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Szanowni	Państwo!

Z	 przyjemnością	 oddaję	w	 Państwa	 ręce	 najnowszy	 nu-
mer	wydawnictwa	„Noktowizor”.	Tematem	przewodnim	
jest	tym	razem	jubileuszowy,	XXV	Międzynarodowy	Salon	
Przemysłu	 Obronnego	 MSPO	 w	 Kielcach.	 Podobnie	 jak	 
w	 poprzednich	 latach,	 tak	 i	 teraz	 PCO	 S.A.	 zaprezen-
tuje	 swoje	 produkty	 w	 ramach	 stoiska	 Polskiej	 Grupy	
Zbrojeniowej	 S.A.	 W	 tym	 wydaniu	 podajemy	 spis	 pro-
duktów	prezentowanych	podczas	targów	MSPO,	a	także	
przedstawiamy	jeden	z	wyrobów	zgłoszonych	do	nagrody	
Defender.

W	 bieżącym	 wydaniu	 znajdą	 Państwo	 również	 zapo-
wiedź	 III	 Konferencji	 Optoelektronicznej	 zatytułowanej	
Optoelektronika ważnym elementem strategii zrówno-
ważonego rozwoju Państwa.	Tegoroczna	edycja	odbędzie	
się	 w	 nowym	miejscu,	 w	 Hotelu	Windsor	 w	 Jachrance,	 
w	terminie	8–9	listopada.	Konferencja	tradycyjnie	jest	or-
ganizowana	 z	myślą	 o	 kadrze	 naukowej,	 przedstawicie-
lach	 instytutów	 naukowo-badawczych	 i	 przemysłu	 oraz	
wojska.	Umożliwi	ona	zapoznanie	się	z	najnowszymi	roz-
wiązaniami	i	osiągnięciami	naukowymi	w	zakresie	szero-
ko	pojętej	optoelektroniki.

Ten	 numer	 „Noktowizora”	 zawiera	 także	 relację	 z	 wy-
darzeń	odbywających	 się	w	PCO	S.A.,	 a	 także	z	udziału	 
w	targach	w	Polsce	i	na	świecie.	Znajdą	tu	Państwo	także	
zbiór	 doniesień	medialnych	 dotyczących	 Spółki	 oraz	 in-
formacje	o	Pikniku	Rodzinnym,	corocznie	organizowanym	
dla	rodzin	pracowników	PCO	S.A.

Serdecznie	 zachęcam	 Państwa	 do	 lektury	 najnowszego	
numeru	 „Noktowizora”.	 Zapraszam	 również	 do	 odwie-
dzenia	stoiska	PCO	S.A.	podczas	XXV	Międzynarodowego	
Salonu	Przemysłu	Obronnego	w	Kielcach.

Z	poważaniem
Ryszard	Kardasz
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TEMAT NUMERU – TARGI MSPO 2017

XXV MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

XXV	MSPO	odbędzie	się	w	dniach	5–8	września	2017	roku	
w	Targach	Kielce.	
Jubileuszowa	edycja	największych	targów	zbrojeniowych	
w	 Polsce	 i	 trzecich	 pod	 względem	wielkości	 w	 Europie	
będzie	 wypełniona	 licznymi	 wystawami,	 konferencjami	 
i	pokazami.	Jak	co	roku	do	Kielc	zjadą	wystawcy	z	całego	
świata,	 co	 daje	możliwość	 zapoznania	 się	 z	 nowinkami	
technicznymi	oraz	osiągnięciami	przemysłu	zbrojeniowe-
go,	a	także	zawarcia	umów	i	kontraktów.	

Tegoroczna	edycja	MSPO	odbędzie	się	pod	Honorowym	
Patronatem	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Andrzeja	
Dudy.

Swój	udział	w	wydarzeniu	potwierdzili	wystawcy	z	niemal	
całego	 świata,	między	 innymi	 z	 Polski,	Niemiec,	 Francji,	
Norwegii,	 Wielkiej	 Brytanii	 czy	 Stanów	 Zjednoczonych.	
Kolejny	 edycjom	 MSPO	 towarzyszą	 wystawy	 narodowe	
przemysłu	 obronnego	poszczególnych	 krajów.	Na	 tego-
rocznym	MSPO	odbędzie	się	Wystawa	Narodowa	przemy-
słu	obronnego	Korei	Południowej.

XXV	MSPO	zakończy	uroczystość,	podczas	której	 zosta-
ną	wręczone	Nagrody	Prezydenta	RP,	nagrody	DEFENDER	
oraz	Wyróżnienia	Specjalne.	

PRODUKTY WYSTAWIANE PRZEZ PCO S.A. NA XXV MSPO:*

Dzienny	celownik	modułowy	
DCM-1	„SZAFIR”

Monokular	uniwersalny	
MU-3M	„KOLIBER”

Strzelecki	celownik	termowizyjny	
SCT	„RUBIN” System	obserwacji	dookólnej	SOD

Lotnicze	gogle	noktowizyjne	
PNL-4

System	ostrzegania	
o	opromieniowaniu	laserowym	
OBRA-3

Lornetka	termowizyjna	
TSO-1	„AGAT”

Kamera	termowizyjna	
KLW-1	„ASTERIA”

Gogle	noktowizyjne	
PNL-2ADM	„SZPAK”

Kamera	termowizyjna	
KMW-3	„TEMIDA”

Gogle	noktowizyjne	
MU-3ADM

Peryskopowy	celownik	
termowizyjny	PCT-72

4

* Lista prezentowanych produktów może ulec zmianie
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PLAN EKSPOZYCJI NA XXV MSPO

DO TEGOROCZNEJ NAGRODY DEFENDER ZOSTAŁY ZGŁOSZONE:

System	Obserwacji	Dookólnej	SOD Dzienny	celownik	modułowy	DCM-1	„Szafir”

MSPO

YEARS

LAT
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Jakie produkty zaprezentuje PCO S.A. podczas jubile-
uszowej edycji MSPO?

Podczas tegorocznego MSPO zamierzamy zaprezentować 
dość szeroką gamę produktów, zarówno w zakresie indy-
widualnego wyposażenia żołnierza jak i dla platform bo-
jowych. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, to z pewnością 
przedstawimy wyroby będące w naszej ofercie dla Wojsk 
Obrony Terytorialnej, Wojsk Operacyjnych i jednostek 
specjalnych. Są to różnego rodzaju monokulary i gogle 
noktowizyjne, m.in. model z nowym mostkiem umożli-
wiającym ich całkowite położenie na powierzchni hełmu, 
kiedy urządzenie nie jest używane. Dzięki temu rozwią-
zaniu gogle w minimalny tylko sposób powiększają obrys 
hełmu, co ułatwia żołnierzowi poruszanie się w terenie  
i przemieszczanie środkami transportu.

Oprócz wspomnianych gogli zamierzamy pokazać zmo-
dernizowane wersje naszych produktów noktowizyjnych 
i termowizyjnych, jak np. lornetki, czy celowniki oraz no-
wość w naszej ofercie – celownik kolimatorowy DCM-1 
Szafir. Jest to celownik dzienny, przeznaczony do prowa-
dzenia ognia na bliskich i średnich odległościach, który 
został zaprojektowany jako podstawowy typ celownika 
do karabinków MSBS i Beryl, może być jednak skonfigu-
rowany również do każdej, podobnej klasy broni.

Oczywiście nie zapominamy o rozwiązaniach dla pilotów 
śmigłowców i w tym roku chcemy pokazać zminiatury-
zowane gogle PNL-4 o przeznaczeniu wojskowym i ich 
cywilną wersję PNL-3M, która uzyskała niedawno certy-
fikację Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. 
Urządzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko w Polsce ale i na rynkach zagranicznych.

