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słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność przekazać Państwu pierwszy w tym
roku numer czasopisma „Noktowizor” wydawanego
przez PCO S.A. Głównym tematem bieżącego wydania
jest nasza oferta dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Członek
Zarządu, dyrektor handlowy Paweł Glica wypowiada się
na temat działalności handlowej Spółki oraz o kierunkach jej rozwoju w 2017 roku, w tym m.in. o gotowości zapewnienia wyposażenia żołnierzom Wojsk Obrony
Terytorialnej.
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Przedstawiamy Państwu również nasze wyroby oraz informujemy o najnowszych modyfikacjach produktów.
W dziale „Polityka zarządzania” mogą Państwo przeczytać o „Kodeksie Etyki PGZ S.A.” wprowadzonym we
wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGZ. Dokument
ma zapewnić wysokie standardy etycznego postępowania oraz odpowiedni poziom zwalczania zagrożeń natury
korupcyjnej. Dział zawiera także informacje na temat polityki zatrudnienia w PCO S.A.
W dalszej części wydawnictwa znajdą Państwo relację
z XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz drugiej edycji Konferencji Optoelektronicznej zorganizowanej przez PCO S.A.
Informujemy także o podpisaniu umowy wieloletniej na
dostawę wyrobów optoelektronicznych dla Sił Zbrojnych
RP oraz o udziale Spółki w targach i konferencjach.
Serdecznie zapraszam do lektury wydawnictwa
„Noktowizor”. Mam nadzieję, że zamieszczone informacje okażą się dla Państwa przydatne i ciekawe.

Z poważaniem
Ryszard Kardasz

Prezes Zarządu PCO S.A.
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PCO S.A. Z PERSPEKTYWY ROKU 2016 I Z PLANAMI NA ROK 2017

słowo wstępne

– wypowiedź Prezesa Zarządu PCO S.A. Ryszarda Kardasza

W minionym roku PCO S.A. obchodziło jubileusz 40-lecia.
W ramach obchodów jubileuszu zorganizowana została m.in. uroczysta gala na Stadionie Narodowym,
a także liczne wydarzenia z zakresu promocji, edukacji
i CSR. Priorytetowa dla PCO S.A. w 2017 roku będzie realizacja umów na dostawę sprzętu optoelektronicznego
dla Sił Zbrojnych RP, ale również rozwój oferty urządzeń
optoelektronicznych dla pojazdów wojskowych, kontynuacja prac nad Zaawansowanym Indywidualnym Systemem Walki „TYTAN” oraz dalszy udział w projektach naukowo-badawczych.
W ostatnim miesiącu 2016 roku PCO S.A. podpisało umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sprzętu optoelektronicznego dla Sił Zbrojnych RP. Dostawy w ramach
umowy będą realizowane w latach 2017–2019.
PCO S.A. uczestniczy w modernizacji czołgów Leopard
II używanych przez Wojsko Polskie. W ramach tego programu Spółka przygotowuje m.in. kamery termowizyjne.
Perspektywy rozwoju daje również opracowanie przez
PCO kamery KLW-1R „ASTERIA” dla kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Umożliwia to udział PCO
S.A. w modernizacji tych pojazdów. Bierzemy również
udział w opracowaniu wieży bezzałogowej dla KTO Rosomak, przygotowując wykorzystywane w niej głowice
optoelektroniczne.
Uzyskanie cywilnej certyfikacji dla noktowizyjnych gogli
lotniczych PNL-3M „ORLIK” otwiera przed Spółką nowe
rynki. Po certyfikacji gogle będą mogły zostać zastosowane w śmigłowcach Airbus Helicopters EC-135. Oznacza
to możliwość zastosowania wyrobów Spółki m.in. w maszynach cywilnych służb ratunkowych, np. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozwój asortymentu cywilnego
rozszerza grono potencjalnych odbiorców. Przenikanie się
technologii wojskowych i cywilnych będzie z pewnością
wśród naszych priorytetów na rok 2017.
W roku 2017 kontynuowane będą pracę nad Zaawan-sowanym Indywidualnym Systemem Walki „TYTAN”.
PCO S.A. koordynuje działania przygotowującego system konsorcjum. Prace są już na bardzo zaawansowanym
etapie. Gotowe są m.in. zmodernizowane urządzenia
optoelektroniczne, które będzie wykorzystywał żołnierz
przyszłości. Ze względu na skalę zamówienia oraz możliwość jego dalszego rozszerzenia prace nad ZISW „TYTAN”
są traktowane przez spółkę priorytetowo.
Jednym z założeń na nowy rok jest także zwiększenie rozpoznawalności marki PCO S.A. Służy temu m.in. współpraca w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Fo-
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toniki, której firma jest koordynatorem. Daje to firmie
możliwość podążania za najnowszymi trendami w branży
optoelektronicznej. W tym roku PCO S.A. zamierza zorganizować kolejną edycję Konferencji Optoelektronicznej
gromadzącej czołowych specjalistów oraz przedstawicieli
Wojska Polskiego i przemysłu obronnego. Zorganizowane przez nas wydarzenie jest okazją do nawiązania
nowych kontaktów i wymiany cennych doświadczeń.
Prezentacja wyników badań i ciekawych projektów
z obszaru optoelektroniki jest pretekstem do podjęcia tematu praktycznych zastosowań fotoniki nie tylko
w sektorze obronności, ale również w innych, istotnych
dla naszego kraju dziedzinach.
Plany na 2017 rok związane z rozwojem oferty PCO S.A.
oraz z realizacją zamówień powinny również zaprocentować zwiększeniem zatrudnienia poprzez pozyskanie nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr. W tym obszarze
firma prowadzi cykliczne projekty, których celem jest budowa i promocja wizerunku PCO S.A. jako innowacyjnego
i wartościowego pracodawcy. W ramach działań Employer Branding w minionym roku zorganizowano dni otwarte dla studentów i absolwentów kierunków technicznych.
Spółka brała również udział w branżowych wydarzeniach
na uczelniach.
W roku 2016 firma otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za swoje produkty z dziedziny optoelektroniki,
m.in.: nagrodę Defender za kamerę KLW-1R czy Laur Innowacyjności za kamerę KLW-1 „ASTERIA”. Otrzymane
nagrody były efektem pracy B+R, ale również odpowiedniej promocji wyrobów podczas targów i konferencji.
W tym roku firma również będzie prowadzić aktywne
działania marketingowe, aby prezentować swoje wyroby
podczas polskich i zagranicznych wydarzeń branżowych.
W bieżącym roku planujemy rozpocząć inwestycję
zwiększającą potencjał i zaplecze produkcyjne PCO S.A.
Na terenie siedziby Spółki ma powstać nowy budynek,
na którego budowę pozyskaliśmy środki z budżetu
państwa.
Biorąc pod uwagę nasze zamówienia dla Wojska Polskiego i innych służb mundurowych oraz udział PCO S.A.
w ważnych dla polskiej obronności projektach, liczymy,
iż rok 2017 pozwoli nam na dalszy aktywny rozwój firmy. Rosnąca innowacyjność polskiej myśli technicznej,
prowadzenie aktywnych prac naukowo-badawczych we
współpracy z uczelniami i instytutami, jak również praca
nad wzbogaceniem oferty, sprawia, iż pozytywnie patrzę na 2017 rok dla naszej Spółki.

Temat numeru

TEMAT NUMERU – PCO S.A. DLA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojska Obrony Terytorialnej są częścią Sił Zbrojnych RP
przeznaczoną do prowadzenia działań taktycznych na
obszarze kraju. Stanowią je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane
i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki,
wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.

W Wojskach Obrony Terytorialnej mają pełnić służbę
żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, tj. Terytorialną Służbę
Wojskową (TSW). Obowiązek TSW ma być pełniony
w obszarze swojego zamieszkania – rotacyjnie (podczas
odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty
rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych,
specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie
i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału
obronnego Polski.

