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Etapy rozwoju firmy
Spółka G&R powstała w 1994 roku jako spółka cywilna o całkowicie polskim kapitale. Skupiała zespół wysokiej
klasy specjalistów, współpracujących przy realizacji wielu projektów, dotyczących implementacji systemów
bezpieczeństwa.
Od początku działalności firma rozpoczęła współpracę z odbiorcami rządowymi, w zakresie dostaw sprzętu
operacyjnego.
W 2001 roku spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wdrażając
nowoczesne projekty wyłącznie dla wojska, policji oraz odbiorców rządowych.
Powyższe doświadczenia, poparte akceptacją rynku i wynikami ekonomicznymi, leżały u podstaw zmiany formy
prawnej firmy. W styczniu 2012 roku, zakończony został proces przekształcenia podmiotu gospodarczego G&R
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G&R Spółkę Akcyjną.
Pracując dla najbardziej wymagających klientów zarówno w kraju jak i za granicą, G&R oferuje nowoczesne
rozwiązania, wsparcie merytoryczne oraz rzetelną i terminową realizację projektów.
Powyższe aktywności stanowią podstawę działalności firmy, jednocześnie zaufanie agencji i instytucji Rządu RP,
z którymi od ponad 20 lat firma ma przyjemność współpracować, stanowi motywację do dalszych działań
obejmujących dużo szersze obszary dotyczące zarządzania projektami oraz procesów inwestycyjnych.
Firma G&R S.A. ma za sobą realizację pionierskich projektów na rzecz Polskich Sił Zbrojnych, obejmujących
tworzenie nowych systemów w obszarze logistyki oraz wsparcia serwisowego w zakresie dostaw Bezzałogowych
Samolotów Rozpoznawczych (BSR) oraz sprzętu walki radio-elektronicznej – WRE.
W swych standardach G&R kładzie bardzo duży nacisk na sprawne i rzetelne wsparcie serwisowe w ramach
zobowiązań gwarancyjnych i pogwarancyjnych, w tym także realizację dostaw części zamiennych.
G&R będąc facylitatorem procesów łańcucha logistycznego, koncentruje się na zaspokajaniu rosnących
oczekiwań klientów. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw i utrzymywanie wyrobów w gotowości w całym
cyklu ich życia, to czynniki kreujące wartość firmy. Zapewniamy doskonałą kontrolę nad procesami oraz
informacją, która przepływa pomiędzy stronami. Nieodłącznym elementem zarządzania projektami
logistycznymi, jest zachowanie zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.
G&R poznaje swoich klientów poprzez słuchanie i poznawanie ich potrzeb. Jest w stanie dostarczyć indywidualne
rozwiązania poprawiające skuteczność i minimalizujące niedogodności poprzez ograniczenie kosztów
istniejących procesów, ryzyka oraz skracanie czasu cyklu dostaw. Relacja z klientem oparta jest na zaufaniu,
niezawodności i szybkiej reakcji. Proces kontroli poprzez oceny i analizy a także zarządzanie i nadzór nad
przewoźnikami, pozwala na osiąganie oczekiwanych wyników.
Firma G&R posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów począwszy od analizy funkcjonalnej
potrzeb klientów, poprzez tworzenie i wdrażanie systemów logistycznych, a skończywszy na szkoleniu w zakresie
obsługi i administracji.
Firma wspiera także rozwój prac naukowych opiniujących rozwiązania w zakresie współpracy pomiędzy
jednostkami i instytucjami resortu Obrony Narodowej, a sektorem cywilnym. Prace naukowe dotyczą zwłaszcza
współpracy, realizacji usług i dostaw sprzętu specjalnego w ramach outsourcingu dla Sił Zbrojnych RP.
Zgodnie z wymogami zmieniającego się stale rynku i rozwoju technologicznego, spółka pozostaje wierna swoim
zasadom i wartościom, realizując obowiązek zapewnienia wsparcia dla swoich klientów w zakresie ochrony i
bezpieczeństwa państwa polskiego, dając im komfort wyboru i niezawodności.