Druga grupa produktów, którą chcemy pokazać, to roz-
wiązania głównie stosowane na pojazdach. Mam tu na 
myśli różnego typu kamery termowizyjne, System Ob-
serwacji Dookólnej SOD oraz system ostrzegania o opro-
mieniowaniu OBRA. Wszystkie one znalazły już zastoso-
wanie na pojazdach wykorzystywanych w naszej armii, 
chcemy natomiast zaprezentować je również jako dobre 
i sprawdzone rozwiązania dla naszych potencjalnych za-
granicznych partnerów.

PYTANIE DO…

W tym roku zaplanowaliśmy 
również pokaz systemów 
na pojazdach wystawianych 
przez naszych kooperantów  
w grupie PGZ. Mam tu na 
myśli przede wszystkim 
zestawy modernizacyjne 
dla czołgów T-72 oparte 
na celowniku termowizyj-
nym PCT-72 i przyrządach 
noktowizyjnych służą-
cych obserwacji (TKN-3z) 
i prowadzeniu pojazdu 
(PNK-72). Rozwiązanie to jest ekonomicznie wydajną  
i szybką wersją modernizacji optoelektroniki tych czoł-
gów i w tym zakresie liczymy na programy nie tylko  
w Polsce, ale i w innych krajach używających techniki 
wytworzonej w ZSRR.

Jakie są oczekiwania PCO S.A. wobec tych targów?

MSPO są największą tego typu imprezą w Polsce i jed-
ną z większych w Europie. Liczymy przede wszystkim na 
szerokie zaprezentowanie naszej oferty przedstawicie-
lom Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej, 
którzy zainteresowani są informacjami na temat nowych 
konstrukcji i osiągnięć przemysłu oraz możliwościami mo-
dernizacyjnymi aktualnie wykorzystywanego przez armię 
sprzętu. Chcemy również, aby targi były okazją do spotkań 
z naszymi potencjalnymi i obecnymi partnerami w zakre-
sie oprzyrządowania optoelektronicznego do nowych 
konstrukcji wozów bojowych i innych pojazdów opraco-
wywanych przez firmy polskie i zagraniczne. Technologie 
i rozwiązania proponowane przez PCO nie odbiegają od 
najnowocześniejszych konstrukcji koncernów międzynaro-
dowych, mogą z powodzeniem konkurować z nimi rów-
nież na rynkach zagranicznych. Zwiększające się wydatki 
na obronność nie tylko w Polsce, ale w wielu rejonach 
świata, stwarzają potencjał na rozwój eksportu i liczymy, 
że MSPO będzie szansą na spotkania i prezentacje naszych 
wyrobów klientom, którzy już wstępnie wyrażali zaintere-
sowanie naszą ofertą oraz nawiązanie nowych kontaktów 
na rosnącym rynku uzbrojenia.

DYREKTORA HANDLOWEGO PAWŁA GLICY
NA TEMAT UDZIAŁU PCO S.A. W XXV MSPO
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W	 dniach	 8–9	 listopada	 2017	 roku	 w	 Hotelu	 Windsor	
w	 Jachrance	 odbędzie	 się	 III	 edycja	 Konferencji	
Optoelektronicznej.	 Jej	 celem	 jest	 poszukiwanie	 form	 
i	 zakresu	 współpracy	 pomiędzy	 nauką,	 przemysłem	 
i	 końcowym	 użytkownikiem.	 Hasło	 przyświecające	 te-
gorocznej	konferencji	to:	„Optoelektronika	ważnym	ele-
mentem	strategii	zrównoważonego	rozwoju	Państwa”.	

Konferencja	składa	się	z	dwóch	bloków:
I	 dzień	 –	 „Oczekiwania	 i	 możliwości	 rozwoju	 optoelek-
tronicznych	 systemów	 dla	 bezpieczeństwa	 Państwa”,	 
w	 którego	 ramach	 przewidziane	 są	 wystąpienia	 przed-
stawicieli	 Ministerstwa	 Obrony	 Narodowej,	 Agencji	
Rządowych	i	przemysłu.
II	 dzień	 –	 „Optoelektronika	 kreatorem	 nowej	 rzeczywi-
stości”,	 podczas	 którego	 usłyszymy	 prelekcje	 z	 zakresu	
nowych	technologii	fotonicznych	oraz	możliwości	ich	wy-
korzystania.

ZAPOWIEDŹ III KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ

W	 czasie	 konferencji	 będzie	 przygotowana	 prezentacja	
oferty	polskiego	przemysłu	fotonicznego	oraz	rozwiązań	
i	osiągnięć	naukowych	w	dziedzinie	fotoniki.

Dotychczasowe	 edycje	 Konferencji	 Optoelektronicznej	
cieszyły	 się	 dużym	 zainteresowaniem	 oraz	 frekwencją.	 
W	wydarzeniu	uczestniczą	między	innymi	przedstawiciele	
wojska,	 instytutów	 naukowo-badawczych	 oraz	 przemy-
słu,	a	także	kadra	naukowa	uniwersytetów	technicznych	
z	całej	Polski.	Konferencja	umożliwia	wymianę	doświad-
czeń	i	znalezienie	wspólnej	drogi	szybszego	rozwoju	pol-
skiej	fotoniki	poprzez	synergię	kompetencji	i	zasobów.	

Jaki jest cel III Konferencji Optoelektronicznej?

Mam nadzieję, że tegoroczna konferencja, tak jak te orga-
nizowane w latach ubiegłych, będzie doskonałą okazją do 
nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz po-
szerzenia wiedzy w tej niezwykle ważnej dziedzinie nauki 
i techniki, jaką jest optoelektronika.

Dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem oraz frekwencją. Uczestnikami konferencji byli 
zarówno przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej, kadra naukowa, w tym władze naj-
ważniejszych technicznych uczelni wyższych w Polsce, jak 
i przedstawiciele licznych instytutów naukowo-badaw-
czych oraz przemysłu. Jednym z kluczowych celów konfe-
rencji jest znalezienie wspólnej drogi szybszego rozwoju 
polskiej fotoniki przez synergię kompetencji i zasobów.

Co uważa Pan za najważniejsze we współpracy między 
środowiskami naukowymi, Wojskiem Polskim a prze-
mysłem obronnym?

Najistotniejsza jest taka współpraca pomiędzy przemy-
słem, nauką a naszym głównym klientem, jakim jest woj-
sko, która by przyniosła największe efekty. Efektywność 
powinna być mierzona liczbą wdrożonych w przemyśle 
technologii. Takich, na które oczekuje nasz najważniejszy 
klient.

WYPOWIEDŹ PREZESA ZARZĄDU PCO S.A. RYSZARDA KARDASZA

Jaka będzie tematyka tego-
rocznej konferencji?

Konferencja jest poświęcona 
przedstawieniu najważniej-
szych osiągnięć w obszarze 
optoelektroniki. Wystąpie-
nia oraz dyskusja nad refe-
ratami powinny się przyczy-
nić do podniesienia wiedzy 
inżynierów pracujących nad 
nowoczesnymi rozwiązania-
mi w tej dziedzinie.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji jest 
właśnie dialog pomiędzy nauką, przemysłem a klientem, 
czyli wojskiem oraz innymi służbami mundurowymi. 
Podczas konferencji odbędzie się także panel dyskusyj-
ny zatytułowany „Wyzwania dla optoelektroniki wobec 
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski i świa-
ta”. Wierzę, że będzie to bardzo ciekawa i owocna roz-
mowa.