WOT mają stanowić samodzielny rodzaj Sił Zbrojnych RP,
który w znaczący sposób powiększy potencjał obronny
Polski. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi
i związkami organizacyjnymi tych wojsk w czasie pokoju,
sytuacji kryzysowej i wojny. Nie przewiduje się przekazywania WOT w podległość MSWiA.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
• prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu
z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub
zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika;
• ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,
likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia
ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego;
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji;
• współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego;
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni;
• szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

W pierwszej kolejności nastąpi formowanie brygad OT
na ścianie wschodniej (z siedzibą dowództwa brygady
w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie), co wynika
z przeprowadzonej analizy potencjału wojskowego SZ RP
oraz aktualnej sytuacji polityczno-militarnej.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 20
września 2016 roku dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
podlega Ministrowi Obrony Narodowej, podobnie jak dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) oraz
dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ).
W docelowym modelu Sił Zbrojnych dowództwo WOT będzie usytuowane podobnie jak inne dowództwa Rodzajów
Sił Zbrojnych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku dowództwo
nad Wojskami Obrony Terytorialnej objął generał brygady
Wiesław Kukuła.
Informacje podane z: http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/.
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PROPOZYCJE PRODUKTÓW PCO S.A. PRZEZNACZONYCH DLA ODDZIAŁÓW OBRONY TERYTORIALNEJ

Temat numeru

– SKŁAD DRUŻYNY PIECHOTY:

6

Lp.

Członek składu drużyny OT

Optoelektronika – PCO S.A.

1

Dowódca drużyny

Gogle noktowizyjne MU-3AM
Lornetka termowizyjna TSO-1

2

Zastępca dowódcy drużyny

Gogle noktowizyjne NPL-2

3

Strzelec wyborowy

Lornetka noktowizyjna NPL-1M
Celownik dzienno-nocny CKW
lub celownik dzienno-nocny CWKW

4

Zwiadowca

Lornetka noktowizyjna NPL-1M
Celownik dzienno-nocny CKW
lub celownik dzienno-nocny CWKW

5

Starszy saper

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Celownik kolimatorowy CK-1T

6

Młodszy saper

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Celownik kolimatorowy CK-1T

7

Starszy medyk

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Dzienny celownik modułowy DCM-1

8

Młodszy medyk

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Dzienny celownik modułowy DCM-1

9

Starszy radiotelefonista

Monokular noktowizyjny MU-3AM

10

Młodszy radiotelefonista

Monokular noktowizyjny MU-3AM

11

Starszy strzelec

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Celownik termowizyjny SCT-2

12

Młodszy strzelec

Monokular noktowizyjny MU-3AM
Celownik termowizyjny SCT-2

PYTANIE DO…

Jakie są perspektywy handlowe PCO S.A. w 2017 roku?
Rok 2017 zapowiada się dość optymistycznie z punktu
widzenia planów. Naszym głównym klientem jest niezmiennie Ministerstwo Obrony Narodowej (Inspektoraty
Uzbrojenia i Wsparcia), rozszerzamy również współpracę z przedsiębiorstwami przemysłu obronnego, przede
wszystkim w zakresie dedykowanego wyposażenia
optoelektronicznego w ramach programów operacyjnych MON. Z nadzieją patrzymy także w kierunku eksportu oraz ewentualnego rozwoju produktów dla rynku
cywilnego. Tak więc perspektywy są obiecujące, staramy
się podejmować nowe szanse i traktować je jako wyzwania na najbliższy rok.

PCO S.A. podpisało w grudniu 2016 roku z Inspektoratem Uzbrojenia MON umowę na dostawę wyrobów
dla Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.
Jak wpłynie to na działalność handlową Spółki?
Z pewnością daje to duże bezpieczeństwo bieżącej działalności. Wspomniana umowa jest wieloletnim kontraktem,
co umożliwia zaplanowanie naszych działań w dłuższej perspektywie. Pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie
zasobów firmy oraz skupienie uwagi na rozwoju nowych
produktów i rynków. Mam tu na myśli prace badawcze
i rozwojowe nad innowacyjnymi produktami – w pierwszej
kolejności dla potrzeb wojska, ale również do zastosowań
cywilnych, głównie w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dostrzegamy też pewne szanse w związku
z rozwojem branży kosmicznej w Polsce oraz uczestnictwem naszego kraju w ramach programów Europejskiej
Agencji Kosmicznej.
Oczywiście przy tym wszystkim nie zapominamy o ciągłym
doskonaleniu wyrobów dla MON, zawsze staramy się dostarczać to, co jest najnowsze i najlepsze pod względem
dostępnych technologii. Stała obecność na liście dostawców dla wojska jest dla nas doskonałą rekomendacją, jeśli
chodzi o nowe rynki eksportowe.

Wśród priorytetów PCO S.A. jest ekspansja na rynki
zagraniczne. Jakie kierunki są dla Spółki obecnie najważniejsze oraz dające najlepsze perspektywy?
W przypadku tego typu pytań rozsądek nakazuje zachować pewną powściągliwość. Mogę powiedzieć, że z nadzieją patrzymy na rynki Azji Południowo-Wschodniej,
gdzie mieliśmy już pewne doświadczenia w dostawach

indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz sprzedaży
urządzeń noktowizyjnych dla pojazdów lądowych. Liczymy na kontynuację, ale i na rozszerzenie dostaw o nowy
asortyment w tym regionie. W swoich planach uwzględniamy także rozwój eksportu na Ukrainę, gdzie prowadzone są zaawansowane rozmowy z partnerami i mamy
nadzieję na ich finalizację w pierwszej połowie roku. Co
także warte podkreślenia, mamy realne szanse na eksport
produktów do zachodnioeuropejskich państw NATO.
W głównej mierze chodzi o indywidualne wyposażenie żołnierza w urządzenia noktowizyjne, które zyskują szerokie
uznanie za solidność konstrukcji oraz parametry użytkowe,
często znacznie lepsze niż w analogicznych produktach
konkurencji. W naszej działalności eksportowej nie bez
znaczenia może być też fakt uzyskania przez PCO certyfikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na
gogle PNL-3M, potwierdzającej możliwość stosowania ich
na rodzinie śmigłowców Airbus Helicopters EC-135.

Które spośród wyrobów PCO S.A. uważa pan za najistotniejsze, jeśli chodzi o perspektywy sprzedaży?
To trudne pytanie, na pewno jest ich kilka, natomiast patrząc z perspektywy kilku następnych lat, takim wyrobem
może być kamera termowizyjna KLW-1. Jest to produkt,
który może być instalowany jako element systemów kierowania ogniem lub obserwacyjno-rozpoznawczych, stanowiąc element złożonych głowic, takich jak GOD-1. Z jednej
strony niewątpliwym atutem jest fakt, że jest to nowoczesna konstrukcja, która znalazła już uznanie jako element
wyposażenia transporterów i czołgów dla polskiej armii.
Z drugiej strony kamera jest na tyle uniwersalna, że będzie mogła być z łatwością stosowana na wielu różnych
pojazdach oraz stanowić składnik głowic obserwacyjnych. Przypomnę również, że ten model kamery został
uhonorowany Defenderem podczas zeszłorocznego
MSPO w Kielcach.
Nie chciałbym się jednak ograniczać tylko do jednego
produktu, uważam, że bardzo istotne będzie również wyposażenie indywidualne żołnierza, szczególnie w obliczu
zapowiedzi rozbudowy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz
informacji o zwiększaniu liczebności wojsk operacyjnych.
Z pewnością wskazałbym na zmodernizowane wersje naszych produktów noktowizyjnych (gogle MU-3M, celownik PCS-5M) i termowizyjnych (celownik SCT-1M, lornetka
TSO-1). Sporym zainteresowaniem cieszy się też system
samoosłony pojazdu „OBRA” w najnowszej wersji, szczególnie wśród naszych potencjalnych eksportowych partnerów.
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PYTANIE DO...

