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Oddaję w Państwa ręce pierwszy w 2018 roku numer wydawnictwa „Noktowizor”, wydawanego przez PCO S.A.
od 2007 roku. W bieżącym numerze dokonaliśmy podsumowania minionego roku, a także nakreśliliśmy plany na
rok 2018.
Za pośrednictwem wydawnictwa zapoznamy Państwa
z najważniejszymi kierunkami naszej działalności, planami handlowymi, podzielimy się też informacjami na temat
prowadzonych prac B+R.
Jednym z kierunków rozwoju naszej Spółki jest zaangażowanie w programy kosmiczne, dlatego w rozdziale
„Rozwój i innowacyjność” przedstawiamy Państwu trzy
projekty z tego zakresu. W dalszej części wydawnictwa
opisujemy strategiczne cele PCO S.A. w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz piszemy o etyce, która jest
niezwykle ważnym elementem działalności Spółki.
W tym numerze standardowo zamieszczamy przegląd
ważniejszych wydarzeń, w których firma brała udział,
a także wykaz doniesień medialnych na temat PCO S.A.
Serdecznie zapraszam do lektury czasopisma. Mam nadzieję, że zamieszczone w nim informacje okażą się dla
Państwa interesujące.

Z poważaniem
dr Krzysztof Kluza

Prezes Zarządu PCO S.A.
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TEMAT NUMERU

PODSUMOWANIE ROKU 2017 I PLANY NA 2018 ROK
W roku 2017 działalność PCO S.A. skupiała się przede
wszystkim na uczestniczeniu w Programie Modernizacji
Technicznej Wojska Polskiego, były to między innymi prace nad kamerami termowizyjnymi do czołgów
Leopard 2 oraz do wieży bezzałogowej dla KTO Rosomak.
Kontynuowane były także prace nad Zaawansowanym
Indywidualnym Systemem Walki „TYTAN”. Przez cały rok
prowadzono działania na rzecz realizacji zamówień, a także badania służące poszerzeniu oferty Spółki.
PCO S.A. od lat współpracuje z Polską Platformą
Technologiczną Fotoniki (teraz Związek Pracodawców
PPTF), co daje możliwość podążania za najnowszy-

mi trendami w branży optoelektronicznej. W ubiegłym roku PCO S.A. zorganizowało trzecią już edycję
Konferencji Optoelektronicznej, która ponownie okazała się dużym sukcesem.
W grudniu 2017 roku nastąpiła zmiana Zarządu Spółki,
ze swojej funkcji został odwołany dotychczasowy prezes, Ryszard Kardasz, oraz członek Zarządu, dyrektor
techniczny Stanisław Natkański, ze stanowiska zrezygnowała także członek Zarządu, dyrektor ekonomiczny Irena
Rdzanek. W Zarządzie PCO S.A. pozostał Paweł Glica,
dyrektor handlowy. Na stanowisko prezesa Zarządu powołany został Krzysztof Kluza.

PYTANIE DO KRZYSZTOFA KLUZY,
PREZESA ZARZĄDU
Jakie są plany rozwoju PCO S.A. w 2018 roku?
Spółka zaangażowana jest w realizację programów modernizacyjnych dla Wojska Polskiego i na tym jest w tym
roku skupiona. Prowadzimy prace związane z modernizacją m.in. wozów bojowych, czołgów Leopard 2, haubicy
„KRAB” oraz moździerzy samobieżnych „RAK”. W planach
na ten rok mamy rozszerzenie obecności na rynkach europejskich. Kontynuowana będzie m.in. współpraca z Ukrainą, ale naszymi produktami zainteresowane są też kraje
Unii Europejskiej. W 2018 roku zwiększymy również skalę
inwestycji, a także będziemy intensyfikować działalność
badawczo-rozwojową. Na prace badawczo-rozwojowe
corocznie przeznaczamy blisko 10% naszych przychodów.
Niezwykle ważne jest stałe udoskonalanie produktów,
dlatego zwiększamy rozdzielczości kamer, poszerzamy
ich spektrum detekcji sygnałów, opracowujemy coraz
doskonalsze algorytmy przetwarzania obrazów. Wprowadzamy również nowe technologie podnoszące parametry
naszych wyrobów.

Jakie są wytyczne dla prac B+R na bieżący rok?
Prace B+R realizowane są na kilku płaszczyznach. Poza
modernizacją istniejących systemów pracujemy nad integracją istniejących rozwiązań, np. System Obserwacji
Dookólnej i kamer wyposażonych w systemy automatycznego śledzenia celów. PCO S.A. prowadzi też badania nad
wprowadzeniem technologii kosmicznych, m.in. wyposażenia optoelektronicznego dla satelitów i stacji naziemnych. Są to plany długoterminowe, wpisujące się w projekt budowy polskiego satelity. Prowadzimy także prace
nad innowacyjnymi technologiami, m.in. nad holograficznym wyświetlaczem przyocznym (holographic near-eye
display), pokazującym obraz w 3D. Produkt ma szerokie
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zastosowanie zarówno militarne, jak i cywilne – może
być stosowany np. przez
strażaków, kontrolerów lotu
czy pracowników służby
zdrowia. Program rozwijany
jest we współpracy z placówkami naukowymi.

W jakim zakresie przebiega współpraca PCO S.A.
z uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi?
Tego typu współpraca realizowana jest przez nas już na
etapie planowania i przygotowania kierunków prac rozwojowych. W ubiegłym roku w PCO S.A. powołana została rada naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele kilkunastu placówek naukowo-badawczych. Rada
naukowa jest organem doradczym oraz opiniotwórczym,
będącym łącznikiem pomiędzy PCO S.A. a instytucjami
naukowymi i rządowymi. Najwięcej wspólnych projektów prowadzimy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą,
ale współpracujemy także z samodzielnymi instytutami
np. WITU czy INOS. Taka kooperacja przynosi Spółce dużą
wartość dodaną, także przy późniejszym wdrożeniu i realizacji projektów.
Uczelnie są dla nas także obszarem pozyskiwania nowych
kadr, niezbędnych do funkcjonowania tak innowacyjnej firmy jak nasza. W ramach wieloletnich programów
współpracy studenci już na etapie nauki mają możliwość
poznania firmy i pisania prac dyplomowych przy wsparciu
ekspertów z PCO S.A., natomiast Spółka profiluje odpowiednich kandydatów. Dzięki temu pozyskujemy odpowiednio wykwalifikowanych i twórczych pracowników.

Jak ocenia Pan rok 2017 pod względem realizacji planów handlowych?
Ubiegły rok był okresem, w którym znacząco udało się
Spółce zwiększyć obroty, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż
bezpośrednio do Ministerstwa Obrony Narodowej, jak
i dostawy dla polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych
oraz eksport.

cyjnych. Jednak same maszyny to nie wszystko, najważniejsi są ludzie i to ich
chcemy jeszcze aktywniej
przyciągać do nas, oferując atrakcyjne możliwości
rozwoju w wysokotechnologicznej firmie.

Jakie są najważniejsze założenia polityki handlowej
w 2018 roku?

Jaki jest udział PCO S.A. w realizacji kluczowych projektów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP?

Kontynuacją zeszłorocznych działań w obszarze handlowym jest dalszy rozwój eksportu, którego wartość
w 2018 roku może wzrosnąć niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2017. Jakość i zaawansowanie techniczne
naszych wyrobów sprawiają, że skutecznie konkurują one
na rynkach międzynarodowych. Głównymi kierunkami
naszej ekspansji zagranicznej będą zachodnioeuropejskie
państwa NATO, Azja Południowo-Wschodnia, Ukraina
oraz Bliski Wschód.

PCO S.A. bierze udział m.in. w modernizacji czołgów T-72
będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Nasza Spółka
może być poddostawcą następujących systemów optoelektronicznych, których ostateczna konfiguracja zależeć
będzie od wariantu modernizacji wybranego przez Zamawiającego:
1. PCT-72 – Peryskopowy celownik termowizyjny lub integracja kamery termowizyjnej produkcji PCO z systemem kierowania ogniem (SKO);
2. GOD-1 Głowica obserwacyjna dowódcy;
3. PNK-72 – Peryskop noktowizyjny kierowcy;
4. POD-72 – Dzienno-nocny peryskop obserwacyjny dowódcy lub modernizacja istniejącego przyrządu dowódcy TKN-3 do wersji TKN-3Z;
5. SSP-1 OBRA-3 – System samoosłony pojazdu;
6. SOD-1 – System obserwacji dookólnej;
7. KDN-1T – Kamera cofania kierowcy (Termalno-telewizyjna).