Drugi dzień konferencji poświęcony jest przenikaniu 
optoelektroniki do wszystkich dziedzin życia, między in-
nymi zastosowaniu fotoniki do technologii kosmicznych. 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa i sesja plaka-
towa, podczas której zostaną zaprezentowane produkty 
optoelektroniczne.
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To już trzecia Konferencja Optoelektroniczna. Polskie śro-
dowisko optoelektroniczne, a szerzej: fotoniczne, zwłasz-
cza działające w obszarze systemów specjalnego prze-
znaczenia, potrzebuje takiej konferencji. Pozwala ona na 
kontakt nie tylko z użytkownikiem końcowym, którym na 
naszych konferencjach jest głównie MON, lecz także z taki-
mi służbami jak Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna. 

W tym roku, w związku z planami modernizacji polskiej 
armii oraz planami zwiększania europejskich funduszy 
na obronność, wiele nowych osób wyraziło chęć udzia-
łu w konferencji. Ubiegłe edycje potwierdziły, że jest to 
szansa do zapoznania się z potrzebami MON i możliwo-
ściami udziału w projektach realizowanych przez innych 
dużych graczy na rynku, takich jak PCO S.A. Konferencja 
pozwala też przedstawić swoje pomysły, a nawet ofertę 
produktową. Temu poświęcony jest z reguły drugi dzień, 
który tradycyjnie służy również nawiązaniu kontaktów 
pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu.

Lata poprzednie potwierdziły skuteczność takiej formy 
konferencji przez ilość nawiązanych nowych kontaktów  
i spotkań pokonferencyjnych, które zaowocowały 
wspólnymi projektami. PCO S.A. również w ten sposób 

WYPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKOWEGO TOMASZA MIROSŁAWA

nawiązało nowe kontakty pozwalające na nowe przed-
sięwzięcia badawczo-rozwojowe.

W tym roku poszerzamy zakres i formułę prezentacji  
o „sesję plakatową”, w czasie której można zaprezen-
tować swoje projekty i idee. Będzie jej towarzyszyć już 
tradycyjnie organizowana wystawa produktów firm.

Należy przyznać, że główny ciężar organizacji tej konferen-
cji spoczywa głównie na PCO S.A. Jednak jej organizacja 
nie tylko ma znaczenie prestiżowe, ale może się też prze-
łożyć na korzyści biznesowe. W zasadzie to PCO S.A. jest 
głównym dostawcą nowoczesnego wyposażenia optoelek-
tronicznego dla MON i aby utrzymać, a może i wzmocnić 
tę pozycję, powinniśmy odegrać rolę integratora polskiej 
fotoniki, który aplikuje najnowsze i najlepsze rozwiązania 
w urządzeniach dla polskiej armii. 

A Konferencja Optoelektroniczna stwarza nam dosko-
nałe warunki do zapoznania się zarówno z potrzebami 
MON, strukturą źródeł dotowania prac badawczo-roz-
wojowych, jak i potencjałem polskiej nauki oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw.

KOMITET HONOROWY*

1.	 płk	dr	hab.	inż.	Sławomir	Augustyn	(Inspektorat	Implementacji	Innowacyjnych	Technologii	Obronnych)
2.	płk	dr	inż.	Karol	Dymanowski	(Departament	Polityki	Zbrojeniowej)
3.	płk	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Szczurek	(Wojskowa	Akademia	Techniczna)
4.	prof.	dr	hab.	inż.	Jan	Szmidt	(Politechnika	Warszawska)
5.	Błażej	Wojnicz	(PGZ	S.A.)

KOMITET NAUKOWY*

	 1.	 prof.	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Chrzanowski	(Inframet)
	 2.	 dr	hab.	inż.	Łukasz	Dziuda	(WIML)
	 3.	 dr	Jacek	Galas	(Instytut	Optyki	Stosowanej	im.	Profesora	Maksymiliana	Pluty)
	 4.	 mgr	inż.	Krzysztof	Gębarski	(Smarttech	sp.	z	o.o.)
	 5.	 prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Jeleński	(Instytut	Technologii	Materiałów	Elektronicznych)
	 6.	 dr	Zbigniew	Karkuszewski	(Instytut	Fotonowy	sp.	z	o.o.)
	 7.	 płk	dr	inż.	Krzysztof	Kopczyński	(Wojskowa	Akademia	Techniczna)
	 8.	 płk	dr	Marek	Kozłowski	(Inspektorat	Uzbrojenia)
	 9.	 Mariusz	Krawczak	(PCO	S.A.)
	10.	 prof.	dr	hab.	inż.	Małgorzata	Kujawińska	(Politechnika	Warszawska)
	11.	 dr	inż.	Tomasz	Mirosław	(PCO	S.A.)
	12.	 Stanisław	Natkański	(PCO	S.A.)
	13.	 dr	Adam	Piotrowski	(VIGO	System	S.A.)
	14.	 dr	hab.	inż.	Roman	Polak	(PCO	S.A.)
	15.	 prof.	dr	hab.	inż.	Ryszard	Romaniuk	(Politechnika	Warszawska)
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DZIEŃ I

„OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OPTOELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA”

12:00	–	14:00	 	 Rejestracja	uczestników
12:30	–	14:00	 	 Lunch
14:00	–	14:15	 	 Wystąpienia	otwierające	(15	min)
  •	 dr	inż.	Ryszard	Kardasz	–	Prezes	Zarządu	PCO	S.A.,	Członek	Zarządu	ZP	PPTF	(3	min)
  •	 prof.	dr	hab.	inż.	Jan	Szmidt	–	Politechnika	Warszawska,	Przewodniczący	Rady	Naukowej	PCO	S.A.	(3	min)
  •	 płk	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Szczurek,	prof.	WAT	(3	min)
  •	 dr	Adam	Piotrowski	–	Prezes	ZP	PPTF,	VIGO	System	S.A.	(3	min)
14:15	–	15:15	 	 Sesja	I	–	Oczekiwania	MON	wobec	polskiego	przemysłu	optoelektronicznego	(1	godz.)
  •	 Przedstawiciel	Departamentu	Polityki	Zbrojeniowej	MON*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  • Przedstawiciel	Inspektoratu	Uzbrojenia*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	PGZ	S.A.*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  • Przedstawiciel	I3TO*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
15:15	–	15:45	 	 Przerwa	kawowa	(30	min)
15:45	–	16:45	 	 Sesja	II	–	Możliwości	polskiego	przemysłu	optoelektronicznego	(1	godz.)
  •	 Przedstawiciel	Polskiej	Grupy	Zbrojeniowej*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	PCO	S.A.*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	WAT*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	WITU*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
16:45	–	17:15		 	 Prezentacja	oferty	polskiego	przemysłu	oraz	nauki	w	obszarze	optoelektroniki	(30	min)
17:15	–	18:30		 	 Panel	 dyskusyjny	 „Wyzwania	 dla	 optoelektroniki	 wobec	 współczesnych	 zagrożeń	 bezpieczeństwa 
	 	 Polski	i	świata”	(1	godz.	15	min)
  *Zaproszone	osoby	i	instytucje	w	trakcie	potwierdzania	udziału	w	III	Konferencji	Optoelektronicznej.