PAWŁA GLICY, CZŁONKA ZARZĄDU, DYREKTORA HANDLOWEGO W PCO S.A.
NT. DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ SPÓŁKI I KIERUNKÓW JEJ ROZWOJU W 2017 ROKU.

NASZE WYROBY

nasze wyroby

SOD – SYSTEM OBSERWACJI DOOKÓLNEJ
System obserwacji dookólnej SOD, wprowadzony do produkcji w PCO S.A., jest urządzeniem przeznaczonym do
montażu na wieży moździerza „RAK” kalibru 120 mm.
Dzięki zastosowaniu zarówno kamer telewizyjnych, jak
i termowizyjnych system umożliwia ciągłą, dzienną i nocną, szerokokątną obserwację otoczenia pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności i w różnych warunkach
klimatycznych i atmosferycznych. System wyposażony jest
w cztery moduły telewizyjno-termowizyjne umieszczone na pojeździe, które umożliwiają załodze korzystanie
z dzienno-nocnego obrazu panoramicznego, bez konieczności obracania głowicy obserwacyjnej lub peryskopu.
SOD składa się także z komputera – koncentratora, zespołu
okablowania oraz monitora z ekranem dotykowym.
Parametry wykrycia celu typu człowiek dotyczą obiektu
o wymiarach 1,7 m × 0,75 m w dzień i w nocy (wg kryterium Johnsona dla kamery światła dziennego, wg STANAG 4347 dla kamery termowizyjnej) przy normalnych warunkach klimatycznych.
System obserwacji dookólnej SOD składa się z kilku podstawowych elementów funkcyjnych:
• czterech modułów telewizyjno-termowizyjnch
– każdy moduł telewizyjno-termowizyjny zawiera
po dwa tory telewizyjne i termowizyjne, z których sygnały są składane z sygnałami z trzech pozostałych
modułów kamer;
• komputera – koncentratora – umożliwia on scalenie
sygnałów wizyjnych jednocześnie ze wszystkich modułów telewizyjno-termowizyjnych oraz wyświetlenie
obrazu na monitorze;
• monitora – monitor dotykowy zapewnia sterowanie
systemem SOD i wyświetla obraz generowany z komputera – koncentratora. System umożliwia wyświetlanie obrazu w różnych trybach pracy;
• zespołu okablowania – zapewnia on rozprowadzenie
połączeń elektrycznych między elementami systemu
SOD oraz zawiera włącznik umożliwiający uruchomienie systemu.
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Rozkład modułów telewizyjno-termowizyjnych na pojeździe zapewnia obserwację 360 stopni.
Oprogramowanie użyte w systemie SOD jest dostępne
dla użytkownika przy użyciu interfejsu monitora dotykowego. System SOD umożliwia pracę w kilku trybach.
Podstawowym trybem pracy jest tryb PANORAMICZNY.
Za zmianę pracy między trybami odpowiada menu główne znajdujące się w górnej części ekranu.

Wśród nowych wyrobów wykorzystujących technologię
termowizyjną wdrożonych do produkcji przez PCO S.A.
znalazł się celownik termowizyjny SCT-2 „DIAMENT”. Jest
on przeznaczony do obserwacji oraz prowadzenia ognia
z broni ręcznej bez względu na warunki pogodowe oraz
oświetlenie. Celownik SCT-2 został wyposażony w uchwyt
umożliwiający pewny i powtarzalny montaż celownika na
szynie zgodnie ze standardem STANAG 4694 oraz na szynie zgodnie ze standardem MIL-STD 1913 (Picatinny).
Cechą urządzenia jest jego uniwersalność. Po zamontowaniu celownika na broni można prowadzić ogień bezpośrednio lub obserwować otoczenie zza przeszkody
terenowej dzięki wykorzystaniu dodatkowego wyświetlacza. Wyświetlacz może być zamontowany na hełmie i jest
połączony z celownikiem za pomocą przewodu o długości 1,5 m. Po zdjęciu z broni SCT-2 może służyć również
jako urządzenie obserwacyjne. W tym zastosowaniu celownik może współpracować z dalmierzem lub modułem
GPS. SCT-2 jest przystosowany do pracy w temperaturze
od -30 do +60°C.
Celownik został opracowany z myślą o broni podstawowej, w tym standardowych systemach uzbrojenia używanych w Wojsku Polskim, jak na przykład karabiny Beryl
i Mini-Beryl oraz karabinek MSBS.
Podstawowe cechy celownika to prostota obsługi
oraz niewielkie wymiary i waga. Celownik waży 900 g.
Wykrycie celu wielkości sylwetki ludzkiej przy pomocy
SCT-2 jest możliwe na dystansie do 3200 m, rozpoznanie

do 100 m, a identyfikacja – 550 m. Zastosowana w celowniku matryca posiada rozdzielczość 640 × 480 pikseli
i czułość NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)
lepszą niż 0,1°C. Daje to bardzo wyraźny obraz oraz jakość
obserwacji. Dodatkowo celownik ma dwukrotny i czterokrotny zoom elektroniczny. Urządzenie jest zasilane przez
4 baterie lub akumulatory typu AA lub CR123.
Obraz z celownika jest wyświetlany w okularze z wyświetlaczem, który został wyposażony w czujnik wyłączający
go automatycznie, gdy obserwator odsunie od niego oko.
Umożliwia to zmniejszenie zużycia energii, a także utrudnia wykrycie obserwatora.
Wśród funkcji celownika znalazło się wprowadzanie poprawek balistycznych, umożliwiające automatyczne przesuwanie znaku celowniczego, po wybraniu odległości do
celu przez strzelca. Poprawki balistyczne mogą być konfigurowane przez użytkownika, a znak celowniczy może
być justowany podczas przystrzeliwania.
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nasze wyroby

SCT-2 „DIAMENT” – STRZELECKI CELOWNIK TERMOWIZYJNY

ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ

rozwój i innowacyjność

CERTYFIKACJA „ORLIKA”
W grudniu PCO S.A. otrzymało certyfikat Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA) potwierdzający
możliwość stosowania na śmigłowcach Airbus Helicopters
EC-135 różnych typów lotniczych gogli noktowizyjnych
typu PNL-3M „ORLIK”. Dokument ten umożliwia oferowanie i sprzedaż gogli na śmigłowce EC-135, będące w użytkowaniu przez wszystkie służby pozawojskowe (rządowe
i prywatne), tzn. np. policję, lotnictwo sanitarne, komercyjne, patrolowe itp. Impulsem dla zgłoszenia gogli do
certyfikacji jest planowany przetarg na modernizację floty 27 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
obejmujący zakup 96 sztuk gogli dla pilotów i załogi medycznej. Bez stosownego certyfikatu EASA żaden cywilny
użytkownik nie może stosować gogli PNL-3M. Certyfikat
umożliwia także skrócenie procedury dla zastosowania
PNL-3M „ORLIK” na innych typach śmigłowców.
W wyniku całego procesu certyfikacyjnego powstał praktycznie nowy wyrób, zaakceptowany przez wszystkich
kontrolujących inspektorów EASA.

NOWY MOSTEK DLA MU-3M „KOLIBER”
PCO S.A. rozpoczęło realizację dostaw pierwszych monokularów noktowizyjnych MU-3M „KOLIBER” z nowymi
mostkami. Zastosowane rozwiązania montażu urządzenia
na hełmie pozwalają na jego wygodniejsze wykorzystanie. Nowy mostek umożliwia montaż jednego lub dwóch
urządzeń, czyli wykorzystywanie ich w charakterze mono-
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kularu lub gogli. Ponadto zaletą rozwiązania jest o wiele
niższa waga oraz rozmiar. Mostek pozwala również na takie złożenie nieużywanego monokularu, aby jak najmniej
wystawał poza obrys hełmu. Nowy system montażu jest
kompatybilny z wcześniej wyprodukowanymi monokularami MU-3M.