PCO S.A. stale rozwija asortyment produktów dla wojska, efektywnie uczestniczy w realizacji kluczowych projektów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP,
takich jak: modernizacja czołgów Leopard 2A4, dostawy DMO „KRAB”, KMO „RAK”, PZR „PIORUN” czy PZRA
„PILICA”. Ponadto nasze wysiłki koncentrować się będą
na dostawach indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego dla tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej.
W kwestii rozwoju samych produktów coraz więcej sił
i środków będziemy przeznaczać na rozwój systemów
i zaawansowanych technologii do zastosowań na różnego rodzaju platformach, takich jak wozy bojowe, czołgi,
drony, samoloty czy okręty. Chcemy w coraz większym
stopniu wchodzić w integrację systemów, być nie tylko
dostawcą sensorów, ale kompletnych systemów.
Istotnym elementem strategii, choć nieprzynoszącym natychmiastowych korzyści, będą też nasze zamierzenia dotyczące rozwoju działalności w branży kosmicznej, głównie
w zakresie wyposażenia optoelektronicznego dla satelitów
i stacji naziemnych oraz rozwój sprzedaży cywilnej.
Innym ważnym elementem naszej strategii jest ciągłe
zwiększanie kompetencji i potencjału produkcyjnego
naszej firmy. Żyjemy w niespokojnych czasach, zwiększane są budżety obronne, coraz większe środki przeznaczane są na bezpieczeństwo publiczne. Jesteśmy
świadomi tego zapotrzebowania i w związku z tym rozbudowujemy nasz zakład, zarówno pod względem budowy nowej powierzchni, jak również pod względem
zakupu kolejnych nowoczesnych maszyn i linii produk-

Na podstawie umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Konsorcjum – PGZ wraz z ZM Bumar Łabędy
PCO S.A. zostało wskazane jako dostawca urządzeń optoelektronicznych w projekcie modernizacji czołgu Leopard
2A4 do wersji 2PL.
W ramach modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji
2PL PCO S.A. dostarczyło w 2017 roku wyroby prototypowe, a na początku 2018 roku rozpoczęło dostawy seryjne
kamer termowizyjnych.

Czy w bieżącym roku zostanie poszerzona oferta
PCO S.A. przeznaczona na rynek cywilny?
Rozwój sprzedaży cywilnej koncentrujemy w tej chwili na
produktach dla lotnictwa. Z sukcesem certyfikowaliśmy
nasze gogle PNL-3M w EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego), co otwiera nam możliwości dostaw
m.in. dla służb ratowniczych czy ośrodków szkoleniowych
dla pilotów. Rozpoczęliśmy też procedurę przeprowadzenia certyfikacji przez amerykańską FAA (Federal Aviation
Administration).
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TEMAT NUMERU

PYTANIE DO PAWŁA GLICY,
DYREKTORA HANDLOWEGO

PLANY B+R NA 2018 ROK
KIERUNKI ROZWOJU PRAC B+R W PCO S.A.

TEMAT NUMERU

Autor: Andrzej Durka, dyrektor ds. rozwoju i wdrożeń

Działalność badawczo-rozwojowa PCO S.A. ściśle związana jest z rynkiem produkcji specjalnej. Na rynku tym
wyodrębnić można dwa główne segmenty istotne dla aktywności biznesowej Spółki:
a) Rynek optoelektronicznego wyposażenia dla indywidualnego użytkownika, uwzględniający sprzedaż
w ramach trzech grup produktowych:
• noktowizyjne indywidualne wyposażenie żołnierza;
• termowizyjne indywidualne wyposażenie żołnierza;
• noktowizyjne wyposażenie dla pilotów śmigłowców.
b) Rynek wyposażenia optoelektronicznego dla platform
bojowych, gdzie odbiorcami są przede wszystkim
MON i przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego. Sprzedaż realizowana w ramach tego segmentu
wpisuje się w następujące grupy produktowe:
• kamery termowizyjne do pokładowych systemów
kierowania ogniem;
• wielosensorowe głowice optoelektroniczne
ze stabilizowaną linią celowania;
• pokładowe systemy obserwacyjne i celownicze;
• systemy ostrzegania o opromieniowaniu
laserowym;
• dalmierze laserowe;
• pokładowe peryskopy noktowizyjne;
• lotnicze pokładowe systemy wizualizacji.
Celem strategicznym Spółki w zakresie działalności badawczo-rozwojowej jest rozwój termowizji.
Działalność badawczo-rozwojowa w Spółce jest procesem ciągłym, którego głównym celem jest spełnienie
zapotrzebowania rynku produkcji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem:
• opracowywania i wdrażania do produkcji nowoczesnych wyrobów spełniających oczekiwania potencjalnego Zamawiającego; średnio rocznie wdrażane są do
produkcji dwa – trzy wyroby. Rok 2017 był szczególny
w tym zakresie, gdyż wdrożono pięć wyrobów nowych
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lub głęboko modernizowanych, w tym: strzelecki celownik termowizyjny, celownik termowizyjny do zestawów przeciwlotniczych, system obserwacji dookólnej,
kamerę termowizyjną, kamerę telewizyjną;
• pozyskiwania nowych technologii, wykorzystywanych
w procesie produkcji, zarówno w nowych, jak i dotychczas oferowanych wyrobach. PCO S.A. w ramach pozyskiwania nowych technologii wdrożyło technologię
wytwarzania elementów optycznych (dyfrakcyjnych),
montażu wyrobów z wykorzystaniem pomieszczeń
typu „clean room” oraz modernizację laboratorium
cienkich warstw poprzez: pozyskanie nowej aparatury próżniowej, myjni ultradźwiękowej do elementów
optycznych, utworzenie pomieszczeń typu „clean
room”.
Uwzględniając plan sprzedaży PCO S.A., jako priorytet
w działalności badawczo-rozwojowej na 2018 rok przyjęto:
• realizację zadań wynikających z programu ZISW
„TYTAN”, tj. przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych ZISW „TYTAN”, w tym jego elementów opracowanych i wykonanych przez PCO S.A.:
wskaźnik laserowy, wyświetlacz nahełmowy, strzelecki celownik termowizyjny, monokular uniwersalny, latarka osobista, celownik kolimatorowy
i celownik kolimatorowy granatnika;
• wdrożenie do produkcji wyrobów przewidzianych do
wykorzystania w modernizacji czołgu Leopard 2A4 do
standardu 2PL, w tym: kamery termowizyjnej do przyrządu działonowego, modułu termowizyjnego przyrządu dowódcy oraz systemu termalno-telewizyjnego
dla kierowcy;
• przygotowanie wdrożenia do produkcji nowych
przyrządów obserwacyjno-celowniczych dla Zdalnie
Sterowanego Systemu Wieżowego, w tym: przyrząd
obserwacyjno-celowniczy działonowego, przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy i celownik awaryjny
dzienny;
• wdrożenie do produkcji głowicy obserwacyjno-śledzącej dla przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego „PILICA”.

UDZIAŁ PCO S.A. W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH,
KONFERENCJACH I WYSTAWACH W ROKU 2018*

TEMAT NUMERU

HAI HELI EXPO
USA, Las Vegas
27.02 - 01.03.2018
ENFORCETAC + IWA
Niemcy, Norymberga
07 - 12.03.2018
KADEX
Kazachstan, Astana
23 - 26.05.2018
EUROSATORY
Francja, Paryż
11 - 15.06.2018
BALT MILITARY EXPO
Polska, Gdańsk
25 - 27.06.2018
MSPO
Polska, Kielce
04 - 07.09.2018
ADAS
Filipiny, Manila
26 - 28.09.2018
ADEX
Azerbejdżan, Baku
27 - 29.09.2018
ARMS & SECURITY
Ukraina, Kijów
09 - 12.10.2018
HELITECH
Holandia, Amsterdam
16 - 18.10.2018
INDODEFENCE
Indonezja, Dżakarta
07 - 10.11.2018
IDEAS
Pakistan, Karaczi
27 - 30.11.2018

*stan na dzień: 26 marca 2018 r.
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Prosimy o zarezerwowanie terminu na

IV edycję Konferencji
Optoelektronicznej ,
która odbędzie się w dniach

14-15 listopada 2018r.
w Hotelu Windsor w Serocku.