DZIEŃ II

„OPTOELEKTRONIKA KREATOREM NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”

7:00	–	8:30	 	 Śniadanie
8:30	–	9:30	 	 Sesja	I	–	Wyzwania	kosmosu	wobec	polskiej	optoelektroniki	(1	godz.)
  •	 Przedstawiciel	PGZ*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	Centrum	Badań	Kosmicznych*	(10	min)

PROGRAM III KONFERENCJI OPTOELEKTRONICZNEJ
„OPTOELEKTRONIKA WAŻNYM ELEMENTEM STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PAŃSTWA”
8–9 LISTOPADA 2017, SEROCK (HOTEL WINDSOR JACHRANKA)

	16.	 Jerzy	Wiśnioch	(PCO	S.A.)
	17.	 prof.	dr	hab.	inż.	Tomasz	Woliński	(Polskie	Stowarzyszenie	Fotoniczne)

*stan	Komitetów	na	dzień	18.08.2017
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  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	CreoTech	Instruments	S.A.*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Przedstawiciel	ARP*	/	przedstawiciel	PCO	S.A.*	/	przedstawiciel	POLSA*	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
9:30	–	9:45	 	 Przerwa	kawowa	(15	min)
9:45	–	10:00	 	 Związek	Pracodawców	Polska	Platforma	Technologiczna	Fotoniki	–	nowe	otwarcie,	
	 	 nowa	forma	działalności,	plany	na	przyszłość	(15	min)
  •	Dr	Adam	Piotrowski,	Prezes	Zarządu	VIGO	System	S.A.,	Prezes	ZP	PPTF	
  •	 Prof.	dr	hab.	inż.	Tomasz	Woliński,	Prezes	Polskiego	Stowarzyszenia	Fotonicznego,	
	 	 	 Członek	Zarządu	ZP	PPTF
  •	 Prof.	dr	hab.	inż.	Małgorzata	Kujawińska,	Politechnika	Warszawska,	EPT	Photonics21,	ZP	PPTF
10:00	–	11:00	 	 Sesja	III	–	Przenikanie	optoelektroniki	do	wszystkich	dziedzin	życia,	cz.1	(1	godz.)
  •	Oferta	wykonania,	monitorowania	i	nadzoru	infrastruktury	krytycznej	–	przedstawiciel	INOS	(10min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
11:00	–	11:15	 	 Przerwa	kawowa	(15	min)
11:15	–	12:15	 	 Sesja	III	–	Przenikanie	optoelektroniki	do	wszystkich	dziedzin	życia,	cz.2	(1	godz.)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
  •	 Spółki	/	Instytuty	(10	min)
  •	 Pytania	(2	min)
12:15	–	12:20	 	 Zakończenie	konferencji

* Zaproszone osoby i instytucje w trakcie potwierdzania udziału w III Konferencji Optoelektronicznej.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.



PCO S.A., Wojskowa Akademia Techniczna,
Politechnika Warszawska oraz Polska Platforma
Technologiczna Fotoniki zapraszają na:

Celem Konferencji jest poszukiwanie form i zakresu 
współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i końcowym 
użytkownikiem. Wydarzenie to jest okazją do nawiązania 
kontaktów, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy 
w niezwykle ważnej i obecnej we wszystkich obszarach 
życia dziedzinie nauki i techniki jaką jest optoelektronika. 

Konferencja ma charakter naukowo-techniczny, otwarty 
i składa się z dwóch osobnych bloków tematycznych. 
Pierwszego dnia hasłem przewodnim jest „Oczekiwania 
i możliwości rozwoju optoelektronicznych systemów 
dla bezpieczeństwa Państwa”. Drugi dzień poświęcony 
zostanie tematowi „Optoelektronika kreatorem 
nowej rzeczywistości”.

Hotel Windsor
w Jachrance

8-9.11.2017

Już dziś zarezerwuj czas i zapisz się na konferencję:

www.optoelektroniczna.pl

pt. Optoelektronika ważnym elementem
strategii zrównoważonego rozwoju Państwa
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Gogle	 noktowizyjne	 PNL-3M	 to	 najnowsza	 propozycja	
PCO	S.A.	dla	lotnictwa.	Są	wersją	wojskowych	lotniczych	
gogli	noktowizyjnych	PNL-4	określaną	jako	„podwójnego	
zastosowania”,	 czyli	 mogą	 być	 sprzedawane	 podmio-
tom	cywilnym,	 takim	 jak	policja,	 straż	graniczna,	 służby	
ratownicze,	 nadzoru	 ważnych	 obiektów	 itp.	 PNL-3M	 to	
nowoczesne,	 ultralekkie,	 pasywne	 stereoskopowe	gogle	
noktowizyjne	 oparte	 na	wzmacniaczach	najnowszej	 ge-
neracji	w	technologii	INTENSc.	Gogle	przeszły	długotrwa-
ły	i	bardzo	dokładny	proces	certyfikacji	przez	Europejską	
Agencję	 Bezpieczeństwa	 Lotniczego	 (EASA),	 co	 pozwa-
la	 oferować	 je	 odbiorcom	 innym	niż	wojskowi.	 Podczas	
prób	i	zatwierdzeń	certyfikacyjnych	gogle	przeszły	wiele	
testów	na	zgodność	z	normami	amerykańskimi	dla	cywil-
nych	statków	powietrznych	(bardziej	rygorystycznych	niż	
wojskowe!).	 Ze	względu	 na	 kompatybilność	 norm	 ame-
rykańskich	i	europejskich	planujemy	także	zatwierdzenie	
do	użytkowania	przez	amerykańskie	władze	lotnictwa	cy-
wilnego	 (FAA),	 co	 otworzyłoby	 przed	 goglami	 olbrzymi	
potencjalny	rynek.

Głównymi	zaletami	gogli	są,	oprócz	bardzo	dobrych	wła-
sności	obserwacji	nocnej,	duży	kąt	pola	widzenia,	zasto-
sowanie	wbudowanych	 filtrów	Minus	 Blue	 typ	A	 lub	 B,	
doskonałe	wyważenie	 na	 hełmie	 pilota,	mocowanie	we	
wszystkich	 używanych	 hełmach	 lotniczych,	 długotrwała	
praca	na	 jednej	baterii	 i	 prosty	dla	użytkownika	 system	
obsługi.	Gogle	PNL-3M	sytuują	się	obecnie	w	absolutnej	
czołówce	 podobnych	 urządzeń	 oferowanych	 przez	 czo-
łowe	 firmy	 zagraniczne.	 PCO	 S.A.	 zdobyło	 już	 pierwsze	
zamówienia	od	odbiorców	zagranicznych	na	kilkadziesiąt	
sztuk	gogli	PNL-3M.

Wojskowa	odmiana	gogli	PNL-3	została	nazwana	PNL-4.	 
Wyróżnia	 się	 ona	 zastosowaniem	 selekcjonowanych	
wzmacniaczy	 obrazu	 INTENSc	 o	 najwyższych	 parame-
trach,	możliwością	zasilania	z	sieci	pokładowej	śmigłow-
ca	 i	 standardowym	 mocowaniem	 do	 hełmu	 lotniczego	
THL-5NV	używanego	przez	polskie	wojska	 aeromobilne.	
Możliwe	 jest	 także	 mocowanie	 na	 innych	 typach	 lotni-
czych	 hełmów	 wojskowych.	 Gogle	 PNL-4	 oprócz	 zalet,	
jakie	mają	gogle	PNL-3M,	umożliwiają	także	pracę	pilota	
w	nocy	przy	oświetleniu	na	poziomie	5	(według	klasyfika-
cji	NATO),	czyli	0,5	mlx.,	a	więc	praktycznie	w	ciemności	
całkowitej.