POLITYKA ZARZĄDZANIA

W dniu 3 stycznia 2017 roku zarządzeniem nr 1/2017 prezesa zarządu – dyrektora generalnego PCO S.A. w Spółce
został wprowadzony „Kodeks Etyki PGZ S.A.”.
„Kodeks Etyki” jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady etycznego postępowania pracowników
wobec siebie nawzajem oraz wobec partnerów zewnętrznych. Dokument został stworzony przez Polską Grupę
Zbrojeniową i określa podstawowe zasady oraz wartości,
jakimi pracownicy Grupy Kapitałowej PGZ powinni się kierować przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Kodeks stanowi uzupełnienie obowiązującego w Spółce
„Kodeksu Etycznego PCO S.A.”.
W celu zapewnienia wysokich standardów etycznego postępowania oraz odpowiedniego poziomu zwalczania zagrożeń natury korupcyjnej Zarząd PGZ S.A. podjął decyzję
o powołaniu Biura ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych,
jego misją jest stanie na straży i przestrzeganie zasad
i wartości zapisanych w „Kodeksie Etyki PGZ S.A.” oraz
eliminacja zagrożeń korupcyjnych poprzez weryfikację
procesów i procedur pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi. Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych pomaga
w interpretacji przepisów „Kodeksu Etyki” oraz rozstrzyganiu kwestii zachowań niezgodnych ze standardami
etycznego postępowania. Jest także komórką kontaktową w kwestiach stosowania kodeksu i oceny zgodności
postępowania z jego wymaganiami wobec udziałowców,
pracowników, partnerów, dostawców i ogółu społeczeństwa, w kraju i za granicą.

Kapitałowej PGZ opiera się na zasadzie: zero tolerancji dla
korupcji. Stosowane są międzynarodowe przepisy prawa
międzynarodowego dotyczące przemysłu obronnego, takie jak: FCPA – amerykańska ustawa o przeciwdziałaniu
zagranicznym praktykom korupcyjnym, UKBA – brytyjska
ustawa antykorupcyjna, Konwencja OECD dot. zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, konwencja ONZ o handlu bronią. Również kwestie
równouprawnienia wszystkich pracowników są dla spółek
PGZ priorytetowe. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji w pracy, zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku,
pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu,
orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych
i związków zawodowych.
Naruszenia „Kodeksu Etyki” rozstrzygane są przez Komisję
ds. Etyki, we współpracy z koordynatorami ds. etyki i procedur antykorupcyjnych reprezentującymi spółki.
W sytuacjach niejednoznacznych, niosących ryzyko złamania przepisów prawa lub przyjętych normatywów,
działania należy konsultować z Biurem ds. Etyki i Procedur
Antykorupcyjnych.
Kontakt mailowy z Biurem ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych realizowany jest pod adresem:
liniaetyki@pgzsa.pl.
Kodeks Etyki dostępny jest w formie elektronicznej na
stronie www.pcosa.com.pl.
Informacje pochodzą z materiału opracowanego przez PGZ S.A.

Integralną częścią „Kodeksu Etyki PGZ S.A.” są procedury antymobbingowa i antykorupcyjna. Polityka Grupy
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polityka zarządzania

KODEKS ETYKI PGZ S.A.

POLITYKA ZATRUDNIENIA W PCO S.A.
Autor: Ewa Towerska, kierownik zespołu ds. rozwoju zawodowego i BHP

ZATRUDNIENIE
PCO S.A. obecnie zatrudnia 615 osób, w tym najliczniejsza
grupa pracowników tworzy pion produkcji.
Zatrudnienie [%] w PCO S.A. w 2016 roku w poszczególnych obszarach organizacyjnych
6%

6%

Zarząd

1%

Produkcja
Jakość

20%

44%

Ekonom. – Finans.

polityka zarządzania

Kadry
3%

4%

Logistyka
4%

3%

9%

Administracja
B+R
Utrzymanie ruchu
Handel

W obszarze „Zarząd” uwzględniono asystentów i pełnomocników Zarządu.
W obszarze „Kadry” uwzględniono działy/zespoły bezpośrednio podlegle Dyrektorowi ds. Zarządzania Kadrami
(dział kadr, dział płac, dział ochrony informacji, dział administracyjno-gospodarczy, dział bhp, ppoż. i ochrony
środowiska).
W obszarze „Administracja” uwzględniono działy: dział
prawny, biuro zarządu, dział kontroli wewnętrznej, zespół
zarządzania projektami.

Na sukces firmy wpływa 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.
Dzięki programom motywacyjnym dostosowanym do
pracowników i tworzonemu przyjaznemu środowisku
pracy efektywność i zaangażowanie kadry są na wysokim,
satysfakcjonującym poziomie.

PRIORYTETY W ZAKRESIE POLITYKI KADROWEJ
Priorytetami polityki kadrowej na kolejne lata jest:
1. utrzymanie zaangażowania pracowników,
2. budowanie i wzmacnianie przywódczej roli kadry kierowniczej,
3. wdrożenie premiowych systemów motywacyjnych,
4. kontynuacja programów rozwoju talentów i sukcesji
kadr.
Strategia personalna PCO S.A. w latach 2015 –2030 zakłada pozyskiwanie i rozwój kluczowych zasobów personalnych w takich obszarach funkcjonowania firmy jak
B+R, produkcja i handel. Planowane jest zatrudnianie
pracowników na stanowiskach: specjaliści od integracji
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systemów, informatycy, konstruktorzy, inżynierowie specjaliści od termowizji, optycy mechanicy, monterzy justerzy, monterzy elektronicy, szlifierze szkła oraz operatorzy
obrabiarek CNC.
W najbliższych latach dużą rolę odgrywać będzie, podobnie jak obecnie, współpraca z uczelniami technicznymi
i instytutami naukowymi oraz rekrutowanie pracowników
z potencjałem do rozwoju własnego i rozwoju firmy. Rolą
HR jest partnerstwo w obszarze biznesu w aspekcie doboru wykwalifikowanego personelu do realizacji celów
biznesowych PCO S.A.

„SZLACHETNA PACZKA” I „SŁODKA PACZKA”

polityka zarządzania

W grudniu 2016 roku PCO S.A. po raz kolejny wzięło
udział w akcji „Szlachetna Paczka”, pomagając rodzinie
pani Marzeny i pana Marcina ze Stanisławowa, którzy
wychowują dwoje dzieci: Alana (6 lat) i Wiktorię (11 lat).
Alan choruje na autyzm i wymaga całodobowej opieki. W rodzinie tej brakuje niemal wszystkiego, a każde
zaoszczędzone pieniądze przeznaczane są na leczenie
Alana. Dzięki ofiarności i hojności pracowników PCO S.A.
a także datkom od działających w Spółce związków zawodowych oraz Prezesa, zakupione zostały m.in. meble,
pralka, lodówka, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i drobny sprzęt AGD. Poza najbardziej potrzebnymi
produktami Alan otrzymał także gry edukacyjne dostosowane do jego choroby, a Wiktoria wymarzony komputer. Spółka zadbała o dalszą rehabilitację chorego
chłopca, wykupując dla niego pakiet indywidualnie dobranej terapii rehabilitacyjnej.
Za uczestnictwo w akcji załoga PCO S.A. otrzymała podziękowania od Wójta Gminy Stanisławów oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Coroczny udział w akcji „Szlachetna Paczka” integruje
pracowników Spółki w pomocy potrzebującym, pozwala choćby w małym stopniu wpłynąć na los obdarowanej rodziny.