Organizator konferencji - PCO S.A.

Przy współudziale: Wojskowej Akademii Technicznej,
Związku Pracodawców Polskiej Platformy
Technologicznej Fotoniki
i Politechniki Warszawskiej

www.optoelektroniczna.pl

ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ
NOWE PROJEKTY PCO S.A.
Autor: Dział Rozwoju Biznesu

PCO S.A. to firma gotowa podejmować ciekawe i ambitne
zadania, które z jednej strony przyczynią się do powstawania wysoce zaawansowanych technologicznie produktów, a z drugiej strony pozwolą rozwinąć posiadane
technologie, umiejętności i kwalifikacje pracowników do
możliwie najwyższego poziomu, tak, aby być atrakcyjnym
partnerem na rynku globalnym ze względu na poziom
i jakość produktów.
Szansę takiego rozwoju upatrujemy w programach „kosmicznych”, tzn. takich, w których produkty PCO będą
wykorzystywane w programach kosmicznych lub będą
elementami systemów satelitarnych do obserwacji kosmosu, Słońca i Ziemi.

PCO rozpocznie starania o przejście do fazy drugiej,
która polegałaby na opracowaniu demonstratora technologii.
PROBA-3 to projekt realizowany w ramach umowy
z Centre Spatial de Liège – Université de Liège (CSL), na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Celem projektu jest sprawdzenie na orbicie możliwości precyzyjnego
sterowania lotem formacji satelitów. Urządzeniem doświadczalnym będzie koronograf – urządzenie do obserwacji korony słonecznej składającej się z dwóch współpracujących
satelitów, z których jeden przysłania tarczę słoneczną tak,
aby drugi mógł obserwować koronę słońca. Ze względu
na ruch obiegający Ziemię satelity muszą się przemieszczać
względem siebie. Zdobyte w ramach projektu doświadczenia mają posłużyć do dalszych projektów ESA.

Programy kosmiczne są dla PCO szczególną szansą, gdyż
zgodnie z polityką Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA) preferującej współpracę międzynarodową, dają nam uprzywilejowaną pozycję w pozyskiwaniu
środków na projekty kosmiczne, co ułatwia nawiązanie
współpracy z czołowymi światowymi firmami.
W ramach tej współpracy PCO realizuje dwa programy:
• Kompaktowy system optyczny z kanałem podczerwieni do obserwacji Ziemi (CIROP);
• PROBA-3 – koronograf.
Projekt CIROP realizowany jest w ramach programu ESA
Polish Industry Incentive Scheme, wspierającego polskie
firmy.
Celem projektu jest analiza możliwości oraz opracowanie koncepcji modelu współpracy dwóch systemów do
obserwacji Ziemi w paśmie podczerwieni, należących do
włoskiej i holenderskiej firmy. Zakres prac obejmuje opracowanie rozwiązań pozwalających na współpracę systemów i w efekcie integrację poszerzającą możliwości ich
wykorzystania do obserwacji Ziemi. Jednym z rozwiązań
podnoszących efektywność systemu jest eliminacja obserwacji obszarów przykrytych przez chmury i zmniejszenie ilości transmitowanych niepotrzebnie informacji.

źródło: www.esa.int
PCO S.A. jest odpowiedzialne za poniższy zespół Baffle
and Structure.
PCO w ramach projektu jest podwykonawcą części mechanicznych elementów koronografu satelity PROBA-3
według projektu i dokumentacji opracowanych przez CSL.
Ze względu na zmienne warunki pracy opracowanie właściwej technologii i wykonanie obudowy urządzenia jest
zadaniem bardzo poważnym i wymagającym, decydującym o powodzeniu całej misji.

Projekt potrwa osiem miesięcy i jest w pełni finansowany
ze środków ESA. Po zakończeniu fazy koncepcyjnej i przedstawieniu wyników Europejskiej Agencji Kosmicznej
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Zgodnie ze strategią rozwoju PCO S.A. poszukuje produktów i działań w obszarze cywilnym. Jednak ze względu na
specyfikę firmy przemysłu obronnego PCO angażuje się
w projekty niekomercyjne i niekonwencjonalne wymagające wiedzy i fachowości.

Projekt wykonuje CSL, a PCO dokumentację techniczną
i gotowe podzespoły.
Realizując projekt, PCO skonfrontuje poziom swoich
umiejętności i technologii oraz zasad organizacji pracy
z wymaganiami firm działających w sektorze kosmicznym.
Projekt pozwoli na dostosowanie swoich kompetencji do
współpracy z europejskimi firmami sektora kosmicznego.
Projektem HANEDA (holographic near-eye display) PCO S.A.
wkracza w technologię HAR – poszerzonej rzeczywistości holograficznej. Większość z nas zetknęła się z goglami wirtualnej rzeczywistości pozwalającymi przenieść się
użytkownikowi w wirtualny świat gier lub trójwymiarowych obrazów.
Kolejnym poziomem jest system poszerzonej rzeczywistości, w którym na istniejące w rzeczywistości obrazy nakładane są obrazy wygenerowane komputerowo.
Elementem takich systemów są wyświetlacze, które pozwolą na jednoczesne widzenie obrazów rzeczywistych
i wirtualnych.
Takim urządzeniem będą gogle holograficzne opracowane przez Konsorcjum PCO S.A. i Politechniki Warszawskiej
z zagranicznym partnerem naukowym – Chiba University
z Japonii.
Cel długoterminowy to pozyskanie gamy produktów gogli
holograficznych do systemów: obserwacyjnych, zdalnego
sterowania, ale również systemów monitorowania stanu
psychofizycznego człowieka oraz urządzeń medycznych:
diagnostycznych i rehabilitacyjnych.
Projekt HANEDA uzyskał finansowanie w programie
Team Tech organizowanym przez FNP – ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego
sektora B+R.
Projekt obejmuje pozyskanie i wykształcenie kadry inżynierskiej i naukowej dla PCO S.A. posiadającej wiedzę na
temat projektowania i wytwarzania systemów holograficznych.

POLITYKA ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNE CELE PCO S.A. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
Autor: Ewa Towerska – kierownik zespołu ds. rozwoju zawodowego i BHP, Edyta Kłos-Łazowska – dział kadr
Zapewnienie gotowości kadry i pracowników do realizacji
celów strategicznych Spółki poprzez podnoszenie efektywności pracy, pozyskiwanie nowych kadr i rozwijanie

kompetencji to jedno z podstawowych działań Zarządu
Spółki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Na postawie analiz struktury wiekowej i etatowej pracowników szacuje się, że zachowanie w kolejnych latach
istniejącej obecnie proporcji w ilości zatrudnienia pracowników w PCO S.A. zabezpiecza Spółkę w najbliższych pięciu latach przed luką pokoleniową.

Przyjęte i sprawdzone procedury zatrudniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zabezpieczają
PCO S.A. w okresie najbliższych 5 lat przed luką kompetencyjną.

Zatrudnienie [%] w poszczególnych
obszarach organizacyjnych PCO S.A.

Zarząd
produkcja

HANDEL

w tym Biuro Rozwoju Biznesu i Marketingu

1%

UTRZYMANIE RUCHU
B+R
6%

7%

42%

ADMINISTRACJA

• dział prawny;
• biuro zarządu;
• sekretariaty zarządu;
• dział kontroli wewnętrznej.

LOGISTYKA
KADRY

• dział kadr;
• dział płac;
• dział ochrony informacji;
• dział administracyjno – gospodarczy;
• dział bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

20%

3%
5%
4%

EKONOMICZNO-FINANSOWY

3%
9%

JAKOŚĆ

2. Efektywność pracy
Podnoszenie efektywności pracy kadry i pracowników
realizowane jest poprzez przygotowywany w 2017 roku
i wdrażany w roku 2018 informatyczny system do oceny
efektywności pracy.
System zawiera moduł opisowej i ilościowej oceny realizacji zadań przez pracownika oraz ocenę kompetencji.
Od 2019 roku będzie także wykorzystywany do rejestracji
i planowania szkoleń.