NASZE WYROBY

GOGLE PNL-3M WERSJA CYWILNA
Autor: Radosław Pochylski, Kierownik Produktu w PCO S.A.
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W	związku	 z	 realizacją	 przez	 Hutę	 Stalowa	Wola	 S.A.	
zamówienia	 na	 moździerz	 120	 mm	 RAK,	 w	 którym	
jednym	z	elementów	oprzyrządowania	ma	być	system	
obserwacji	 dookólnej	 zapewniający	 dowódcy	 pojazdu	
obserwację	 dookólną	 otoczenia	 pojazdu	 z	 zadaniem	
wykrywania	 i	 identyfikacji	 potencjalnych	 zagrożeń,	
PCO	S.A.	podjęło	się	opracowania	takiego	systemu,	po-
nieważ	jako	priorytet	przyjęło	ustanowienie	potencjału	
rozwojowego	i	produkcyjnego	zdolnego	do	spełnienia	
wszystkich	 oczekiwań	 Zamawiającego	 w	 zakresie	 do-
staw	nowoczesnych	systemów	obserwacyjnych.	

W	PCO	S.A.	istnieje	obecnie	silne	zaplecze	naukowo-ba-
dawcze,	tworzące	zespół	złożony	z	wysoko	wykwalifiko-
wanych	inżynierów	elektroników,	optyków,	mechaników	
i	 informatyków	 mających	 duże	 doświadczenie	 w	 kon-
struowaniu	 kamer	 termowizyjnych,	 telewizyjnych,	 ob-
róbce	i	transmisji	obrazu.

Celem	 projektu	 było	 skonstruowanie	 systemu	 zapew-
niającego	 dowódcy	 pojazdu	 możliwość	 prowadzenia	
obserwacji	 panoramicznej	 w	 warunkach	 dzienno-noc-
nych	 i	 przy	 ograniczonej	 widoczności	 bez	 konieczności	
sterowania	 przyrządami	 optycznymi.	 System	 obserwacji	
dookólnej	składa	się	z	czterech	modułów	(głowic)	kamer	
telewizyjno-termowizyjnych,	 monitora	 z	 ekranem	 doty-
kowym,	switcha-zasilacza,	komputera-koncentratora	oraz	
okablowania.

ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ

SOD PO MODYFIKACJACH
Autor: Dział Głównego Konstruktora w PCO S.A.

Rysunek	1.	System	Obserwacji	Dookólnej	SOD
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Równolegle	do	opracowywania	nowego	systemu	przysto-
sowano	wyposażenie	produkcyjne	PCO	S.A.	do	rozpoczę-
cia	produkcji	seryjnej	opracowywanych	urządzeń.

System	Obserwacji	Dookólnej	(SOD)	zapewnia	dowódcy	
pojazdu,	zarówno	w	dzień,	w	nocy,	 jak	 i	w	warunkach	
ograniczonej	 widoczności,	 możliwość	 szerokokątnej	
obserwacji	 otoczenia	 pojazdu	 (w	 zakresie	 360	 stop-
ni	 w	 azymucie	 i	 40	 stopni	 w	 elewacji).	 Panoramiczny	
obraz	 otoczenia	 pojazdu,	 dzienny	 lub	 termowizyjny,	

jest	 widoczny	 na	 ekranie	 w	 postaci	 jednego	 obrazu,	 
którym	można	 dowolnie	 manipulować	 –	 powiększając	
go	 i	 przesuwając	 obszar	 zainteresowania	 na	 wybrany	
region	obserwacji.	Ułatwia	 to	wykrywanie	 i	 identyfika-
cję	 celów	 mogących	 stanowić	 potencjalne	 zagrożenie.	
Zastosowanie	 systemu	 zwiększa	 świadomość	 sytuacyj-
ną,	umożliwiając	efektywną	realizację	zadania	bojowe-
go	oraz	 zwiększając	przeżywalność	 załogi	 i	 sprzętu	na	
polu	walki.

Obecna	wersja	SOD	 jest	dedykowana	dla	samobieżnego	
moździerza	 120	 mm	 RAK.	 Jego	 konfiguracja	 umożliwia	
stosowanie	go	na	innych	platformach,	po	dostosowaniu	
interfejsu	mechanicznego.

SOD	wykorzystuje	 technologie	 integrujące	 dwa	 sensory	
pracujące	w	 różnych	widmach	 spektralnych	 –	w	paśmie	
widzialnym	jest	nim	kamera	TV,	a	w	obszarze	długofalo-
wej	podczerwieni	(8–12	mikrometrów)	taką	rolę	odgrywa	
kamera	IR.

Rysunek	2.	System	Obserwacji	Dookólnej	SOD 
zamontowany	na	moździerzu	samobieżnym	120	mm	RAK.
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Rysunek	3.	Schemat	blokowy	Systemu	SOD
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System	Obserwacji	Dookólnej	SOD	składa	się	z	podstawo-
wych	członów	funkcyjnych:
1.	Cztery	Moduły	telewizyjno-termowizyjne	–	każdy	moduł	
telewizyjno-termowizyjny	zawiera	po	dwa	tory	 telewi-
zyjne	i	dwa	termowizyjne,	z	których	sygnały	są	składane	
z	sygnałami	z	trzech	pozostałych	modułów	kamer.

2.	Komputer-koncentrator	–	umożliwia	scalenie	sygnałów	
wizyjnych	 z	 wszystkich	 modułów	 telewizyjno-termo-
wizyjnych	 jednocześnie	 oraz	 wyświetlenie	 obrazu	 na	
monitorze.

3.	Monitor	dotykowy	–	umożliwia	sterowanie	systemem	
SOD	 i	wyświetla	 obraz	 generowany	 przez	 komputer-
-koncentrator.	System	umożliwia	wyświetlanie	obrazu	
w	różnych	trybach	pracy.	

4.	Zespół	okablowania	–	zapewnia	rozprowadzenie	połą-
czeń	 elektrycznych	 między	 elementami	 systemu	 SOD	
oraz	ma	włącznik	umożliwiający	uruchomienie	systemu.

Na	 podstawie	 schematu	 (rys.	 3)	 widać,	 że	 system	 SOD	
pozwala	na	 jednoczesne	odbieranie	obrazów	z	czterech	
modułów	kamer	dzienno-termowizyjnych.

System	 odbiera	 jednocześnie	 dane	 z	 ośmiu	 kamer	
(dziennych	 lub	 termowizyjnych)	 oraz	 przetwarza	 te	
dane	 w	 czasie	 rzeczywistym	 z	 częstotliwością	 od-
świeżania	 25fps.	 Jest	 to	 skomplikowane	 zagadnienie	 
z	 punktu	 widzenia	 doboru	 elementów	 sprzętowych	
oraz	 oprogramowania,	 zdolnych	 do	 przetwarzania	 
i	transferu	tak	dużej	ilości	danych.	

1. Moduł telewizyjno-termowizyjny

Rysunek	4.	Zdjęcie	modułu	telewizyjno-termowizyjnego

Przy	 przygotowaniu	 projektu	 Spółka	 PCO	 wykorzystała	
wcześniejsze	 doświadczenia	 z	 technologią	 kamer	 ter-
mowizyjnych	 bolometrycznych	 nabyte	 dzięki	 wdrożeniu	
do	 produkcji	 strzeleckiego	 celownika	 termalnego	 SCT	
„RUBIN”.	W	module	 zastosowano	 kamery	 termowizyjne	
o	rozdzielczości	640	×	480	pikseli.	Dla	kamery	opracowa-
no	zaawansowane	technologicznie	pakiety	elektroniczne	
pozwalające	 na	 odpowiednie	 sterowanie	 detektorem,	
odbiór	cyfrowego	sygnału	termowizyjnego,	a	także	ukła-
dy	 przetwarzania	 obrazu	 zapewniające	 korekcję	 niejed-
norodności	 detektora,	 filtrację	 obrazu,	 automatyczną	
regulację	jasności	i	kontrastu	oraz	generację	sygnału	wi-
zyjnego	w	standardzie	cyfrowym.	

