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WORKS 11 powstała w roku 2005 w celu prowadzenia obrotu produktami specjalnymi o przeznaczeniu
wojskowym, policyjnym, jak również dla sektora cywilnego.
Nazwa i początki spółki WORKS 11 łączą się z likwidacją spółki Z.M. Łucznik S.A. – głównego producenta
broni strzeleckiej w Polsce, który zbankrutował po upadku komunizmu. Firma WORKS 11 zakupiła wówczas wiele
przedmiotów pozostałych po latach świetności produkcji wojskowej Z.M. Łucznik S.A., w tym dokumentację
techniczną wyrobów, jak również prawa do logo, którym oznaczane były jej produkty wojskowe: owalu z numerem
kodowym 11, od którego wzięło się powszechne na zagranicznych rynkach oznaczenie radomskiej fabryki: WORKS
11, czyli Zakłady 11.
W roku 2006 otrzymaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obrót towarami o
przeznaczeniu policyjnym i wojskowym.
W tym samym roku WORKS 11 nawiązała współpracę z polskimi firmami zajmującymi się podobną
działalnością w zakresie dostarczania sprzętu, konsultingu i przygotowania towarów do dystrybucji zagranicznej.
WORKS 11 nawiązała współpracę z tak liczącymi się podmiotami w Polsce, jak:

•

Agencja Mienia Wojskowego;

•

Bumar Sp. z o.o.;

•

Cenzin Sp. z o.o.;

•

Dezamet S.A.;

•

Fabryka Broni Łucznik - Radom Sp. z o.o.;

•

Jakusz Bank Security Systems;

•

Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia;

•

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

W rezultacie nawiązania owocnych kontaktów z polskim przemysłem obronnym WORKS 11 podpisała swoje pierwsze
kontrakty.
W roku 2007 firma spełniła wymagania konieczne do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO
9001:2000 oraz AQAP 2120:2006. Dzięki temu WORKS 11 mogła nawiązać bezpośrednią współpracę z Wojskiem
Polskim.
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Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK uzupełniający certyfikat ISO, uzyskany w roku 2007 pozwolił
firmie rozpocząć samodzielną działalność na rynkach zewnętrznych, która wkrótce obrodziła kontaktami w krajach
całego świata.
WORKS 11 uzyskała także Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE), dzięki któremu mogła
rozpocząć realizację dostaw dla Agencji Zaopatrzenia NATO (NSPA).
W roku 2008 firma nawiązała bliskie związki z czeskim przemysłem obronnym, zyskując status wyłącznego
przedstawiciela niektórych czeskich przedsiębiorstw z tej branży. Dzięki temu mogły się rozpocząć dostawy sprzętu
dla polskich Sił Operacji Specjalnych, a także wziąć udział (wraz z innymi przedsiębiorstwami polskiego przemysłu
obronnego) w wielkim programie utylizacji przestarzałych pocisków przeciwlotniczych.
W roku 2011 podobnie owocne kontakty nawiązano z przemysłem obronnym Bułgarii, także uzyskując status
wyłącznego przedstawiciela tamtejszych zakładów. WORKS 11 była w stanie realizować kolejne dostawy środków
walki dla polskich Sił Operacji Specjalnych.
W latach 2011-2012 WORKS 11 wraz z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w
Sulejówku oraz firmą AMZ-Kutno Sp. z o.o. przeprowadziły uwieńczony sukcesem wspólny projekt „Warstwowe
układy materiałowe zwiększające ochronę załóg pojazdów opancerzonych przed skutkami bliskiej detonacji
improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) o pociskach formowanych wybuchowo (EFP)”. WORKS 11
zaprojektowała i stworzyła szereg improwizowanych ładunków wybuchowych na potrzeby projektu, którymi testowano
różne układy osłon, mających zwiększyć bezpieczeństwo załóg pojazdów bojowych w strefie wojen asymetrycznych.
Projekt ten był prowadzony pod egidą Narodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
W roku 2013 WORKS 11 dostarczyła do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi sześciolufowe
napędowe wpkm (wielolufowe pokładowe karabiny maszynowe) systemu Gatlinga M134 MINIGUN o stałej
szybkostrzelności 3000 lub 4000 strz./min. w ramach projektu integracji tej broni ze śmigłowcami Mi-17 polskich sił
zbrojnych. WORKS 11 nie ograniczyła się do dostawy broni, ale uczestniczyła także aktywnie w rozwijaniu systemu i
jego integracji ze śmigłowcami Mi-17, szkoleniu obsługi, przekazywaniu do kraju technologii, jak również wdrażaniu jej
w Wojsku Polskim. Od roku 2014 WORKS 11 jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy DILLON AERO Inc. –
producenta systemu M134D MINIGUN. Od lutego 2017 roku WORKS 11 jest również oficjalnym poddostawcą PZL
Mielec, firmy należącej do grupy Sikorsky, w zakresie dostaw śmigłowcowych systemów uzbrojenia na rynku polskim.
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WORKS 11 oferuje:
1. Sprzęt dla Sił Specjalnych:
a. Ultralekkie systemy moździerzowe (najlżejsze w swojej klasie na świecie) standardowego kalibru
NATO 60.7 mm, wraz z szerokim wyborem typów amunicji;
b. Wielolufowe pokładowe karabiny maszynowe M 134 MINIGUN wraz z wyposażeniem;
c.