System oceny efektywności pracy obejmuje wszystkich
pracowników Spółki (poza pracownikami fizycznymi na
produkcji) i umożliwia ocenę zadań i kompetencji pracownika przez przełożonego, dokonanie przez pracownika raz w roku samooceny, a także przeprowadzenie oceny
współpracowników.
Wdrożenie w Spółce oceny efektywności pracy ma na celu
podsumowanie i udokumentowanie osiągnięć w pracy
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1. Zatrudnienie

kierownika i pracownika za cały rok oraz zaplanowanie
działań na rok następny. Ocena jest wsparciem w pomiarze
wartości i kosztów pracy kierownika i jego zespołu, w tym
każdego pracownika indywidualnie. Ocena efektywności
pracy jest także wyznacznikiem potrzeb szkoleniowych
pracownika, jego potencjału do rozwoju oraz rodzajem
analizy postaw i umiejętności pracownika pod kątem szans
i zagrożeń na zajmowanym przez niego stanowisku.

Nie do przecenienia jest także rola komunikacyjna w zakresie dopracowywania i integrowania strategii Spółki
z funkcjonującymi systemami zarządzania oraz monitorowania i weryfikowania efektów działań strategicznych,
które realizuje kadra kierownicza i pracownicy.

W obszarze zarządzania kapitałem
ludzkim Spółka kontynuuje działania
związane z pozyskaniem absolwentów uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i wdrożenie ich do pracy
w PCO S.A.

i Lotnictwa), oraz z Politechniki Wrocławskiej (2 studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki).

W Spółce, w ramach programu „Student” studenci bądź
absolwenci uczelni technicznych mogą zrealizować praktykę studencką i staż absolwencki oraz napisać pracę
studialną (inżynierską, magisterską) związaną z profilem
działalności Spółki.

W ubiegłym roku pięcioro studentów obroniło prace dyplomowe realizowane przy współpracy z PCO S.A.

Trzymiesięczne staże zorganizowane były dla dziewięciu
studentów uczelni wyższych w pionie badawczo-rozwojowym i handlowym.

W ramach Programu „Student” zostało zatrudnionych
pięcioro studentów/absolwentów biorących udział w programie w pionie badawczo-rozwojowym i handlowym.

W ramach działań związanych z pozyskiwaniem młodych
kadr do pracy w PCO Spółka od lat bierze udział w targach
pracy organizowanych przez uczelnie techniczne.
W 2017 roku uczestniczyliśmy w targach pracy na
Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.
W 2017 roku praktykę zawodową i studencką odbyło 32
studentów i uczniów, wśród których najwięcej z Wydziału
Fizyki Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii
Technicznej (2 studentów Wydziału Mechatroniki

Praktyka 2017 - studenci uczelni

POLITYKA ZARZĄDZANIA

3. Pozyskiwanie kadry

PRAKTYKA
STUDENCKA
32 osoby

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
10%

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

7%
4%

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

ZATRUDNIENIE
5 osób

Od września 2017 roku w porozumieniu z Zespołem Szkół
Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, uczniowie klas

10%
67%
7%
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STAŻ

9 osób

średniej kadry technicznej wymagającej rozwoju zawodowego w zawodach związanych z optyką i mechaniką.

Tym działaniem Spółka uczestniczy w dualnym systemie
kształcenia, zwanym też przemiennym lub dwutorowym,
który polega na nauce zawodu organizowanej przez
pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym
w systemie szkolnym, lub formach pozaszkolnych. System
ten jest bardzo upowszechniony w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, Norwegii i Francji, a i w Polsce pamiętamy
szkoły przyzakładowe i warsztaty szkolne.

Dla PCO S.A. jest to szansa na zapewnienie ciągłości zatrudnienia młodych, wykwalifikowanych pracowników na
wydziałach produkcyjnych, a dla Szkoły i uczniów - poprawa stanu ilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego i możliwość zatrudnienia.

Współpraca między PCO S.A. a szkołą ma na celu utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego w metropolii warszawskiej i wykorzystania unijnych środków
finansowych przeznaczonych na inwestycje w szkolnictwie.
Jest to także odpowiedź na rosnący deficyt pracowników

Na sukces firmy wpływa prowadzona od lat polityka zarządzania personelem, która ukierunkowana jest na rozwijanie kompetencji i zatrudnianie do pracy w Spółce
młodych, ambitnych kadr, długofalową współpracę
z uczelniami i instytutami naukowymi w zakresie pozyskiwania nowej generacji pracowników do obszaru B+R
i produkcji oraz zapewnienie sukcesji kadry, która zbliża
się do wieku emerytalnego.

ETYKA W PCO S.A.
Autor: Aleksandra Celer, kierownik działu ds. komunikacji i PR
Spółka PCO S.A. wchodząca w skład PGZ S.A. przestrzega zasad Kodeksu Etyki Grupy PGZ oraz stosuje zasadę
„zero tolerancji dla korupcji”. Kodeks Etyki PGZ S.A. został
wprowadzony w PCO S.A. w 2017 roku.
Dodatkowo od 2013 roku w Spółce obowiązuje „Kodeks
etyczny PCO S.A.”
Celem „Kodeksu etycznego” jest kształtowanie kultury
życia, a w szczególności kultury pracy wewnątrz firmy
oraz poza nią. Kodeks wspiera Spółkę w dążeniu do bycia
wzorowym, niezawodnym i uczciwym partnerem w biznesie, a także solidnym pracodawcą.
Postępowanie zgodne z „Kodeksem etycznym” ma
istotne znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Buduje
wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań
wśród pracowników oraz w otoczeniu zewnętrznym.
Dzięki określonemu systemowi wartości firma staje się
przewidywalna i wiarygodna dla swoich pracowników,
partnerów, klientów. Ma to szczególne znaczenie w stale
zmieniającym się otoczeniu.
Etyczne prowadzenie biznesu oraz stosowanie zasady
zero tolerancji dla korupcji to dwie kluczowe zasady, na
których opiera się etyka i antykorupcja w PGZ S.A.

Spółka PCO S.A. w ramach PGZ S.A. buduje i wdraża system opierający się na trzech kluczowych filarach:
• budowaniu świadomości, znaczenia i roli etycznego
zachowania w biznesie;
• identyfikowaniu zagrożeń i ich rodzajów, miejsc ich
występowania, mechanizmów zdarzeń o charakterze
korupcyjnym oraz wszelkich naruszeń zasad etycznych;
• reakcji na zidentyfikowane zdarzenia zarówno o charakterze nieetycznym, jak i korupcyjnym.
Oprócz Kodeksu Etyki PGZ S.A. w Spółce wprowadzono
szereg zasad i regulacji opisujących standardy postępowań takich jak m.in. procedurę antykorupcyjną oraz antymobbingową.
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Technikum Mechanicznego Nr 7 obywają zajęcia lekcyjne
organizowane w PCO S.A.

SZLACHETNA PACZKA

POLITYKA ZARZĄDZANIA

W grudniu 2017 roku PCO S.A. po raz piąty wzięło udział
w akcji Szlachetna Paczka. Wspólnymi siłami pracownikom udało się wesprzeć samotną matkę z dwójką dzieci,
zaspokajając ich najważniejsze potrzeby. Rodzina otrzymała żywność, środki czystości, meble, artykuły szkolne,
zabawki, ubrania oraz węgiel na zimę. Jednemu z dzieci
została wykupiona terapia, której potrzebowało ze względu na swoją chorobę.
Pracownicy PCO S.A. corocznie angażują się w działania
charytatywne, wspomagając akcję Szlachetna Paczka.
Akcja prowadzona jest według Kodeksu Mądrego
Pomagania, co oznacza, że udzielona pomoc jest konkretna i przemyślana. Firma PCO S.A. chętnie wspiera projekty
edukacyjne i akcje charytatywne, które przynoszą rzeczywistą pomoc i wsparcie potrzebującym.
Szlachetna Paczka jest ogólnopolską inicjatywą łączącą
Polaków w geście pomagania, która działa od 2001 roku.