Moduł	elektroniczny	kamery	telewizyjnej	został	wykonany	
w	postaci	wielopłytkowego	pakietu.	Wykorzystano	sensor	
typu	global	shutter	o	rozdzielczości	1280	×	960	pikseli.	

2. Komputer-koncentrator

Komputer-koncentrator	jest	centralną	jednostką	systemu	
SOD	odpowiadającą	za	odbieranie	obrazów	ze	wszystkich	
modułów	telewizyjno-termowizyjnych,	przetwarzanie	ob-
razów,	wyświetlanie	oraz	obsługę	interfejsu	użytkownika.	

Głównym	wyzwaniem	było	opracowanie	układu	elektro-
nicznego	umożliwiającego	połączenie	obrazu	z	czterech	
kamer	w	jeden	oraz	przesłanie	go	do	komputera	central-
nego	 po	 interfejsie	 Ethernet	 z	 możliwie	 najmniejszymi	
opóźnieniami.

W	 modułach	 obserwacyjnych	 zastosowano	 nowoczesny	
układ	SoC	 (System	on	Chip).	 Jest	 to	 skomplikowany,	 scalo-
ny	system	przeznaczony	do	przetwarzania	strumieni	wideo.	
Zawiera	dedykowane	elementy	pozwalające	na	przeprowa-
dzenie	konwersji	formatów	wideo,	skalowanie	obrazu,	kom-
presowanie	strumienia	wideo.	W	połączeniu	z	układami	FPGA	
umożliwiło	to	przesyłanie	obrazu	w	czasie	rzeczywistym,	za	
pośrednictwem	interfejsu	ethernetowego.	Zastosowane	roz-
wiązanie	umożliwia	dostosowywanie	parametrów	przesyła-
nego	strumienia	wideo	do	aktualnych	potrzeb.

Wysokiej	 rozdzielczości	 obraz	 w	 postaci	 cyfrowej,	 nie-
skomplikowany,	 przesyłany	 jest	 do	modułu	 centralnego	
za	 pośrednictwem	 gigabitowego	 Ethernetu.	 Zapewnia	
minimalne	opóźnienia	w	obserwowanym	obrazie.	 Łącze	
ethernetowe	wykorzystywane	 jest	 także	 do	 przesyłania	
komunikatów	sterujących	pomiędzy	modułami	obserwa-
cyjnymi	a	modułem	centralnym.	Zapewnia	to	zmniejsze-
nie	liczby	i	uproszczenie	połączeń	pomiędzy	elementami	
systemu	(uniwersalność	rozwiązania).	

Rysunek	5.	Zdjęcie	komputera-koncentratora

Zastosowany	 komputer	 ma	 cztery	 porty	 gigabitowego	
Ethernetu,	dzięki	czemu	może	jednocześnie	odbierać	ob-
raz	ze	wszystkich	modułów.	Ponadto	możliwe	jest	równo-
ległe	przetwarzanie	obrazów.

Tworzenie	 samego	 obrazu	 panoramicznego	 jest	 ambit-
nym	 zagadnieniem	 z	 zakresu	 cyfrowego	 przetwarzania	
obrazów	 (ang.	 image	 stitching)	 i	 obejmuje	 takie	 etapy,	
jak:	 rejestracja	 zdjęć,	 kalibracja,	przekształcenia	geome-
tryczne	i	perspektywiczne,	blendowanie	i	inne.

Duży	 nacisk	 został	 położony	 na	 zaprojektowanie	 prostego	
interfejsu	użytkownika,	pozwalającego	na	łatwe	sterowanie	
systemem	i	szybkie	odnajdywanie	i	przybliżanie	obrazu	z	ob-
szaru,	który	użytkownik	chce	obserwować.	Dzięki	zastosowa-
niu	ekranu	dotykowego	obsługa	jest	intuicyjna	i	szybka.
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Rysunek	6.	SOD	–	graficzny	interfejs	użytkownika

W	 systemie	 SOD	 dostępne	 są	 następujące	 tryby	 pracy:	
PANORAMICZNY,	 MODUŁOWY,	 KIERUNKOWY,	 WIDOK	 
i	POJEDYNCZA	KAMERA.

Praca	w	trybie	PANORAMICZNYM	pozwala	na	obserwa-
cję	panoramicznego	obrazu	otoczenia	pojazdu	 (z	kamer	
dziennych	lub	termowizyjnych)	z	możliwością	powiększe-
nia	wybranego	fragmentu	panoramy.

W	trybie	MODUŁOWYM	wyświetlane	są	widoki	z	modułów	
zgodnie	z	fizycznym	ich	rozmieszczeniem	na	pojeździe.

Tryb	 KIERUNKOWY	 wyświetla	 widoki	 utworzone	 z	 ka-
mer	 zgodnie	 z	 kierunkami	wieży.	Oznacza	 to,	 że	widok	
„Przód”	 tworzony	 jest	 jako	 połączenie	 obrazu	 z	 prawej	
kamery	modułu	przedniego	lewego	z	obrazem	z	lewej	ka-
mery	modułu	przedniego	prawego.

Tryb	WIDOK	to	obraz	otrzymany	z	dwóch	sąsiadujących	
ze	sobą	kamer	(w	ramach	jednego	modułu	lub	z	sąsiadu-
jących	modułów).

Tryb	POJEDYNCZA	KAMERA	umożliwia	obserwację	z	poje-
dynczej	kamery	wybranej	z	trybu	WIDOK.

W	menu	podręcznym	dostępne	są	poniższe	funkcje:
–	 TV	–	wyświetlany	jest	obraz	z	kamer	telewizyjnych;
–	 IR	–	wyświetlany	jest	obraz	z	kamer	termowizyjnych;
–	 ZOOM	 –	 umożliwia	 zmianę	 powiększenia	 fragmentu	
obrazu	(×2);

–	 NUC	–	umożliwia	wykonanie	kalibracji	kamer	IR;
–	 POLARYZACJA	–	umożliwia	zmianę	polaryzacji	wyświe-
tlania	kamer	IR;

–	 WYBIERZ	 –	 umożliwia	 wybór	 pojedynczego	 modu-
łu	 i	 przejście	 do	 trybu	WIDOK	 (pojawia	 się	 dla	 trybu	
MODUŁOWEGO,	KIERUNKOWEGO	i	WIDOK);

–	 POWRÓT	–	umożliwia	wybór	trybu	WIDOK	(pojawia	się	
dla	trybu	POJEDYNCZA	KAMERA).

SOD	 jest	 wyposażony	 w	 układ	 diagnostyczny.	 Po	 roz-
winięciu	 zakładki	 NARZĘDZIA	 i	 dotknięciu	 przycisku	
ROZPOCZNIJ	TEST	system	przeprowadzi	autodiagnostykę	
i	wyświetli	użytkownikowi	raport	na	ekranie.