Zakres Działań
Od początku działalności zespół specjalistów G&R proponuje takie rozwiązania i zasoby, które niwelują
prawdopodobieństwo zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Dostosowujemy i integrujemy
systemy według potrzeb i wymagań klientów, którzy otrzymują rozległe wsparcie merytoryczne, pomoc
logistyczną i spedycyjną.
Posiadając doświadczenie oraz autorskie rozwiązania zarządzania projektami, staramy się optymalizować czas,
energię i koszty.
Pozycja marki jest konsekwentnie budowana na przejrzystych relacjach z klientami i partnerami handlowymi.
Spółka G&R kieruje się zasadami etyki oraz poczuciem odpowiedzialności a jej działania wyznacza polskie prawo
oraz dobrze rozumiany interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta
Działalność firmy skupiona jest na dwóch komplementarnych segmentach – zaawansowanych technologicznie
produktach oraz profesjonalnych usługach. Firma oferuje między innymi:
•

monitoring (pomieszczeń i telefonów, sieci GSM/UMTS/LTE w tym identyfikacja stacji mobilnych)

•

kompleksowe systemy rozpoznania i obserwacji

•

nasłuch rozmów telefonicznych i SMS

•

moduły komunikacyjne

•

nadajniki (rozwiązania nowoczesnego kamuflażu)

•

namierzanie / lokalizacja i śledzenie celu

•

odbiorniki

•

optyka i optoelektronika

•

radiowe zestawy sterujące do urządzeń elektronicznych

•

rejestratory (m.in. audio, video i audio-video)

•

system równoczesnego monitorowania wielu miejsc

•

systemy ochrony osobistej

•

systemy zagłuszające (w tym rozwiązania plecakowe-nasobne i mobilne)

•

systemy zdalnego sterowania

•

systemowe
rozwiązania
krytycznej
w

•

doradztwo i konsultacje merytoryczne

•

obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

•

pokazy możliwości kompleksowych systemów

•

prezentacje wyrobów

•

szkolenia

•

wsparcie organizacyjne

dla
zapewnienia
tym cyberprzestrzeni

bezpieczeństwa infrastruktury

Polityka Jakości Firmy
G&R dostarcza klientom rozwiązania systemowe na światowym poziomie naukowo-technicznym i jakościowym,
spełniające wymagania stabilności i niezawodności.
Zapewniamy realizację naszych usług w zgodności z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym.
Dotyczy to szczególnie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.
Zapewniamy stabilną działalność organizacji poprzez kreowanie racjonalnego poziomu zysku. Polityka jakości
firmy jest utrzymywana poprzez ciągłe badanie wiarygodności kontrahentów pod względem przestrzegania
zasad zapobiegania transakcjom skutkującym rozpowszechnianiem broni masowego rażenia.

Ochrona Informacji Niejawnych
W wyniku przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania sprawdzającego,
firma G&R S.A. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPKK003217T.
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdza, iż G&R S.A. posiada pełną zdolność do zapewnienia
ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", czyli posiada odpowiednio zabezpieczone
stanowisko komputerowe, kancelarię tajną oraz pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli
"tajne".
Firma posiada także Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego nr 783/2015, które
potwierdza, że systemy teleinformatyczne G&R S.A., w których mają być przetwarzane informacje niejawne,
uzyskały akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego Jednostki Certyfikującej Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „tajne”.
W maju 2011 r. w zakresie wypełniania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zostaliśmy
nagrodzeni dyplomem „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych” przez
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu
Intencją firmy jest przestrzeganie zasad kontroli obrotu określonych w krajowych i międzynarodowych
przepisach prawnych obejmujących kontrolę exportu, importu i tranzytu towarów oraz technologii, znajdujących
się na listach kontrolnych międzynarodowych porozumień nieproliferacyjnych.
Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu jest odpowiedzialny za utrzymywanie Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).
Ustanowienie i stosowanie przez G&R mechanizmów Wewnętrznego Systemu Kontroli, zapewnia właściwy
nadzór obrotu z zagranicą towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa oraz dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Wewnętrzny System Kontroli zapewnia zgodność procedur stosowanych w firmie G&R S.A. z przepisami prawa i
jest w pełni zintegrowany z Księgą Jakości firmy.
W wyniku powyższych rozwiązań systemowych G&R S.A. dysponuje pełną zdolnością do zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkich transakcji związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów podwójnego
zastosowania oraz uzbrojenia, obejmujących broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby, ich części oraz
technologie.
Wskazane powyżej rozwiązania umożliwiały wielokrotnie pozyskiwanie przez G&R zezwoleń na export towarów
za granicę.