14

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
WRZESIEŃ 2017 – LUTY 2018

UMOWA NA ZMKT
Umowa pomiędzy PCO S.A. a 2. Regionalną Bazą
Logistyczną z Warszawy została podpisana 8 lutego bieżącego roku. Na mocy umowy PCO S.A. dostarczy osiem
kompletów (z opcją dodatkowych pięciu) zestawów modernizacyjnych kamery termowizyjnej przeznaczonych
dla czołgów PT-91 wyposażonych w SKO-1T „DRAWA”.
Dostawy mają zostać zrealizowane do końca października
2018 roku.

W skład zestawu modernizacyjnego kamery termowizyjnej wchodzi: adapter zapewniający połączenie mechaniczne kamery termowizyjnej KLW-1 z główką peryskopową
celownika działonowego SKO „DRAWA-T”, kamera termowizyjna KLW-1 „ASTERIA”, wyświetlacz działonowego,
monitor działonowego, monitor wielofunkcyjny oraz zestaw kabli.

WIGILIA FIRMOWA
14 GRUDNIA 2017 ROKU
Spotkanie wigilijne pracowników PCO S.A. odbyło się
14 grudnia 2017 roku. Uroczystość oficjalnie otworzył
ówczesny prezes Ryszard Kardasz, składając wszystkim
pracownikom oraz zaproszonym gościom życzenia świąteczno-noworoczne. W spotkaniu wigilijnym, w zastępstwie biskupa polowego Wojska Polskiego księdza Józefa
Guzdka, wziął udział ksiądz płk Piotr Kowalczyk, który pobłogosławił uczestników.
Podczas uroczystości zaprezentował się duet świąteczny Miss Sound z repertuarem świątecznym, zachęcając
uczestników spotkania do wspólnego kolędowania.
Podobnie jak w latach poprzednich, w czasie uroczystości wręczona została nagroda dla zwycięzcy konkursu
świątecznego, a także podsumowano akcję Szlachetna
Paczka. Dyrektorowi handlowemu Pawłowi Glicy prze-

kazano figurkę Michała Archanioła, którą wylicytował
w aukcji charytatywnej na rzecz rodziny wybranej w ramach Szlachetnej Paczki.
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8 LUTEGO 2018 ROKU

III KONFERENCJA OPTOELEKTRONICZNA
8–9 LISTOPADA 2017 ROKU
W dniach 8–9 listopada 2017 roku w Jachrance odbyła się
III edycja Konferencji Optoelektronicznej.

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Wydarzenie zostało zorganizowane przez PCO S.A. we
współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki,
Politechniką Warszawską oraz Wojskową Akademią
Techniczną. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarz Stanu
w MON – Bartosz Kownacki. Wydarzenie odbyło się pod
hasłem: „Optoelektronika ważnym elementem strategii
zrównoważonego rozwoju Państwa”.
Głównym tematem konferencji była przyszłość polskiej optoelektroniki oraz oczekiwania Wojska Polskiego
w zakresie modernizowania sprzętu będącego na ich wyposażeniu. Wyzwaniem dla rodzimego przemysłu optoelektronicznego jest uruchomienie produkcji kluczowych
podzespołów, takich jak wzmacniacze obrazu czy detektory podczerwieni, które obecnie zamawiane są u dostawców zagranicznych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele przemysłu obronnego, Wojska Polskiego oraz świata nauki.
Towarzyszyła jej wystawa wyrobów optoelektronicznych.
Spółka PCO zaprezentowała strzelecki celownik termowizyjny SCT „RUBIN”, gogle noktowizyjne PNL2-ADM
„SZPAK”, lotnicze gogle noktowizyjne PNL-4 „ORLIK”,
gogle noktowizyjne MU3-ADM, stabilizowaną głowicę
optoelektroniczną GOD-1 „IRIS” oraz kamerę termowizyjną KLW-1 „ASTERIA”.
Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia polskiej nauki oraz przemysłu w zakresie szeroko
rozumianej optoelektroniki oraz oczekiwania odbiorców
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takich jak Wojsko Polskie. W ramach konferencji odbył
się panel dyskusyjny pt.: „Wyzwania dla optoelektroniki
wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski
i świata”. Prowadzone dyskusje przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz umożliwiły spojrzenie na dziedzinę
optoelektroniki z szerszej perspektywy.

XXV MSPO KIELCE
5–8 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W dniach 5–8 września 2017 roku PCO S.A. zaprezentowało swoje wyroby podczas XXV Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Stoisko PCO S.A. znalazło się w hali, w której prezentowały się spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wystawiony
został między innymi system obserwacji dookólnej złożony z kamer telewizyjnych i termowizyjnych. Pokazano
go zarówno na stoisku, jak i zamontowany na pojazdach
– samobieżnym moździerzu 120 mm „RAK” oraz czołgu
PT-91M2, na którym zaprezentowano także system samoosłony pojazdu SSP-1 OBRA-3. Głowice optoelektroniczne z PCO S.A. znalazły się z kolei na czołgu PT-17.
Zaprezentowana została także gama kamer dziennych
i termowizyjnych, w tym zestaw urządzeń wykorzystywany w systemie przeciwlotniczym „POPRAD”. Na stoisku
znalazły się też zamontowane na hełmie lotnicze gogle
noktowizyjne PNL-4M. Pokazane zostały celowniki zamontowane na karabinach MSBS – strzelecki celownik
termowizyjny SCT „RUBIN” oraz dzienny celownik modułowy. Ponadto pokazano między innymi gogle noktowizyjne MU-3ADM z nowym montażem, zgodnie z uwagami
dotychczasowych użytkowników. Wśród prezentowanych
wyrobów znalazła się lornetka termowizyjna NPL-1T.
Ponadto wyroby PCO S.A. przeznaczone dla indywidualnych żołnierzy były prezentowane w ramach kompletów wyposażenia przez grupę żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej.
6 września 2017 roku podczas targów MSPO w Kielcach
Spółka PCO podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawy kilkuset zestawów gogli noktowizyjnych
MU-3ADM oraz lornetek noktowizyjnych NPL-1M dla
Wojska Polskiego. Urządzenia optoelektroniczne trafią na
wyposażenie m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Umowę ze strony PCO S.A. podpisał ówczesny prezes
Ryszard Kardasz, a ze strony Inspektoratu płk Dariusz
Pluta – szef Inspektoratu Uzbrojenia.
Przy podpisaniu umowy obecny był ówczesny sekretarz
stanu w MON Bartosz Kownacki. Podkreślił on, jak ważne
jest, aby Wojsko Polskie korzystało z nowoczesnych wyrobów krajowej produkcji, które spełniają najwyższe światowe standardy.
Lornetka noktowizyjna NPL-1M BROM to niewielkie i lekkie urządzenie – ważące ok 800 gramów, które pozwala
prowadzić obserwację terenu w warunkach ograniczonej
widoczności i w nocy na dużych odległościach. Zapewnia
trzykrotne powiększenie obrazu. Na jednej baterii może
pracować do 20 godzin. Natomiast gogle noktowizyjne
MU-3ADM pozwalają obserwować otoczenie przy naturalnym oświetleniu w nocy oraz gdy jest całkowicie ciemno
do 20 metrów. Z takich urządzeń korzystają już żołnierze
wojsk lądowych, wojsk specjalnych oraz oddziały spe-

cjalne policji. Gogle tworzą dwa monokulary MU-3AM,
które montowane są na hełmie lub za pomocą uprzęży
bezpośrednio na głowie. Można w łatwy sposób nimi sterować, odchylając je na boki lub całkowicie unosząc je ku
górze. Urządzenie jest wodoszczelne, a na jednej baterii
może również pracować do 20 godzin.
Na zakończenie XXV Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się uroczyste
wręczenie nagród Defender. PCO S.A. otrzymało nagrodę za zestaw kamer do systemu przeciwlotniczego
„POPRAD”, a także nagrodę dowódcy Wojsk Obrony
Terytorialnej za dzienny celownik modułowy DCM-1
„SZAFIR”. Spółka otrzymała również statuetkę z okazji
25-lecia MSPO.
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TARGI I KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PCO S.A.,
WAŻNIEJSZE WIZYTY W SIEDZIBIE SPÓŁKI
WRZESIEŃ 2017 – LUTY 2018

HAI HELI – EXPO
27 LUTEGO – 1 MARCA 2018 ROKU

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Podczas targów HAI Heli – Expo, które odbyły się w
dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku w Las Vegas
w USA, PCO S.A. wystawiło lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M. Są to gogle do zastosowania w śmigłow-

cach cywilnych, certyfikowane przez Europejską Agencję
Bezpieczeństwa Lotniczego i w trakcie certyfikacji przez
amerykańską Federal Aviation Administration. Targi poświęcone są przemysłowi śmigłowcowemu.