Amunicję termobaryczną;

d. Jednorazowe granatniki bezodrzutowe z głowicami termobarycznymi, termobaryczno-kumulacyjnymi i
kumulacyjnymi;
e. Miny magnetyczne (dla nurków bojowych);
f.

Systemy łączności dla pojazdów i łodzi szturmowych.

2. Systemy monitorowania i ochrony granic;
3. Prowadzenie badań środków bojowych w akredytowanych laboratoriach;
4. Naprawy sprzętu uzbrojenia;
5. Pirotechnikę specjalną i granaty do użytku dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych i formacji uzbrojonych;
6. Środki obrony pasywnej statków powietrznych dla sił powietrznych (cele pozorne, środki zakłócania systemów
naprowadzania pocisków – flary i dipole);
7. Szeroki wybór broni strzeleckiej z bieżącej produkcji (karabiny AK, karabiny maszynowe PK i armaty
automatyczne ZU-23)
Dodatkowo WORKS 11 oferuje swoje usługi na następujących polach:
•

Przedstawicielstwa firm zagranicznych na rynku polskim;

•

Wsparcia logistycznego dla zagranicznych firm działających na rynku polskim;

•

Konserwacji i naprawy części mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych;

•

Badania i kontroli materiałów używanych do produkcji;
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•

Prowadzenia magazynów części zamiennych;

•

Projektowania specyficznych narzędzi i przyrządów badawczych;

•

Organizowania szkoleń specjalistycznych;

•

Modyfikacji i modernizacji sprzętu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów;

•

Wsparcie i pomoc techniczną podczas GQA i inspekcji w Polsce, zgodnie z AQAP 2070.

W roku 2015 WORKS 11 dostarczyła do Centrum Testowego firmy BOFORS kompletne stanowisko balistyczne
do badań amunicji 120 mm x 570 z lufą L/44. Nasz Dział Projektów zatrudnia doświadczonych specjalistów,
wykwalifikowanych w montażu i konserwacji:
•

Systemów wieżowych HITFIST 30 mm;

•

bojowych wozów piechoty;

•

czołgów.

Procentuje w nich doświadczenie, którego nabraliśmy biorąc współudział w realizacji programu KTO
“ROSOMAK” (m.in. przy produkcji 350 systemów wieżowych HITFIST 30 mm na licencji OTO-Melary, wyposażonych
w kamery termowizyjne Galileo) i innych programów Wojska Polskiego. Oprócz tego braliśmy udział w naprawie
ponad 20 systemów wieżowych KTO i czołgowych, uszkodzonych w trakcie działań bojowych w Afganistanie.
Nasi specjaliści biorą udział w realizacji programu KTO od roku 2006, w tym w różnych stadiach procesu
„polonizacji” wynikających z towarzyszących kontaktom umów offsetowych – w tym uruchomieniu produkcji licencyjnej
wież HITFIST 30 mm.
Poza działaniami wymienionymi powyżej, WORKS 11 produkuje także nie-elektryczny system zapłonowy do
detonowania ładunków wybuchowych. System NDS WORKS jest innowacyjnym systemem inicjującym, służącym do
detonowania ładunków i urządzeń wybuchowych, a także inżynieryjnych środków torowania. Jest znacznie
bezpieczniejszy i prostszy w użyciu od stosowanych obecnie w wojsku systemów elektrycznych i pirotechnicznych.
NSD jest mniej wrażliwy na czynniki zewnętrzne, działa w każdą pogodę, na lądzie, w wodzie, pod nią i w powietrzu.
Nie wymaga żadnego specjalistycznego wyposażenia (zapalarki). Wielką zaletą NSD WORKS jest możliwość
inicjowania wybuchu przy użyciu pistoletu lub pistoletu maszynowego na nabój 9 mm x 19 lub .45 ACP (w zasadzie
dowolny zamówiony). Użytkownik może zabrać ze sobą na misję kilka gotowych do użytku, lecz całkowicie
bezpiecznych zestawów. Innowacyjny NSD WORKS, dzieło Działu Projektowego WORKS 11, jest chroniony
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zgłoszeniem patentowym Nr. P.404553. System NSD WORKS przeszedł z powodzeniem proces certyfikacji przez
Centrum Certyfikacji Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia (Certyfikat Zgodności No. Z/27/26/2013/PZ). System
NSD WORKS jest oferowany na rynku od roku 2013.