Koncesje i certyfikaty
Celem strategicznym naszej firmy jest stałe utrzymywanie najwyższej jakości oraz wyznaczanie nowych ścieżek
rozwoju. Dzięki podnoszeniu naszych kwalifikacji, wiedzy oraz zdobywaniu nowych doświadczeń, zyskujemy
kolejne Certyfikaty i Koncesje.
1.

Koncesja MSWiA Nr B-389/2003
Potwierdza, że posiadamy pozwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
•

obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w
WT II – WT IX, WT XI, WT XII i WT XIV Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 2001 r., w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) 1
▪

•

1
2

wyroby małogabarytowe oraz podzespoły i elementy ww. mogą być
magazynowane w siedzibie przedsiębiorcy;
▪ obrót ww. wyrobami wielkogabarytowymi – bez magazynowania.
obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1-28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i
amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r., w sprawie
rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145,
poz. 1625, z późn. zm.) 2 – bez magazynowania.

2.

Koncesja MSW Nr L-0012/12
Pozwala na ochronę osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz
zabezpieczenia technicznego.

3.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr SBPKK003217T
Świadectwo potwierdza, że G&R S.A. posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", czyli posiada odpowiednio zabezpieczone stanowisko
komputerowe, kancelarię tajną oraz pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli
"tajne".

4.

Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego Nr 783/2015
Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego potwierdza, iż systemy
teleinformatyczne G&R S.A., w których mają być przetwarzane informacje niejawne, uzyskały
akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na
przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „tajne”.

5.

Certyfikaty Systemu
Zarządzania:
ISO
Nr
J-2335/4/2017, WSK
Nr
W-215/3/2016,
IQNet Nr PL-J – 2335/4/2017
Certyfikat ISO Nr J-2335/4/2017 potwierdza, że firma G&R S.A. spełnia wymagania normy PN-EN
ISO 9001:2015-10, w zakresie międzynarodowego i krajowego obrotu wyrobami o znaczeniu
strategicznym dla przemysłu, handlu i transportu.
Certyfikat WSK Nr W-215/3/2016 potwierdza, że firma G&R S.A. spełnia kryteria Wewnętrznego
Systemu Kontroli w zakresie wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usług pośrednictwa, pomocy
technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011451625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011451625

6.

Certyfikat NCAGE Nr 1857H – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
Wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK). Nadawany jest w
ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS-NATO Codification System).
Certyfikat potwierdza, że firma G&R prowadzi działalność związaną z obrotem surowcami,
półfabrykatami, wyrobami finalnymi oraz zespołami i częściami do tych wyrobów, występującymi
w obrocie i zaopatrzeniu służącemu obronności i bezpieczeństwu państwa, lub świadczeniem usług
na rzecz obronności.
Dotyczy to zarówno wyrobów specjalnych służących do bezpośredniego zabezpieczenia potrzeb
obronnych (np. broń, amunicja, środki bojowe i sprzęt wojskowy), jak również tzw. wyrobów
powszechnego użytku, służących pośrednio do zabezpieczenia obronności (np. farmaceutyki,
meble, sprzęt sportowy).

7.

Świadectwo ochronne znaku towarowego GANDR, Prawo Ochronne Nr 259264 Potwierdza
prawo wyłącznego użytkowania znaku towarowego GANDR.