WIZYTA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
13 LUTEGO 2018 ROKU
W dniu 13 lutego 2018 roku siedzibę PCO S.A. odwiedzili
studenci z koła naukowego Optyki i Fotoniki Uniwersytetu
Warszawskiego. Po prezentacji przedstawiciel PCO oprowadził ich po kluczowych wydziałach Spółki. Studenci

mogli zapoznać się ze wszystkimi etapami produkcji. Mieli
również możliwość przetestowania celowników termowizyjnych i noktowizyjnych w tunelu optoelektronicznym.

DELEGACJA Z PAKISTANU
31 STYCZNIA 2018 ROKU
W dniu 31 stycznia 2018 roku siedzibę PCO S.A. odwiedziła delegacja pakistańskiego lotnictwa wojskowego.
Goście obejrzeli prezentację multimedialną PGZ oraz PCO.
Zapoznali się także z najnowszymi wyrobami Spółki.
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WIZYTA ŻOŁNIERZY Z DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA
7 GRUDNIA 2017 ROKU
W dniu 7 grudnia 2017 roku siedzibę PCO S.A. odwiedzili
żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Celem ich wizyty było zapoznanie się z produkowanym przez Spółkę sprzętem optoelektronicznym.
Zaprezentowane zostały między innymi strzelecki celownik termowizyjny SCT „RUBIN” oraz gogle noktowizyjne
MU-3ADM. Goście odwiedzili również wydziały produkcyjne zakładu oraz stację prób, gdzie zapoznali się z procesem testowania wyrobów oraz standardami jakości.

DELEGACJA Z PAKISTANU
28 LISTOPADA 2017 ROKU
W dniu 28 listopada 2017 roku siedzibę PCO S.A. odwiedziła delegacja Heavy Industries Taxila (HIT) z Pakistanu.
Na czele delegacji stał generał broni Muhammad Naeem
Ashraf. Goście uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami PCO S.A. oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obejrzeli
prezentację dotyczącą działalności Grupy i PCO S.A.
HIT grupuje najważniejsze pakistańskie zakłady branży obronnej. Zajmuje się produkcją, modernizacją oraz
rozwojem sprzętu wykorzystywanego przez armię pakistańską.

INSEC 2017
15–16 LISTOPADA 2017 ROKU
W dniach 15-16 listopada 2017 roku odbyła się w Warszawie
Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa
Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jednym z jej głównych
tematów była modernizacja służb mundurowych. Podczas
konferencji swoje wyroby zaprezentowały spółki należące
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym PCO S.A.

WYSTAWA NA OKĘCIU
15 LISTOPADA 2017 ROKU
W dniu 15 listopada 2017 roku na lotnisku Okęcie
w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ministra
Obrony Narodowej połączona z prezentacją sprzętu produkowanego przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
PCO S.A. zaprezentowało w jej trakcie Lotnicze gogle

noktowizyjne PNL-4 „ORLIK”, gogle noktowizyjne PNL2ADM „SZPAK” i gogle noktowizyjne MU-3ADM, monokular noktowizyjny MU-3M „KOLIBER” oraz strzelecki
celownik termowizyjny SCT „RUBIN”.
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KONFERENCJA GRANICE
25–27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
W dniach 25-27 października 2017 roku w Lublinie odbyła
się konferencja Granice – Wschodnia Konferencja i Targi
Ochrony Granic. Tematem przewodnim wydarzenia była
szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej.

Swoje wyroby prezentowały spółki posiadające ofertę dla
służb granicznych. Swoje wyroby noktowizyjne i termowizyjne wystawiało między innymi PCO S.A.

VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI
PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
W dniu 20 października 2017 roku PCO S.A. wzięło udział
w VII Warszawskich Dniach Techniki organizowanych
przez Politechnikę Warszawską, Naczelną Organizację
Techniczną oraz oddział warszawski Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Warszawskie Dni Techniki mają promować studiowanie
na uczelniach technicznych oraz osiągnięcia polskiej myśli
technicznej. W tym roku ich uczestnicy zwiedzali siedzibę PCO S.A. W programie zwiedzania były między innymi wydziały produkcyjne oraz tunel optoelektroniczny,
w którym odbyła się prezentacja sprzętu noktowizyjnego
i termowizyjnego. Uczestnicy Warszawskich Dni Techniki
zapoznali się z działaniem monokularu noktowizyjnego
MU-3M „KOLIBER” oraz strzeleckiego celownika termowizyjnego SCT „RUBIN”.

ADEX 2017
17–20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
W dniach 17-20 października 2017 roku w Seulu w Korei
Południowej odbyły się targi ADEX 2017. Wzięło w nich
udział 386 wystawców z 32 krajów, w tym Polska Grupa
Zbrojeniowa. Na stoisku PGZ prezentowane były między

innymi wyroby PCO S.A. Wystawione zostały: strzelecki
celownik termowizyjny SCT „RUBIN”, monokular noktowizyjny MU-3M „KOLIBER” oraz lornetka termowizyjna
NPL-1T.

1. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W ARABII SAUDYJSKIEJ
15–19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
PCO S.A. wzięło udział w 1. Międzynarodowym Sympozjum
na temat Bezpieczeństwa Granic Lądowych i Morskich
zorganizowanym przez Saudyjską Straż Graniczną, które
odbywało się w dniach 15-19 października w Dżedda w
Królestwie Arabii Saudyjskiej. PCO S.A. prezentowało najnowsze wyroby noktowizyjne i termowizyjne bazujące na
najnowocześniejszych europejskich technologiach optoelektronicznych do wykorzystania przez funkcjonariuszy
straży granicznej. Wśród przedstawianych produktów
znalazły się lotnicze gogle noktowizyjne PNL-4 „ORLIK”
oraz gogle noktowizyjne MU-3ADM.
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TARGI ARMS & SECURITY
10–13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

W dniach 10-13 października 2017 roku PCO S.A. prezentowało swoją ofertę na największych ukraińskich targach
zbrojeniowych Arms & Security. Na wspólnym stoisku
spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej znalazły się między innymi lotnicze gogle noktowizyjne PNL-4
„ORLIK” oraz monokular noktowizyjny MU-3M „KOLIBER”,
a także peryskopowy celownik termowizyjny PCT-72 i kamery termowizyjne. Wyroby PCO S.A. cieszyły się dużym
zainteresowaniem przedstawicieli strony ukraińskiej oraz
delegacji z innych krajów.

HELITECH 2017
3–5 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
W dniach 3-5 października 2017 roku w Londynie odbyły
się targi HELITECH, podczas których swoje wyroby prezentowały firmy kierujące swoją ofertę dla wojskowych
i cywilnych użytkowników śmigłowców. PCO S.A. promowało cywilną wersję lotniczych gogli noktowizyjnych
PNL-3M, które uzyskały certyfikację Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

KONFERENCJA TERMOWIZJA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI
27–29 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W dniach 27-29 września 2017 roku przedstawiciel PCO
S.A. uczestniczył w konferencji Termowizja i Termometria
w Podczerwieni, która odbyła się w Ustroniu.
Organizatorem wydarzenia była Politechnika Łódzka.
Konferencja to wydarzenie gromadzące przedstawicieli
uczelni, instytutów naukowych oraz przemysłu zajmują-

cego się technologią termowizyjną. Podczas konferencji
przedstawiona została historia oraz stan rozwoju polskich
badań nad wykorzystaniem technologii termowizyjnej.
Prezentowane były wyroby będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych polskiego przemysłu oraz instytutów badawczych i uczelni.
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MANEWRY DRAGON-17

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

21 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W dniu 21 września 2017 roku na terenie Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyły się obchody
Dnia Dostojnych Gości w ramach ćwiczenia taktycznego
„Dragon-17”. W uroczystości wzięli udział między innymi
wiceminister obrony narodowej, sekretarz stanu Michał
Dworczyk, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisław Czosnek i wielu
innych. Podczas uroczystości odbyła się prezentacja dynamiczna możliwości bojowych pododdziałów oraz prezentacja sprzętu wojskowego. PCO S.A. zaprezentowało między
innymi: strzelecki celownik termowizyjny SCT „RUBIN”,
dzienny celownik modułowy DCM-1 „SZAFIR”, gogle noktowizyjne PNL-2ADM „SZPAK”, gogle noktowizyjne MU-3ADM
oraz lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M.

