyjne. W wyniku tych procesów również Ośrodek, z dniem 17 października 2014 r., został
włączony do nowej struktury organizacyjnej. Obecnie nadzór właścicielski nad działalnością
OBRUM sp. z o.o. sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako Spółka dominująca.
Kamienie milowe przemian, które zaszły w OBRUM sp. z o.o. obrazuje diagram.
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Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. posiada
w swoim portfolio opracowany sprzęt inżynieryjny (wozy zabezpieczenia technicznego,
maszyny inżynieryjno - drogowe, czołgi saperskie) na podwoziu gąsienicowym, podwozia
gąsienicowe i kołowe przeznaczone dla stacji radiolokacyjnych, polonizację i modernizację
czołgów T-55 i T-72, projekty nowych czołgów Wilk, Goryl, Wóz Wsparcia Ogniowego Anders
czy koncepcyjne opracowania czołgów PL- 01 i Wozu Wsparcia Bojowego. Realizowana
konsekwentnie tematyka wojskowych mostów mobilnych, zwłaszcza w ostatnich latach, stała
się specjalizacją OBRUM sp. z o.o. Od kilku lat jesteśmy graczem na rynku nowoczesnego
sprzętu szkolno - treningowego budowanego na bazie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości
rozszerzonej. W historii Ośrodka jest zapisany również ważny element działalności eksportowej,
obejmującej dostawy sprzętu inżynieryjnego oraz transfer technologii, w tym dostawę niezbędnej
dokumentacji technicznej, dostawę maszyn, urządzeń i wyposażenia technologicznego, części
zamiennych do remontu, jak i niezbędne wsparcie klienta w zakresie ustanowienia zdolności
remontowych wozów zabezpieczenia technicznego. Z wieloma z wymienionych projektów
można się zapoznać na kartach czasopisma „Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe”.
Sukcesem załogi Ośrodka jest utrzymanie pozycji wiodącej w Polsce jednostki
w dziedzinie rozwoju i wdrażania rozwiązań, obejmujących sprzęt pancerny i inżynieryjny.
O funkcjonowaniu Ośrodka przez 50 lat, a przede wszystkim o jego osiągnięciach
zmaterializowanych w zrealizowanych projektach i wdrożonych wyrobach, decydowała
kadra naukowa i inżynieryjno - techniczna, która fachową wiedzą i swoim zaangażowaniem
wielokrotnie dawała znakomity przykład. Jej wkład był zauważany i nagradzany wieloma
odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W latach ubiegłych pracowników OBRUM sp. z o.o. uhonorowano między innymi
następującymi odznaczeniami:
● 9 pracowników otrzymało Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
● 86 pracowników odznaczono Krzyżami Zasługi;
● 160 pracowników odznaczono medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
● 37 pracowników odznaczono medalem „Za Zasługi dla Wojsk Inżynieryjnych”;
● 52 pracowników otrzymało Złotą Odznakę „Zasłużony dla Rozwoju Województwa
Śląskiego”.
Celem, jaki zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac
naukowo - badawczych i badawczo - rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia
produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Cel ten pozostaje aktualny
i nadal będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.
Powiązania techniczno - organizacyjne OBRUM sp. z o.o. z Zakładami
Mechanicznymi „Bumar - Łabędy” S.A. stwarzają dobrą płaszczyznę współpracy nauki
z jednostką przemysłową, generującą w przyszłości zauważalny efekt synergii.
Drodzy Pracownicy!
Ośrodek będzie nadal kontynuował działalność naukowo-badawczą, badawczo - rozwojową
i wdrożeniową. Rozwijana będzie szerzej działalność naukowa z nowymi możliwościami
indywidualnego rozwoju naukowego. Duży nacisk będzie kładziony na skuteczny rozwój
pracowników i wdrażanie projektów oraz programów rozwojowych podnoszących kwalifikacje
i zaangażowanie pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi HR (Human resources).
Poszukiwane i rozwijane będą nowe obszary tematyczne (mechatronika, informatyka) związane
z wysokimi wymaganiami technicznymi dla modernizowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Podejmowane będą aktywne działania w kierunku ustanawiania Konsorcjów
pozwalających uczestniczyć w przetargach na dostawy sprzętu oraz w nowych projektach
rozwojowych ogłaszanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej czy Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
Szanowni Państwo!
W okresie 50 lat zmieniał się potencjał, struktura firmy i charakter własności. W istocie
jednak Ośrodek pozostał tą samą firmą. Jest nie tylko ważną i znaczącą jednostką przemysłowego
potencjału obronnego państwa oraz częścią lokalnej rzeczywistości miasta Gliwice i regionu
śląskiego, lecz także ważną częścią naszego życia, to jest życia całej naszej załogi. Są wśród nas
pracownicy o długim stażu, jak też i młodzi przedstawiciele załogi o krótkim czy nawet bardzo
krótkim stażu pracy. Wierzę, że mieszanka doświadczenia i młodości pozwoli Ośrodkowi na osiąganie
w niedalekiej przyszłości kolejnych sukcesów, czego Państwu i sobie serdecznie życzę!
Prezes Zarządu OBRUM sp. z o.o.
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