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ZSSW-30 DLA ROSOMAKA PO BADANIACH. WYNIK
– POZYTYWNY [NEWS DEFENCE24.PL]
Podpisano protokół z badań kwaliﬁkacyjnych wieży ZSSW-30 – dowiedział się Defence24.pl
w Inspektoracie Uzbrojenia. Oznacza to, że formalnie zakończyły się, wynikiem
pozytywnym, badania tego kluczowego dla Wojsk Lądowych systemu uzbrojenia.
W odpowiedzi na pytania Defence24.pl rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek
przekazał: „Informuję, że protokół końcowy z badań kwaliﬁkacyjnych wieży ZSSW-30 został
zatwierdzony 1 października br”. W rozmowie z Defence24.pl wyjaśnił, że podpisanie protokołu
oznacza formalne zakończenie badań nowego systemu wieżowego. Wynik badań jest pozytywny. O
możliwości szybkiego zakończenia badań ZSSW-30 mówił podczas konferencji Defence24 DAY szef
Szefostwa Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia płk Maciej Zając.
Zakończenie badań to bardzo ważny krok na drodze do wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP systemu
ZSSW-30. ZSSW-30 to bezzałogowy system wieżowy, opracowywany od 2013 roku przez konsorcjum
HSW i WB Electronics, w ramach pracy rozwojowej. Jest on uzbrojony w armatę 30 mm Bushmaster
Mk 44/S (z możliwością użycia amunicji programowalnej oraz konwersji na kaliber 40 mm), karabin
maszynowy 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię ppk Spike-LR.
Jak podkreślał w czasie konferencji Defence24 DAY Krzysztof Skrzypiński, dyrektor ds. rozwoju WB
Electronics, system kierowania ogniem wieży jest w pełni zintegrowany z ppk i daje możliwość
odpalania przeciwpancernych pocisków kierowanych z tego samego pulpitu, z którego obsługiwana
jest armata i karabin maszynowy). Ponadto, dysponuje on systemem automatycznego śledzenia celów
(autotrackerem). Posiada też dwie głowice optoelektroniczne produkcji PCO (dla działonowego i
dowódcy) i ma możliwość działania w trybie hunter-killer/killer-killer.
Czytaj też: Defence24 DAY: Plany rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii. Obrona przeciwpancerna
WOT także na dalekim dystansie
Wieże ZSSW-30 w pierwszej kolejności mają traﬁć na transportery opancerzone Rosomak. Według
dostępnych informacji zamówienie obejmie 341 wież, które zostaną zintegrowane z transporterami
nowo wprowadzanymi do Sił Zbrojnych RP. Pojazdy mają w pierwszej kolejności pochodzić z
istniejących zasobów Wojska Polskiego (do dyspozycji jest pewna pula pojazdów bazowych).
Najprawdopodobniej traﬁą one na uzbrojenie m.in. jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, co
pozwoli wycofać z niej pojazdy BWP-1. Na tę chwilę nie przewiduje się natomiast wymiany wież Hitﬁst
na istniejących KTO na system ZSSW.
Czytaj też: ZSSW na bazowe Rosomaki. MON: Wymiany Hitﬁstów nie będzie

W dalszej kolejności, w nieco zmienionym wariancie, wieża ZSSW traﬁć ma na nowy, pływający
bojowy wóz piechoty Borsuk, budowany przez kierowane przez HSW konsorcjum w projekcie NCBiR. Z
informacji przekazywanych w czasie Defence24 DAY przez płk Tomasza Gdaka, Szef Oddziału
Szkolenia Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych DG RSZ wynika, że
do 2035 roku przewiduje się pozyskanie około 572-588 tych wozów.
Czytaj też: Defence24 DAY: Pancerna gra o czas [RELACJA]
Projekt wieży bezzałogowej jest jednym z najistotniejszych realizowanych w polskim przemyśle
zbrojeniowym, bo to w ZSSW docelowo ma być wyposażonych większość batalionów
zmechanizowanych i zmotoryzowanych. System będzie mieć możliwość zwalczania różnych typów
celów, w tym także ciężko opancerzonych pojazdów. Posiada on potencjał eksportowy, ale i
rozwojowy, bo wprowadzone tam rozwiązania mogłyby być zastosowane w wielu innych programach,
wymagających integracji uzbrojenia rakietowego i lufowego na pojazdach bojowych.
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