TARGI DSEI
12–15 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W dniach 12-15 września 2017 roku PCO S.A. zaprezentowało swoje wyroby podczas targów DSEI w Londynie. Na
stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zaprezentowany Monokular Noktowizyjny MU-3M „KOLIBER”, Strzelecki

Celownik Termowizyjny SCT „RUBIN” oraz Lotnicze Gogle
Noktowizyjne PNL-3M. DSEI to największe targi branży obronnej w Europie, gromadzące czołowych światowych producentów oraz dostarczycieli usług z dziedziny bezpieczeństwa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
WRZESIEŃ 2017 – LUTY 2018

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI
25 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W dniu 25 września 2017 roku w Warszawie
odbyła się uroczysta gala Business Centre
Club, podczas której rozdane zostały nagrody Ambasador Polskiej Gospodarki

przyznawane firmom promującym Polskę na arenie międzynarodowej. PCO S.A. zostało uhonorowane w kategorii „Kreator rozwiązań XXI wieku”.

NAGRODY DLA PCO S.A. Z MSPO W KIELCACH
8 WRZEŚNIA 2017 ROKU
W ostatnim dniu MSPO w Kielcach, 8 września 2017 roku,
Spółka PCO otrzymała nagrodę Defender za zespół kamer do zestawu przeciwlotniczego „POPRAD”, a także
Nagrodę Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za celownik modułowy DCM-1 „SZAFIR” i statuetkę z okazji 25-lecia MSPO.

YEARS

LAT

MSPO
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MEDIA O NAS

Prezes PCO: planujemy prowadzenie prac w nowych
obszarach. Na rynki wojskowe i cywilne
Portal Defence 24, 21.02.2018

PCO gotowe do modernizacji Leopardów
Portal Defence24.pl, 4.01.2018
Autor: Jakub Palowski

Wywiad przeprowadzony z prezesem PCO S.A.
Krzysztofem Kluzą przez Defence24.

Informacja o osiągnięciu przez PCO S.A. potencjału do obsługi i napraw modernizacji przyrządów obserwacyjnych
dowódcy czołgów Leopard 2A4, przebudowywanych do
standardu Leopard 2PL.
W grudniu 2017 roku w Spółce odebrano ostatnie
urządzenia STTE (Special Tools and Test Equipment).
W obecności przedstawicieli ZM Bumar – Łabędy
i 4. Regionalnej Bazy Logistycznej potwierdzono utworzenie potencjału do modernizacji oraz obsługi i napraw systemów obserwacyjnych PERI R17, które służą
do prowadzenia obserwacji przez dowódców czołgów
niezależnie od obrotu wieży. W ramach modernizacji
w PERI R17 zostaną zainstalowane Kamery Termowizyjne
KLW-1P „ASTERIA” produkcji PCO S.A. Dzięki temu
Leopardy uzyskają możliwość prowadzenia działań
w trybie hunter-killer w każdych warunkach atmosferycznych i w nocy.

Termowizja z PCO dla Twardych
Portal Defence24.pl, 14.02.2018
Informacja prasowa dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy PCO S.A. a 2. Regionalną Bazą Logistyczną w sprawie dostarczenia wojsku ośmiu kompletów Zestawów
Modernizacyjnych Kamery Termowizyjnej. Umowa daje
również możliwość domówienia dodatkowych pięciu zestawów, dostawa ZMKT zakończyć się ma do końca października 2018 roku.

Umowa na kolejne komplety ZMKT
Zespół Badań i Analiz Medialnych, 10.02.2018
Notatka prasowa informuje o podpisanej 8 lutego br.
umowie pomiędzy 2. Regionalną Bazą Logistyczną
z Warszawy a PCO S.A. w sprawie dostawy kolejnej partii
Zestawów Modernizacyjnych Kamery Termowizyjnej przeznaczonych dla czołgów PT-91 wyposażonych w SKO-1T
„DRAWA”. Na mocy umowy PCO S.A. dostarczy osiem
kompletów ZMKT.

Polska modernizacja T-72
Portal Defence24.pl, 23.01.2018
Autor: Marek Dąbrowski
Autor opisuje pakiet modernizacyjny dla czołgów T-72M1
i PT-91 Twardy przygotowany przez spółki Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, w tym PCO S.A. Czołg może otrzymać telewizyjno-termowizyjny dzienno-nocny System Obserwacji
Dookólnej (SOD), Kamerę Termowizyjną KLW-1 „ASTERIA”
oraz Zestaw Modyfikacyjny Kamery Termowizyjnej (ZMKT)
– wszystko produkcji PCO S.A.

PCO gotowe do modernizacji Leopardów
Magazyn „Special Ops”, 3.01.2018
Notatka prasowa na temat oficjalnego odbioru w PCO
S.A. całości wyposażenia urządzeń STTE (Special Tools
and Test Equipment) w ramach pozyskania potencjału
utrzymania czołgów Leopard oraz potwierdzenia utworzenia potencjału przemysłowego do modernizacji oraz
serwisowania i napraw przyrządów obserwacyjnych dowódcy z rodziny PERI R17. Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane podpisaniem umowy 28 grudnia 2015 roku
na modernizację czołgów Leopard użytkowanych przez
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

PCO może już modernizować Leopardy
Wirtualny Nowy Przemysł, 27.12.2017
Informacja dotyczy odbioru ostatnich urządzeń STTE
(Special Tools and Test Equipment) w ramach pozyskania
potencjału utrzymania czołgów Leopard. Po dwuletnich
przygotowaniach PCO S.A. oficjalnie stało się zakładem,
w którym będzie prowadzona obsługa i naprawa urządzeń optoelektronicznych czołgów Leopard 2A4/2A5/2PL
będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
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MEDIA O NAS

WRZESIEŃ 2017 – LUTY 2018

Pracownicy PCO S.A. po raz kolejny wspierają
Szlachetną Paczkę
Onet.pl, 8.12.2017

Optoelektronika – rewolucja w dziedzinie komunikacji
i widzenia
Polskie Radio Czwórka, 3.11.2017

Informacja prasowa na temat udziału PCO S.A. w corocznej akcji Szlachetna Paczka. Podobnie jak w ubiegłych latach, Spółka i jej pracownicy zaangażowali się w pomoc
potrzebującym, starając się zaspokoić najważniejsze potrzeby rodziny z województwa mazowieckiego.

Informacja o nagraniu wywiadu z prezesem PCO S.A. na
temat optoelektroniki w ramach programu „Stacja Nauki”
w programie 4. Polskiego Radia.

PCO S.A. na VII Warszawskich Dniach Techniki
Portal Defence24.pl, 30.10.2017

MEDIA O NAS

Zielone światło dla Pilicy
„Polska Zbrojna”, 7.12.2017
Autor: Krzysztof Wilewski
Autor informuje o zatwierdzeniu przez Inspektorat
Uzbrojenia MON dokumentacji technicznej dotyczącej
nowych przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich „PILICA”, co oznacza, że firmy należące do Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, w tym PCO S.A., mogą już rozpocząć
produkcję. Wojsko Polskie zamówiło sześć baterii tego
systemu.

Straż Graniczna w „trybie nocnym”.
Potrzebny ponadresortowy program
Portal Defence24.pl, 14.11.2017
Autor: Maksymilian Dura
Artykuł jest analizą sytuacji Straży Granicznej, która pomimo pilnego zapotrzebowania na nowe wyposażenie,
głównie w zakresie obserwacji nocnej, nie może liczyć na
najlepszy sprzęt od krajowego producenta. W rozpisanym
przetargu nie startowało PCO S.A. ze względu na niskie
wymagania techniczne sprzętu. Obecnie stosowane rozwiązania zapewniają maksymalne wzmocnienie obrazu
i takie produkty ofertuje PCO S.A.