Pracownicy PCO S.A. w ubiegłym roku wsparli również
dzieci z Domu Dziecka w Brodnicy, przekazując im pościel, poduszki, koce, ręczniki, kubki, sztućce oraz paczki ze słodyczami, które zostały zakupione za pieniądze
z datków. Pomoc została przeprowadzona w ramach
akcji „Słodka Paczka”.
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PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ (WRZESIEŃ 2016 – STYCZEŃ 2017)

przegląd ważniejszych wydarzeń

UMOWA NA DOSTAWĘ WYROBÓW OPTOELEKTRONICZNYCH

W dniu 7 grudnia 2016 roku PCO S.A. podpisało z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na dostawę wyrobów optoelektronicznych dla Sił Zbrojnych RP. W uroczystości,
która odbyła się w Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce, uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ze strony PCO S.A. umowę
podpisał Prezes Ryszard Kardasz oraz Członek Zarządu,
dyrektor techniczny Stanisław Natkański, a ze strony
Inspektoratu Uzbrojenia płk Piotr Imański, I zastępca
szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Zamówione indywidualne wyposażenie optoelektroniczne ma być wykorzystywane między innymi przez Wojska Obrony Terytorialnej.
Podpisaniu umowy towarzyszył pokaz sprzętu produkowanego przez spółki polskiej branży obronnej. PCO S.A.
zaprezentowało wszystkie swoje najważniejsze wyroby,
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między innymi celownik termowizyjny SCT „RUBIN” oraz
gogle noktowizyjne PNL-2ADM „SZPAK”.

II KONFERENCJA OPTOELEKTRONICZNA

Konferencja odbyła się pod hasłem „Optoelektronika
kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli”.
Przedstawiono główne kierunki rozwoju badań nad technologiami optoelektronicznymi, a także jej zastosowania
zarówno cywilne, jak i wojskowe. Ważnym tematem były
możliwości polskiego przemysłu obronnego i instytutów
badawczo-naukowych oraz oczekiwania MON.
Podczas konferencji został zorganizowany panel dyskusyjny, którego uczestnicy zastanawiali się nad odpowiedzią
na pytanie, w jakim kierunku pójdzie rozwój technologii
optoelektronicznych i jak pogodzić powstawanie nowych
systemów obserwacyjnych z zachowaniem prawa do prywatności oraz wolności obywatelskich.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli
Wojska Polskiego, MON, instytutów badawczo-naukowych, wyższych uczelni oraz spółek przemysłu obronnego.
Konferencji towarzyszyła wystawa wyrobów firm branży optoelektronicznej. PCO S.A. zaprezentowało między innymi najnowszy celownik termowizyjny SCT-2
„DIAMENT”, kamerę termowizyjną KLW-1R „ASTERIA”
oraz głowicę optoelektroniczną GOD-1 „IRIS”.
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przegląd ważniejszych wydarzeń

W dniach 12–13 października 2016 roku w Hotelu Ossa pod
Rawą Mazowiecką odbyła się druga edycja Konferencji
Optoelektronicznej. Konferencja została zorganizowana
przez PCO S.A. we współpracy z Politechniką Warszawską,
Wojskową Akademią Techniczną oraz Polską Platformą
Technologiczną Fotoniki. Patronat nad wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki. Patronem
medialnym była Agencja Lotnicza Altair oraz miesięcznik
„Raport, Wojsko, Technika, Obronność”.

przegląd ważniejszych wydarzeń

XXIV MSPO KIELCE

W dniach 6 –9 września 2016 roku w Kielcach odbył się
XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
MSPO to jedna z najważniejszych wystaw przemysłu
obronnego w Europie Środkowej. Tegoroczna edycja
targów była rekordowa, jeśli chodzi o liczbę wystawców oraz odwiedzających. Wśród wystawców znalazło
się PCO S.A., prezentujące swoje wyroby w ramach ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zaprezentowane
zostały między innymi lotnicze gogle noktowizyjne PNL3M „ORLIK” oraz nowy celownik termowizyjny SCT-2
„DIAMENT”. Prezentowane było wyposażenie optoelektroniczne przygotowane w ramach programu polskiego żołnierza przyszłości „TYTAN” oraz oferta dla Wojsk
Obrony Terytorialnej. Spółka wystawiła również kamery
termowizyjne, w tym KLW-1R „ASTERIA” dostosowaną
do wykorzystania w kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Nowością była wirtualna, trójwymiarowa
prezentacja wyrobów PCO S.A.
Trzeciego dnia targów MSPO, stoisko PCO S.A. odwiedził minister Bartosz Kownacki. W towarzystwie Zarządu
Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapoznał się z najnowszymi
wyrobami Spółki. Szczególnym zainteresowaniem oglądających cieszył się termowizyjny system obserwacji TSO-1
„AGAT” oraz strzelecki celownik termowizyjny SCT-2.

W dniu 9 września 2016 roku, podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach,
PCO S.A. otrzymało nagrodę Defender za kamerę termowizyjną KLW-1R „ASTERIA” dla KTO Rosomak. Nagroda
przyznawana jest za wyróżniające się rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
PCO S.A. otrzymało również okolicznościową statuetkę za
40 lat działalności w branży obronnej.
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DNI OTWARTE
DNI OTWARTE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
W dniu 24 listopada 2016 roku w siedzibie PCO S.A. odbył
się dzień otwarty dla studentów i uczniów. Dzień otwarty był jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach
jubileuszu 40-lecia PCO S.A. Uczestnicy dnia otwartego
obejrzeli multimedialną prezentację o działalności Spółki
oraz wykorzystywanych przy produkcji technologiach.
Odwiedzili również wydziały produkcyjne, a także tunel
optoelektroniczny, w którym zaprezentowane zostało
działanie urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych.

W dniu 6 grudnia 2016 roku w siedzibie PCO S.A. zorganizowany został dzień otwarty dla rodzin pracowników
Spółki. Dla najmłodszych uczestników przewidziany został
kącik zabaw, w którym pojawił się św. Mikołaj oraz jego
pomocnicy. Starsi uczestnicy dnia otwartego obejrzeli

multimedialną prezentację dotyczącą działalności Spółki,
a następnie w grupach zwiedzili wydziały produkcyjne
PCO S.A. W tunelu optoelektronicznym odbyła się również
prezentacja urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych.

WIGILIA FIRMOWA
W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie wigilijne
dla pracowników PCO S.A. Prezes Ryszard Kardasz złożył
wszystkim pracownikom życzenia świąteczne. Podziękował
również za kolejny rok wytężonej pracy, dzięki której
Spółka mogła się rozwijać, a jej perspektywy są obecnie
coraz lepsze. W uroczystości, w zastępstwie biskupa polowego Wojska Polskiego księdza Józefa Guzdka, udział
wziął ksiądz ppłk. Piotr Kowalczyk, który złożył zebranym
życzenia. Spotkanie uświetnił występ chóru gospel Joy,
który wykonał zarówno tradycyjne kolędy, jak i pieśni gospel. Odbyło się też wspólne kolędowanie, w którym mogli
uczestniczyć biorący udział w spotkaniu. Podczas uroczystości wyświetlony został krótki film podsumowujący rok
jubileuszowy 40-lecia PCO S.A. W trakcie wigilii firmowej
wręczone zostały również nagrody dla pracowników biorących udział w konkursach świątecznych.
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przegląd ważniejszych wydarzeń

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZIN PRACOWNIKÓW PCO S.A.