W chwili obecnej WORKS 11 jest przedstawicielem znaczących polskich i zagranicznych wytwórców branży
obronnej, takich jak:

•

DILLON AERO, USA

•

ABRAMS AIRBORNE ( MILKOR ), USA

•

RANGE SYSTEMS, USA;

•

US ORDNANCE, USA;

•

AIRTRONIC, USA

•

INTERNATIONAL CARTRIDGE CORPORATION, USA;

•

SECURITY DEVICES INTERNATIONAL, USA;

•

KNIGHTS ARMAMENT, USA;

•

MILITARY SYSTEMS GROUP, USA;

•

MAC AMMO, USA;

•

EMPI, USA;

•

DSG TECHNOLOGY, Norwegia;

•

IMS, Bułgaria;

•

ARSENAL, Bułgaria

•

EXPLOSIA, Czechy;

•

ZEVETA AMMUNITION, Czechy;

•

VTU, Czechy;

•

AREX, Słowenia;

•

MECAR, Belgia;

•

NEXTER SYSTEMS, Francja

•

WANO GMBH, Niemcy;

•

NST, Niemcy

•

CHAISERI, Tajlandia;

Oferujemy regularne dostawy szerokiej gamy uzbrojenia i środków walki. Firma WORKS 11 ma w tej
dziedzinie znaczące doświadczenie, możliwości techniczne i jest profesjonalnie wyposażona do ich prowadzenia.
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WORKS 11 przekazała wiele dostaw sprzętu, uzbrojenia i amunicji polskim Siłom Operacji Specjalnych.
Bazując na naszym doświadczeniu zdobytym w trakcie wspólnych szkoleń w dziedzinie ich zastosowania, jesteśmy w
stanie zorganizować zajęcia szkoleniowe z udziałem weteranów polskich Sił Specjalnych z dużym osobistym
doświadczeniem bojowym. Nasz sztab szkoleniowy składa się z najlepszych z najlepszych, operatorów z szerokimi
kontaktami w krajach uczestniczących w operacjach w Iraku i Afganistanie: w USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach
koalicji.
Ogólnie rzecz ujmując, nasze projekty szkoleniowe mogą dotyczyć:
•

Taktyki (czarnej, zielonej i niebieskiej);

•

Uwalniania zakładników;

•

Ochrony osobistości;

•

Posługiwania się bronią.
W początkach roku 2017 w ramach WORKS 11 powstał Dział Szkoleniowy z nowym zespołem – Grupą
Wsparcia Specjalnego – w ramach którego znaleźli się wysoko wykwalifikowani fachowcy, szeroka
gama sprzętu przeznaczonego do tych celów oraz wyspecjalizowana infrastruktura. GWS działa w trzech
głównych kierunkach:
I. Obsługa klientów i szkolenia – prezentacje, wystawy, szkolenia i promocja produktów.
II. Szkolenia specjalistyczne w ramach kontraktów.
III. Inne szkolenia, zgodnie z zamówieniem.

Jesteśmy przekonani, że nawiązanie owocnej współpracy w realizacji celów zgodnych z powyżej
przedstawionymi byłoby z wzajemną korzyścią dla obu stron i ma znakomite perspektywy rozwoju w przyszłości.
Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem w działalności w przemyśle obronnym i zapewnić optymalne
zaopatrzenie użytkowników w przedmioty użytku wojskowego i policyjnego na gruncie budowy wzajemnego zaufania
w procesie realizacji dostaw wojskowych.
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