System	 zapewnia	 możliwość	 rejestracji	 obrazów.	
Rejestrowany	obraz	ze	wszystkich	modułów	zapisywa-
ny	 jest	w	 pamięci	wewnętrznej	 systemu.	 Rozpoczęcie	
rejestracji	 jest	 wyzwalane	 przez	 dotknięcie	 przycisku	
ROZPOCZNIJ	 REJESTRACJĘ	 w	 zakładce	 NARZĘDZIA.	 
W	 tym	 momencie	 system	 rozpocznie	 nagrywanie,	 na	
pasku	 informacji	pojawi	się	wiadomość,	że	system	ak-
tualnie	 rejestruje	 obraz	 do	 pamięci	 wewnętrznej,	 na-
pis	na	przycisku	zmieni	się	na	ZAKOŃCZ	REJESTRACJĘ.	
Naciśnięcie	 przycisku	 ZAKOŃCZ	 REJESTRACJĘ	 kończy	
proces	nagrywania.

Zapewniona	jest	możliwość	skopiowania	zarejestrowane-
go	obrazu	z	pamięci	wewnętrznej	na	nośnik	zewnętrzny.	
W	 tym	 celu	 należy	 umieścić	 zewnętrzny	 nośnik	 danych	 
z	interfejsem	USB	w	gnieździe,	które	znajduje	się	na	tylnej	
obudowie	monitora,	a	następnie	wskazać	ścieżkę	do	fil-
mu,	który	chcemy	skopiować.

SOD	 został	 poddany	 badaniom	 przeprowadzonym	
przez	 WITPIS	 (Wojskowy	 Instytut	 Techniki	 Pancernej	 
i	 Samochodowej),	 które	potwierdziły,	 że	 system	 spełnia	
wszelkie	wymagania	dla	zastosowania	w	pojeździe.

Proces	 opracowania	 i	 wdrożenia	 Systemu	 Obserwacji	
Dookólnej	finansowany	był	w	pełni	ze	środków	własnych	
PCO	S.A.

W	 lutym	 2017	 roku	 PCO	 S.A.	 dostarczyło	 osiem	 sztuk	
systemów	SOD	do	Huty	Stalowa	Wola	S.A.	W	tym	roku	
oraz	w	następnych	 latach	planowane	są	dalsze	dostawy	
systemu.

Warunki	pracy

Temperatura	pracy –30°C	÷	+55°C

Temperatura	przechowywania –40°C	÷	+65°C

Dane	wyjściowe

Pole	widzenia	(azymut) 360°

Zasięg	wykrycia/rozpoznania/
identyfikacji
celu	typu	człowiek1

≥	250/100/50	[m]

Zasięg	wykrycia/rozpoznania/
identyfikacji	celu	typu	czołg2 ≥	500/250/120	[m]

Automatyczna	lokalizacja	uszkodzeń

Powiększenie	wybranego	obszaru	obserwacji

Czas	rozkładania	i	doprowadzania	do	gotowości	bojowej

Czas	gotowości	do	pracy	(dla	
warunków	normalnych) mniej	niż	120	s

Zasilanie 18V	÷	28V

Podstawowe	parametry

1	 Parametry	 wykrycia	 celu	 typu	 człowiek	 dotyczą	 celu	 o	 wymiarach	 
1,7	m	×	 0,75	m	w	dzień	 i	w	 nocy	 (według	 kryterium	 Johnsona	 dla	
kamery	światła	dziennego,	według	STANAG	4347	dla	kamery	termo-
wizyjnej)	przy	normalnych	warunkach	klimatycznych.

2	 Parametry	 wykrycia	 celu	 typu	 człowiek	 dotyczą	 celu	 o	 wymiarach	 
2,3	m	×	2,3	m	w	dzień	i	w	nocy	(według	kryterium	Johnsona	dla	ka-
mery	światła	dziennego,	według	STANAG	4347	dla	kamery	termowi-
zyjnej)	przy	normalnych	warunkach	klimatycznych.
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W	 dniu	 17	 marca	 2017	 roku	 Zarządzeniami	 Prezesa	
Zarządu	 w	 PCO	 S.A.	 zostały	 wprowadzone	 procedu-
ry:	 antykorupcyjna	 oraz	 antymobbingowa.	 Procedury	
są	 częścią	 wdrożonych	 wcześniej	 zasad	 Etyki	 Biznesu	 
z	Kodeksem	Etyki	Grupy	Kapitałowej	PGZ	S.A.	na	czele.	

Celem	 procedury	 antykorupcyjnej	 jest	 wyeliminowanie	
ryzyka	 korupcji.	 Określa	 ona	 rodzaje	 korupcji	 i	 innych	
nadużyć	 gospodarczych,	 a	 także	 zasady	 postępowania	 
i	 odpowiedzialności	 pracowników.	 Załączniki	 do	 pro-
cedury	 stanowią:	 opis	 obszarów	 ryzyka	 korupcyjnego,	
wzór	 oświadczenia	 o	 zapoznaniu	 się	 z	 procedurą,	wzór	
oświadczenia	o	relacjach	rodzinnych,	wzór	oświadczenia	
o	braku	konfliktu	interesów	w	związku	z	podjęciem	pracy	 
w	PCO	S.A.	oraz	wzór	oświadczenia	o	braku	konfliktu	in-
teresów	w	związku	z	realizacją	projektu.	

Procedura	 antymobbingowa	 ma	 budować	 świadomość	
na	 temat	zjawiska	mobbingu	oraz	ułatwić	eliminowanie	

POLITYKA ZARZĄDZANIA

ETYKA W PCO S.A.
niekorzystnych	 zjawisk.	 Jej	 celem	 jest	 także	 budowanie	
pozytywnych	 relacji	 między	 pracownikami.	 W	 ramach	
procedury	pracodawca	zobowiązuje	 się	do	podejmowa-
nia	 wszelkich	 działań	 w	 celu	 wyeliminowania	 zjawiska	
mobbingu.	Zawiera	ona	między	innymi	informacje	o	pro-
cedurach	postępowania	przy	rozpatrywaniu	skarg.	

Procedury	 antykorupcyjna	 i	 antymobbingowa	 obowią-
zują	wszystkich	pracowników	Spółki.	Za	ich	stosowanie	
odpowiadają	kierownicy	poszczególnych	komórek	orga-
nizacyjnych.	

W	celu	umożliwienia	zgłaszania	nieprawidłowości	została	
uruchomiona	Linia	Etyki	PCO	S.A.	–	liniaetyki@pcosa.com.pl, 
na	 którą	 można	 przekazywać	 informacje.	 Trafiają	 one	
później	do	Komisji	ds.	Etyki	w	PCO	S.A.,	która	 rozpoczy-
na	postępowanie	zgodnie	z	procedurami.	W	skład	Komisji	
wchodzi	pięć	osób.
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Dnia	 26	 czerwca	 2017	 roku	 Spółka	 PCO	 podpisała	 dwie	
umowy	 z	 ukraińską	firmą	Ukrinmasz,	 należącą	do	Grupy	
UkrOboronProm.	Pierwsza	z	nich	dotyczy	dostawy	kompo-
nentów	optycznych	dla	PCO	S.A.	z	Żytomierskich	Zakładów	
Pancernych,	druga	 zaś	dostawy	przez	PCO	S.A.	do	ukra-
ińskiego	partnera	przyrządów	stanowiących	optoelektro-
niczny	komplet	modernizacyjny	do	wozów	bojowych.	

Ich	podpisanie	jest	inauguracją	modernizacji	optoelektroni-
ki	w	wozach	bojowych	armii	ukraińskiej.	Kolejnym	etapem,	
do	którego	dąży	PCO	S.A.,	będzie	stworzenie	na	Ukrainie	
centrum	 modernizacji	 optoelektroniki	 z	 wykorzystaniem	
osiągnięć	Spółki	na	tym	polu.