TARGI I KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PCO S.A.
KONFERENCJA W JASIONCE, 11–12.01.2017
W dniach 11–12 stycznia 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się
konferencja naukowa, zorganizowana przez Inspektorat
Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
i 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Konferencji zatytułowanej „Wykorzystanie innowacyjnych technologii

dla zwiększenia zdolności operacyjnych do prowadzenia działań w terenie górzystym” towarzyszyła wystawa
sprzętu produkowanego przez zakłady Polskiej Grupy
Zbrojeniowej i firmy produkujące na potrzeby sił zbrojnych. Oferta PCO S.A. została zaprezentowana podczas
jednego z paneli dyskusyjnych.

przegląd ważniejszych wydarzeń

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ „PILICY”, 24.11.2016
W dniu 24 listopada 2016 roku w ZM „Tarnów” w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
podpisano umowę w sprawie dostaw przeciwlotniczych
systemów rakietowo-artyleryjskich bliskiego zasięgu
„PILICA” dla Wojska Polskiego. PCO S.A. dostarcza wchodzące w skład systemu głowice optoelektroniczne GOS-1
„AURORA”.

KONFERENCJA „WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE – WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA EUROPY I ŚWIATA”, 23–24. 11. 2016
W dniach 23–24 listopada 2016 roku w Piotrkowie
Trybunalskim odbyła się konferencja „Wojna hybrydowa na Ukrainie – wnioski i rekomendacje dla Europy
i świata”. Konferencji towarzyszyła prezentacja wyrobów

spółek przemysłu obronnego. PCO S.A. zaprezentowało
m.in. monokular MU-3M „KOLIBER” oraz celownik termo
-wizyjny SCT „RUBIN”.

WYSTAWA PT. „WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, 21.11.2016
W dniu 21 listopada 2016 roku w warszawskiej
Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja ekspercka „Wojska Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”. Podczas konferencji zapre-

zentowano sprzęt produkowany przez spółki PGZ S.A.
Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz 12-osobowej drużyny piechoty wyposażonej m.in. w urządzenia optoelektroniczne produkowane przez PCO S.A.
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KONFERENCJA „OBRONA TERYTORIALNA I JEJ ROLA WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA”, 17–18. 11.2016
W dniach 17–18 listopada 2016 roku w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbyła się konferencja „Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”. W panelach dyskusyjnych omawiano rolę, jaką
pełni obrona terytorialna w Polsce i w innych krajach.

Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu przeznaczonego dla Wojsk Obrony Terytorialnej. PCO S.A. zaprezentowało termowizyjny system obserwacyjny TSO-1 „AGAT”,
celownik termowizyjny SCT „RUBIN” i monokular noktowizyjny MU-3M „KOLIBER”.

SPOTKANIE RADY PRZEDSTAWICIELI PPTF, 27.10.2016
siębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze
fotoniki, wpisujące się w podejście Unii Europejskiej
wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki
w Europie. PCO S.A. koordynuje działania PPTF.

przegląd ważniejszych wydarzeń

W dniu 27 października 2016 roku w siedzibie PCO
S.A. odbyło się posiedzenie Rady Przedstawicieli
Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. W jego
trakcie PPTF dokonał podsumowania II Konferencji
Optoelektronicznej, która odbyła się w dniach 12–13
października 2016 roku. PPTF to przedsięwzięcie przed-

VI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI, 21.10.2016
W dniu 21 października 2016 roku siedzibę PCO S.A.
odwiedzili uczestnicy VI Warszawskich Dni Techniki.
Uczestnicy WDT obejrzeli multimedialną prezentację działalności Spółki. Zwiedzili również wydziały produkcyjne,
a w tunelu optoelektronicznym zapoznali się z działaniem
urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych.

Warszawskie Dni Techniki to coroczne wydarzenie organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ich celem
jest popularyzacja zawodów inżyniera i technika oraz prezentacja polskich przedsiębiorstw wysokiej technologii.

TARGI ARMS & SECURITY, 11–14.10.2016
W dniach 11–14 października 2016 roku w Kijowie na
Ukrainie odbyły się targi Arms & Security. PCO S.A. zaprezentowało swoje wyroby w ramach stoiska PGZ S.A.
Wśród zaprezentowanych wyrobów znalazły się między
innymi celownik termowizyjny SCT „RUBIN”, monokular
noktowizyjny MU-3ADM „KOLIBER” oraz peryskopowy
celownik termowizyjny PCT-72. Stoisko Spółki odwiedził m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł
Soloch oraz Oleksandr Turczynow – sekretarz Rady
Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
SZÓSTY DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA
POLSKIEGO BIZNESU
W dniu 21 stycznia 2017 roku PCO S.A. znalazło się wśród
laureatów, którzy otrzymali kolejny Diament do Złotej
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu – prestiżowej nagrody
Business Centre Club. Jest to już szósty Diament przyznany PCO S.A.

przegląd ważniejszych wydarzeń

NAGRODA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DLA PCO S.A.
W dniu 8 grudnia 2016 roku PCO S.A. otrzymało Nagrodę II Stopnia w konkursie na najlepszą pracę naukową
i wdrożenie z obszaru obronności za zestaw modyfikacyjny kamery termowizyjnej wraz z kamerą termowizyjną
KLW-1 „ASTERIA”.

LAUR INNOWACYJNOŚCI
W dniu 23 listopada 2016 roku PCO S.A. otrzymało nagrodę Laur Innowacyjności za kamerę termowizyjną KLW-1
„ASTERIA”. Nagroda jest przyznawana przez Naczelną
Organizację Techniczną – Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych. Laur Innowacyjności jest przyznawany za opracowywanie innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych
rozwiązań.

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI
W dniu 28 września 2016 roku PCO S.A. otrzymało nagrodę Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Najwyższa
Jakość, przyznawaną przez Business Centre Club firmom
promującym Polskę na arenie międzynarodowej.

DEFENDER 2016
Podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach PCO S.A. otrzymało nagrodę
Defender za wyróżniające się rozwiązania techniczne
sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa za kamerę termowizyjną KLW-1R „ASTERIA” dla KTO Rosomak.
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MEDIA O NAS

(WRZESIEŃ 2016 – STYCZEŃ 2017)

„Diament dla PCO S.A. Nagroda Lidera Polskiego
Biznesu przyznana”
25.01.2017, portal Defence24.pl

„Polska zbrojeniówka rośnie w siłę. To nasze dobro
narodowe”
02.01.2017, polskieradio.pl

Notatka prasowa informuje o przyznaniu corocznych
nagród Business Centre Club dla najlepszych polskich
przedsiębiorców. Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego
Biznesu wyróżniono m.in. PCO S.A., przyznając Spółce
szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego
Biznesu. Jest to wyróżnienie przyznawane laureatom
z ubiegłych lat, którzy utrzymali bądź wzmocnili pozycje
swoich firm na rynku. Nagrodę w imieniu PCO S.A. odebrał prezes Ryszard Kardasz.

Audycja radiowa podjęła temat modernizacji w polskiej
armii. Wywiad został przeprowadzony z Ryszardem
Kardaszem – prezesem PCO S.A., który zapowiedział dostawy urządzeń termowizyjnych dla polskiej armii – „12
lat temu noktowizja i termowizja były w wojsku nieobecne. Nastąpił postęp w oczekiwaniach na te technologie”.

„Polski system obserwacji dookólnej dla RAKA”
20.01.2017, portal Defence24.pl
Artykuł prezentuje system obserwacji dookólnej SOD
opracowany przez PCO S.A. SOD przeznaczony jest do
montażu na wieży samobieżnego moździerza „RAK” kalibru 120 mm. Dzięki zastosowaniu zarówno kamer telewizyjnych, jak i termowizyjnych system SOD pozwala na
ciągłą, dzienną i nocną, szerokokątną obserwację otoczenia pojazdu przy ograniczonej widoczności.

Informacja dotyczy zakresu umowy podpisanej w dniu
7 grudnia 2016 roku pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia
a PCO S.A. na dostawę sprzętu optoelektronicznego dla
Sił Zbrojnych RP w latach 2017–2019. Kontrakt objął m.in.:
strzeleckie celowniki termowizyjne SCT „RUBIN”, gogle
noktowizyjne MU-3AM, gogle noktowizyjne MU-3ADM,
lornetki noktowizyjne NPL-1M „BROM-M” oraz noktowizory strzeleckie PCS-5/1.