Technologiczna niezależność
Polska-Zbrojna.pl, 9.11.2017
Autor: Krzysztof Wilewski
Autor opisuje przebieg III Konferencji Optoelektronicznej,
która miała miejsce w Jachrance w dniach 8-9 listopada
2017 roku. Zorganizowana przez PCO S.A. konferencja
umożliwia dyskusję na temat przyszłości rodzimej optoelektroniki oraz poznanie oczekiwań głównego odbiorcy
tego typu sprzętu – Wojska Polskiego. Największym wyzwaniem, przed którym stoją polscy producenci w dziedzinie fotoniki, jest uruchomienie produkcji kluczowych
podzespołów optoelektroniki, takich jak wzmacniacze
obrazu i detektory podczerwieni, w tej chwili muszą być
one sprowadzane z zagranicy.
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Notatka prasowa o udziale PCO S.A. w VII Warszawskich
Dniach Techniki. Uczestnicy zwiedzali w dniu 20 października 2017 roku siedzibę PCO S.A. Warszawskie Dni Techniki
są cykliczną imprezą organizowaną przez Politechnikę
Warszawską, Naczelną Organizację Techniczną oraz
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Mechaników Polskich. PCO już kolejny rok
udostępniło swoją siedzibę do zwiedzania przez uczestników wydarzenia. Goście wysłuchali prezentacji dotyczącej
technologii optoelektronicznych oraz działalności Spółki.
Zwiedzili także wydziały produkcyjne, zapoznając się z
najnowocześniejszymi maszynami oraz wyrobami PCO.

Arabia Saudyjska: PCO S.A. na sympozjum dot. bezpieczeństwa granic
Portal Defence24.pl, 18.10.2017
Tematem informacji prasowej jest udział PCO S.A. w 1.
Międzynarodowym Sympozjum na temat Bezpieczeństwa
Granic Lądowych i Morskich zorganizowanym przez
Saudyjską Staż Graniczną, które odbywało się w dniach
15-19 października w Dżedda w Królestwie Arabii
Saudyjskiej.
PCO S.A. prezentowało w Arabii Saudyjskiej najnowsze
wyroby noktowizyjne i termowizyjne bazujące na najnowocześniejszych europejskich technologiach optoelektronicznych do wykorzystania przez funkcjonariuszy staży
granicznej. Wśród przedstawianych produktów znalazły się Lotnicze Gogle Noktowizyjne PNL-4 „ORLIK” oraz
Gogle Noktowizyjne MU-3ADM.

Oferta PCO S.A. na targach Arms & Security
Portal Defence24.pl, 11.10.2017
Informacja o obecności PCO S.A. na targach Arms &
Security, które odbyły się na Ukrainie w dniach 10-13 października 2017 roku. Stoisko PCO S.A. cieszyło się dużym
zainteresowaniem zarówno kierownictwa resortu obrony
Ukrainy, jak też przedstawicieli innych państw.

Sprzęt noktowizyjny dla wojska
„Polska Zbrojna”, 7.09.2017
Informacja o podpisanej przez Inspektorat Uzbrojenia
i PCO S.A. umowie na dostawę sprzętu optoelektronicznego. Zgodnie z zawartą umową PCO S.A. zobowiązało się do 2019 roku dostarczyć wojsku 266 Lornetek
Noktowizyjnych NPL-1M BROM-M oraz 620 kompletów
Gogli Noktowizyjnych MU-3ADM. Urządzenia optoelektroniczne trafią na wyposażenie m.in. żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej.

MSPO 2017: Systemy termowizyjne
i noktowizyjne od PCO
Portal Defence24.pl, 6.09.2017
Autor: Maksymilian Dura
Artykuł poświęcony jest potencjałowi produkcyjnemu PCO
S.A., które jest obecnie w stanie zabezpieczyć większość
potrzeb indywidualnego żołnierza, jeżeli chodzi o systemy
termowizyjne i noktowizyjne. Wyposażenie indywidualne
oferowane przez Spółkę PCO można podzielić na trzy kategorie: gogle noktowizyjne, celowniki strzeleckie i lornetki.
Pierwsza kategoria dotyczy urządzeń montowanych bezpośrednio na głowie ludzi – dających im możliwość prowadzenia obserwacji nocnej bez ograniczania swobody rąk.

Notatka prasowa informuje o podpisanej w dniu 6 września
2017 roku umowie pomiędzy PCO S.A. a Inspektoratem
Uzbrojenia na dostarczenie przyrządów optoelektronicznych dla polskiej armii. W ramach umowy PCO S.A.
dostarczy wojsku gogle noktowizyjne MU-3ADM oraz lornetki noktowizyjne NPL-1M, czyli wybrane produkty firmy
z wyposażenia dla indywidualnego żołnierza.

Spółki wchodzące w skład PGZ podpisały z MON umowy na blisko 100 mln złotych
Wprost.pl, 6.09.2017
Portal informuje o umowie podpisanej pomiędzy PCO
S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawy nowoczesnego sprzętu optoelektronicznego dla polskiej armii.
PCO S.A. ma dostarczyć wojsku Gogle Noktowizyjne MU3ADM oraz Lornetki Noktowizyjne NPL-1M, czyli wyroby
stanowiące wyposażenie indywidualne żołnierza.

Umowy na 200 mln zł w drugim dniu targów broni
TVP Info, 6.09.2017
Informacja na temat umowy w sprawie zakupu 266 lornetek noktowizyjnych i 620 kompletów gogli noktowizyjnych. Umowa została zawarta w drugim dniu targów
MSPO w Kielcach pomiędzy PCO S.A. a Inspektoratem
Uzbrojenia.

MSPO 2017: PCO z pełną gamą systemów termowizyjnych i noktowizyjnych
Portal Defence24.pl, 4.09.2017
Informacja prasowa dotyczy umów zawartych podczas
targów MSPO w Kielcach w 2017 roku. Jedną z firm, które podpisały umowę z Inspektoratem Uzbrojenia, jest PCO
S.A. Kontrakt zapewnia dostawy sprzętu optoelektronicznego produkcji PCO S.A. do armii polskiej, są to Lornetki
Termowizyjne NPL-1M BROM-M oraz Gogle Noktowizyjne
MU-3ADM. Umowa została podpisana w trybie z wolnej ręki.

Bumar zapowiada modernizację T-72
Portal Defence24.pl, 28.08.2017
Autor: Jakub Palowski
Autor przedstawia informację o modernizacji czołgu T-72.
Modernizacja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie Inspektoratu Uzbrojenia MON. Czołg oznaczony
PT-91M2 ma otrzymać między innymi nowe przyrządy obserwacyjne dla kierowcy (PNK-72 „RADOMKA”) oraz system obserwacji dookólnej SOD produkcji PCO S.A. Pojazd
zostanie też wyposażony w nowy system samoosłony
OBRA-3 wraz z wyrzutniami granatów dymnych.

„KRAB”, „PIORUN” i nie tylko, czyli armia bardziej nowoczesna
„Polska Zbrojna”, 15.08.2017
Autor: Tadeusz Wróbel
Artykuł opisuje zakres zakupów zrealizowanych w ciągu
2016 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej. PCO
S.A. na mocy umowy z MON zawartej pod koniec 2016
roku dostarczy armii w latach 2017-2019 sprzęt optoelektroniczny, m.in. lornetki, gogle noktowizyjne i celowniki
termowizyjne za 352 mln zł.
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PCO S.A. podpisało umowę z Inspektoratem Uzbrojenia
Portal Evertiq.pl, 6.09.2017

PCO PO GODZINACH
XXII PIELGRZYMKA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO I LOTNICZEGO
30 września 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXII
Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego
i Lotniczego.

PCO PO GODZINACH

Na podstawie dekretu bp Tadeusza Płoskiego z 2008
roku Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego
i Lotniczego odbywa się corocznie w okolicy dnia
św. Michała Archanioła – patrona pracowników krajowych zakładów zbrojeniowych. Pielgrzymka jest nie tylko przeżyciem duchowym, ale i okazją do spotkań ludzi
związanych z przemysłem zbrojeniowym i lotniczym oraz
rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.
Tradycyjnie w pielgrzymce wzięła udział delegacja
z PCO S.A., poczty sztandarowe wystawiła zarówno sama
Spółka, jak i Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.
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