Naszaarmia.pl
10.12.2016, TVP 1
„Górskie wyzwania naukowców i żołnierzy”
13.01.2017, www.Polska-Zbrojna.pl
Informacja prasowa dotyczy konferencji w podrzeszowskiej Jasionce, podczas której dyskutowano na temat
nowoczesnego sprzętu do skutecznej walki w trudnym
terenie. Pokazano innowacyjne technologie podnoszące zdolność operacyjną wojsk w takich warunkach. Do
jednych z najtrudniejszych działań w terenie górzystym
należy rozpoznanie. Zdobywanie informacji znacznie ułatwiają urządzenia termowizyjne i noktowizyjne.

Telewizyjna relacja ze spotkania ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z kierowniczą kadrą MON
i Sił Zbrojnych RP oraz ekspertami i przedstawicielami
mediów społecznościowych. Tematem spotkania były
tworzone Wojska Obrony Terytorialnej. Materiał zawierał także informacje o podpisanej umowie pomiędzy
Inspektoratem Uzbrojenia a PCO S.A.

„Umowa na sprzęt optoelektroniczny z PCO S.A.”
08.12.2016, portal dziennikzbrojny.pl
„Oczko w głowie”
09.01.2017, Czarno na białym, TVN24
Audycja telewizyjna poświęcona tworzonym oddziałom
Wojsk Obrony Terytorialnej. Prezes Zarządu PCO S.A. Ryszard
Kardasz wypowiadał się w niej na temat oferty Spółki dla
żołnierzy WOT.

Notatka prasowa na temat podpisania w dniu 7 grudnia
2016 roku umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia
a PCO S.A. na dostawę do Sił Zbrojnych RP sprzętu
optoelektronicznego. Zamówienie trafi przede wszystkim do jednostek Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony
Terytorialnej i będzie służyć do prowadzenia obserwacji
pola walki, wykrywania i identyfikacji celów oraz będzie
pozwalać strzelcowi na prowadzenie skutecznego ognia
na zwiększonych odległościach również w warunkach
ograniczonej widoczności i w nocy.
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media o nas

„Zakres ostatniej umowy z PCO S.A.”
19.12.2016, portal dziennikzbrojny.pl

„Optoelektronika i drony dla OT. Trzy umowy podpisane”
08.12.2016, portal Defence24.pl, autor: Juliusz Sabak

„Żeby żołnierz dobrze widział także w nocy”
30.11.2016, Polskieradio.pl

Informacja o spotkaniu w sprawie obrony terytorialnej
z udziałem ministra obrony Antoniego Macierewicza,
podczas którego podpisano trzy umowy związane
z wyposażeniem wojsk, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej. Umowy dotyczyły produkcji bezzałogowców Dragonfly i stosowanych w nich głowic bojowych
oraz dostawy sprzętu optoelektronicznego produkcji
PCO S.A. wchodzącego w skład wyposażenia indywidualnego żołnierza.

Audycja opisuje działalność PCO S.A. Spółka produkuje
kamery termowizyjne do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, współpracuje również przy modernizacji czołgów Leopard. PCO S.A. odgrywa także rolę lidera
w pracach nad systemem polskiego żołnierza przyszłości
„TYTAN”. Optoelektronika może być też wykorzystywana
w cywilnych gałęziach gospodarki, takich jak leśnictwo,
rolnictwo, transport czy przemysł.

„Policja kupuje noktowizory z PCO”
29.11.2016, portal Defence24.pl
„Dostawy optoelektroniki dla Wojsk Lądowych
i Obrony Terytorialnej”
08.12.2016, nowastrategia.org.pl, autor: Juliusz Sabak

media o nas

Autor informuje o podpisaniu kontraktu pomiędzy
Inspektoratem Uzbrojenia a PCO S.A. na dostawę sprzętu optoelektronicznego dla Wojsk Lądowych i Wojsk
Obrony Terytorialnej w latach 2017–2019.

„W MON eksploduje worek z prezentami.
Miliardy na zakupy”
08.12.2016, portal Forsal.pl, autor: Maciej Miłosz
Artykuł opisuje tegoroczne zakupy Inspektoratu Uzbrojenia
MON dla Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.
Pośród zawartych kontraktów wymieniona została także
umowa z 7 grudnia 2016 roku z PCO S.A. na dostawę sprzętu optoelektronicznego wchodzącego w skład wyposażenia
indywidualnego żołnierza, m.in. celowniki termo i noktowizyjne, lornetki i gogle noktowizyjne.

„PCO na konferencjach i wystawach branżowych”
06.12.2016, portal Defence24.pl
Informacja na temat konferencji i wydarzeń branżowych, w których zaprezentowało się PCO S.A. w grudniu
2016 roku. Spółka pokazała m.in. systemy optoelektroniczne wchodzące w skład wyposażenia pojedynczego
żołnierza.

Informacja o dostawie systemów noktowizyjnych produkcji PCO S.A. do jednego z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Będą one używane przez jednostkę antyterrorystyczną policji. Jest to już kolejna dostawa
produktów PCO S.A. dla tego samego użytkownika.
W grudniu 2016 roku zawarto też umowę dotyczącą
wyposażenia dla Sił Zbrojnych RP (w tym Wojsk Obrony
Terytorialnej i Wojsk Lądowych), obejmującą między innymi gogle i monokulary noktowizyjne, celowniki noktowizyjne i termowizyjne oraz lornetki termowizyjne.
Pod koniec 2016 roku spółka PCO S.A. otrzymała również zamówienie na dostawę monokularów noktowizyjnych MU-3M „KOLIBER”, przeznaczonych dla Komendy
Głównej Policji. Z kolei do eksportowych użytkowników wyrobów PCO S.A. zalicza się m.in. Ukraina, gdzie
wykorzystywane są np. lotnicze gogle noktowizyjne
PNL-3M „ORLIK”.

„Kolibry dla policji”
28.11.2016, Altair.com.pl
Informacja na temat dostaw monokularów noktowizyjnych
MU-3M „KOLIBER” produkcji PCO S.A. dla Komendy Głównej
Policji. Monokular noktowizyjny MU-3M „KOLIBER” zadebiutował w 2012 roku i jest jednym z najlżejszych urządzeń dla
indywidualnego użytkownika, przeznaczonym do obserwacji nocnej. Masa z baterią wynosi jedynie 270 g. Urządzenie
może być mocowane na każdym rodzaju hełmu oraz na montażach nagłownych.

„MSBS, Pirat, drony”. Sprzętowa ofensywa dla OT
24.11.2016, portal Defence24.pl, autor: Juliusz Sabak
Informacja na temat konferencji eksperckiej na temat Wojsk Obrony Terytorialnej w Akademii Sztuki
Wojennej, podczas której Polska Grupa Zbrojeniowa
zaprezentowała szeroką propozycję wyposażenia
i uzbrojenia dla tej formacji, w tym m.in. systemy optoelektroniczne PCO S.A.
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„Zobacz, w jaki sprzęt będą wyposażeni żołnierze WOT”
23.11.2016, Superbiz.pl

„Strategiczne znaczenie fotoniki”
18.10.2016, portal Defence24.pl

Artykuł opisuje wyposażenie żołnierzy z Wojsk Obrony
Terytorialnej, m.in. sprzęt optoelektroniczny produkcji
PCO S.A.

Notatka prasowa na temat II Konferencji Optoelektronicznej pod hasłem „Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli”, zorganizowanej
przez PCO S.A. Konferencja poświęcona została fotonice.
Konferencji towarzyszyła wystawa wyrobów spółek branży optoelektronicznej. PCO S.A. zaprezentowało między
innymi celownik termowizyjny SCT-2 „DIAMENT” oraz
głowicę optoelektroniczną GOD-1 „IRIS”.

Autor przedstawia informacje na temat programu
„Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki
TYTAN”, który zakłada uzbrojenie polskiego żołnierza
przyszłości w broń produkowaną w kraju i opartą o najnowocześniejsze technologie. PCO S.A. w ramach systemu dostarcza m.in. celownik termowizyjny SCT „RUBIN”
i zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M,
który współpracuje z celownikiem SCT „RUBIN” bądź
jego następcą SCT-2, ale może też być wykorzystywany
jako wyświetlacz nahełmowy dla zobrazowania kluczowych informacji.

„Nowy polski pocisk przeciwlotniczy PK-6”
24.10.2016, Altair.com.pl
Wypowiedź Wojciecha Łuczaka – wydawcy ML „Skrzydlata
Polska” na temat II Konferencji Optoelektronicznej organizowanej przez PCO S.A. w październiku 2016 roku.
Podczas konferencji, pośród wielu ciekawych rozwiązań
z zastosowaniem fotoniki, przedstawiono propozycję budowy nowego polskiego pocisku przeciwlotniczego o zasięgu do 10 km.

„Fotonika – według ekspertów kluczowa dziedzina dla
bezpieczeństwa i lepszego życia obywateli”
19.10.2016, portal Reseller News, autor: Dariusz Wałach
Autor opisuje rozwój fotoniki – jednej z ważniejszych
obecnie dziedzin techniki, wszechobecnej w kluczowych branżach od energetyki przez produkcję po przemysł obronny. O jej strategicznym znaczeniu oraz roli
w różnych gałęziach gospodarki, dyskutowali eksperci
i uczestnicy drugiej edycji Konferencji Optoelektronicznej,
organizowanej przez PCO S.A. W wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele Wojska Polskiego, MON, instytutów badawczo-naukowych, wyższych uczelni oraz spółek przemysłu obronnego. Patronat nad konferencją objął
Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki.

„II Konferencja Optoelektroniczna”
17.10.2016, Altair.com.pl
Informacja prasowa na temat II Konferencji Optoelektronicznej, która odbyła się w dniach 12–13 października 2016 roku pod Rawą Mazowiecką, pod hasłem:
„Optoelektronika kluczem do bezpieczeństwa i lepszego
życia obywateli”. Partnerem medialnym przedsięwzięcia była Agencja Lotnicza Altair – wydawca magazynu
„RAPORT-wto”.

„TYTAN idzie do armii w 2020 roku”
06.10.2016, portal Defence24.pl, autor: Marta Rachwalska
Artykuł opisuje realizację pierwszego poziomu prac nad
systemem „TYTAN”, który ma się zakończyć do listopada 2019 roku. Zgodnie z umową dostawy sprzętu mają
rozpocząć się w 2020 roku. Resort obrony planuje pozyskanie 11 700 kompletów systemu, ale liczba ta może zostać zwiększona. Wynika to przede wszystkim z prac nad
utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, których wyposażenie ma być pozyskane w oparciu o krajowy przemysł.
Program Zaawansowanego Indywidualnego Systemu
Walki „TYTAN” realizowany jest przez konsorcjum złożone z 14 podmiotów. Liderem konsorcjum jest PCO S.A.

„MSPO 2016: Noktowizja, termowizja
i celowniki dla TYTANA z PCO”
14.09.2016, portal Defence24.pl
Notatka prasowa poświęcona udziałowi PCO S.A.
w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
w Kielcach. Podczas targów Spółka zademonstrowała
całą gamę produktów wykonanych w technologii noktowizyjnej i termowizyjnej oraz wyposażenie przeznaczone
dla programu „TYTAN”, czyli celowniki termowizyjne, celowniki kolimatorowe, monokulary noktowizyjne i wskaźnik laserowy.
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przegląd ważniejszych wydarzeń

„Polska broń wsparcia dla TYTANA”
28.10.2016, portal Defence24.pl, autor: Juliusz Sabak

„Kamera PCO dla Rosomaka wyróżniona Defenderem”
13.09.2016, portal Defence24.pl
Informacja o przyznaniu PCO S.A. nagrody Defender, wręczanej podczas MSPO w Kielcach. Spółka otrzymała to
wyróżnienie za kamerę termowizyjną KLW-1R „ASTERIA”,
która przeznaczona jest do instalacji w kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Kamera proponowana jest zarówno w ramach modyfikacji wyposażenia
istniejących KTO Rosomak, jak i dla nowych pojazdów
z wieżami bezzałogowymi ZSSW-30.

„MSPO 2016: Miniaturowe gogle lotnicze ORLIK”
07.09.2016, portal Defence24.pl
Autor: Maksymilian Dura
Artykuł poświęcony jest zminiaturyzowanym lotniczym
goglom noktowizyjnym PNL-3M „ORLIK”, które PCO
S.A. prezentowało na targach MSPO 2016 w Kielcach.
Gogle noktowizyjne służą pilotom i załogom śmigłowców do obserwacji terenu oraz wykrywania celów podczas lotów nocnych. Gogle PNL-3M „ORLIK” są używane
w Siłach Zbrojnych RP, a także na Ukrainie. Wersja cywilna gogli została certyfikowana do lotów w europejskiej
przestrzeni powietrznej przez agencję EASA.

media o nas

„Polska termowizja dla Rosomaka na MSPO”
08.09.2016, portal Defence24.pl
Artykuł opisuje kamerę termowizyjną KLW-1R „ASTERIA”,
produkowaną przez PCO S.A. Kamera oferowana jest między innymi jako wyposażenie kołowych transporterów
opancerzonych Rosomak – zarówno w wersji z wieżami
załogowymi, jak i bezzałogowymi. Kamery termowizyjne KLW-1 „ASTERIA” są już wykorzystywane przez Siły
Zbrojne RP. Stanowią wyposażenie modyfikowanych
czołgów PT-91 Twardy, zastępując importowane kamery
I generacji, jakie pierwotnie były stosowane na pojazdach
tego typu.
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„PCO S.A. pokazuje w Kielcach następcę
celownika SCT RUBIN”
06.09.2016, portal Defence24.pl
Opis celownika termowizyjnego SCT-2, który PCO S.A.
pokazywało na MSPO 2016 w Kielcach. Celownik jest
następcą celownika SCT „RUBIN”, znajdującego się na
wyposażeniu liniowych jednostek Wojska Polskiego.
Podstawowym zastosowaniem celownika SCT-2 jest
obserwacja, namierzanie celu i prowadzenie ognia po
zamontowaniu na broni strzeleckiej w dzień i w nocy
w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych. Celownik SCT-2 jest oferowany Siłom Zbrojnym
zarówno z myślą o jednostkach wojsk operacyjnych, jak
i obrony terytorialnej.

PCO PO GODZINACH
TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PREZESA PCO S.A.

pco po godzinach

W dniu 10 września 2016 roku odbył się jubileuszowy turniej piłkarski o Puchar Prezesa PCO S.A. Organizatorem tego
wydarzenia było PCO wspólnie ze Związkiem Zawodowym
NSZZ „Solidarność” działającym w Spółce. W turnieju udział
wzięły drużyny złożone z pracowników spółek przemysłu
obronnego, w tym Huta Stalowa Wola S.A., Zakład Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów”,
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., PIT-RADWAR S.A.,
Rosomak S.A., Mesko S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom
Sp. z o.o. oraz P.S.O. „Maskpol” S.A. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Mesko S.A., która w finale pokonała
zespół Huty Stalowa Wola. Trzecią drużyną na podium był
zespół ZM „Tarnów”.

XXI PIELGRZYMKA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO I LOTNICZEGO.
W dniu 24 września 2016 roku odbyła się XXI Pielgrzymka
Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego do
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w SkarżyskuKamiennej. W pielgrzymce uczestniczył prezes Ryszard
Kardasz wraz z grupą pracowników Spółki oraz pocztami sztandarowymi PCO S.A. i zakładowej komisji NSZZ
„Solidarność”.
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