W	imieniu	PCO	S.A.	umowy	z	Ukrinmasz	podpisał	Stanisław	
Natkański	–	Dyrektor	Techniczny,	i	Paweł	Glica	–	Dyrektor	
Handlowy.	 W	 uroczystości	 uczestniczył	 Sekretarz	 Stanu	 
w	Ministerstwie	Obrony	Narodowej	Bartosz	Kownacki.

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  (LUTY – SIERPIEŃ 2017)

PODPISANIE UMÓW Z UKRAINĄ, 26 CZERWCA 2017

Dnia	 23	 maja	 w	 PCO	 S.A.	 od-
było	 się	 spotkanie	 Związku	
Pracodawców	„Polskiej	Platformy	

Technologicznej	Fotoniki”.	ZP	„PPTF”	jest	związkiem	powsta-
łym	na	bazie	członków	PPTF.	W	jego	skład	wchodzą	przed-
stawiciele	spółek	działających	w	branży	optoelektronicznej	 
i	fotonicznej,	instytutów	badawczo-naukowych	oraz	wyż-
szych	 uczelni.	 W	 zgromadzeniu	 założycielskim	 Związku	
Pracodawców	„Polska	Platforma	Technologiczna	Fotoniki”	
wzięły	udział	23	firmy.	Na	zgromadzeniu	został	wybrany	
zarząd	 ZP	 „PPTF”	w	 składzie:	 prezes	 –	 Adam	 Piotrowski,	

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PPTF, 23 MAJA 2017

prezes	VIGO	System	S.A.	oraz	członkowie	zarządu:	Ryszard	
Kardasz,	 prezes	 PCO	 S.A.,	 Krzysztof	 Węgrzyn,	 prezes	
TopGaN	 sp.	 z	 o.o.,	 Tomasz	 Nasiłowski,	 prezes	 InPhoTech	
sp.	 z	 o.o.	 oraz	 Tomasz	 Woliński	 reprezentujący	 Polskie	
Stowarzyszenie	Fotoniczne.	Kluczowym	obszarem	działań	
Związku	Pracodawców	„Polskiej	Platformy	Technologicznej	
Fotoniki”	będą	dalsze	zwiększanie	innowacyjności	polskie-
go	przemysłu	fotonicznego,	aktywny	udział	w	koordynacji	
i	 opracowaniu	 nowych	 technologii	 i	 wyrobów	 optoelek-
tronicznych,	rozwój	kadr	oraz	rozszerzenie	wykorzystania	
technologii	fotonicznych	w	Polsce.
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W	 dniu	 24	 kwietnia	 2017	 roku	 w	 PCO	 S.A.	 odbyła	 się	
uroczystość	 z	 okazji	 Dnia	 Optoelektronika.	 Spółka	 jed-
nocześnie	 obchodziła	 swoje	 41-lecie.	 Podczas	 spotkania	
nastąpiło	 uroczyste	 wręczenie	 wybranym	 pracownikom	
Odznak	Honorowych	„Zasłużony	dla	PCO	S.A.”.

Odznaka	 Honorowa	 „Zasłużony	 dla	 PCO	 S.A.”	 powstała	 
z	myślą	o	osobach,	które	swoją	pracą	zawodową	przyczy-
niły	się	do	 rozwoju	 i	umocnienia	pozycji	 spółki.	Odznakę	
corocznie	 wręcza	 się	 w	 dniu	 jubileuszu	 Spółki,	 który	 na	
mocy	 zarządzenia	 prezesa	 zarządu	 ustanowiono	 Dniem	
Optoelektronika.

DZIEŃ OPTOELEKTRONIKA, 24 KWIETNIA 2017

W	dniu	 9	 lutego	 2017	 roku	 siedzibę	 PCO	 S.A.	 odwiedził	
minister	obrony	narodowej	Antoni	Macierewicz	wraz	z	do-
wódcą	Wojsk	Obrony	Terytorialnej	gen.	bryg.	Wiesławem	
Kukułą.

Wizyta	miała	związek	z	pokazem	sprzętu	dla	Wojsk	Obrony	
Terytorialnej.	Swoją	ofertę	zaprezentowały	spółki	należące	
do	Polskiej	Grupy	Zbrojeniowej.	PCO	S.A.	wystawiło	mię-
dzy	 innymi	 monokular	 noktowizyjny	 MU-3M	 „KOLIBER”	
oraz	celownik	termowizyjny	SCT	„RUBIN”.

Podczas	konferencji	prasowej	minister	zapowiedział,	że	Siły	
Zbrojne	RP	powinny	kupować	polski	sprzęt,	który	znajduje	
się	w	ofercie	spółek	sektora	obronnego.	Jako	jeden	z	naj-
ważniejszych	zakupów	wymienił	wyposażenie	dla	indywi-
dualnego	żołnierza.

Prezes	PCO	S.A.	Ryszard	Kardasz	zadeklarował	pełną	goto-
wość	do	realizowania	zamówień	dla	wojska.

W	 ramach	 spotkania	minister	obejrzał	prezentacje	multi-
medialne	 ofert	 oraz	 zdolności	 produkcyjnych	 kilkunastu	
spółek.	Rozmawiał	również	z	przedstawicielami	PGZ	i	kie-
rownictwem	wchodzących	w	jej	skład	przedsiębiorstw.	

WIZYTA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, 09 LUTEGO 2017
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TARGI I KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PCO S.A.

PCO S.A. NA TARGACH PRO DEFENSE, 1–4 CZERWCA 2017

W	dniach	1–4	czerwca	2017	roku	w	Ostródzie	odbyły	się	
targi	Pro	Defense.	PCO	S.A.	zaprezentowało	na	nich	swoje	
najnowsze	wyroby.	Wystawione	zostały	między	innymi:	ce-
lownik	termowizyjny	SCT-1M,	lotnicze	gogle	noktowizyjne	
PNL-4	oraz	gogle	noktowizyjne	MU-3AD.	Zaprezentowano	

AIR FAIR BYDGOSZCZ, 26–27 MAJA 2017

W	dniach	26–27	maja	2017	roku	w	Bydgoszczy	odbyła	się	
XI	Międzynarodowa	Wystawa	Air	Fair.	W	wystawie	wzię-
ło	udział	około	100	wystawców,	w	tym	spółki	polskiego	

TARGI IDEF, 9–12 MAJA 2017

W	dniach	9–12	maja	2017	roku	w	Stambule	w	Turcji	od-
były	 się	 targi	 IDEF.	 Jest	 to	 jedno	 z	 największych	wyda-
rzeń	 branży	 obronnej	 w	 krajach	 Morza	 Śródziemnego.	
PCO	S.A.	zaprezentowało	swoją	ofertę	w	ramach	stoiska	

TARGI EUROPOLTECH, 26–28 KWIETNIA 2017

W	dniach	26–28	kwietnia	2017	 roku	w	Gdańsku	odbyły	
się	Międzynarodowe	Targi	Techniki	 i	Wyposażenia	Służb	
Policyjnych	 oraz	 Formacji	 Bezpieczeństwa	 Państwa.	 
Jest	to	największa	w	Polsce	impreza	targowa	dedykowana	
służbom	porządku	publicznego	i	służbom	specjalnym.

Wśród	 tegorocznych	wystawców	 znalazło	 się	 PCO	 S.A.,	
które	 zaprezentowało	 między	 innymi:	 celownik	 termo-
wizyjny	 SCT-1M,	 lornetkę	 termowizyjną	 NPL-1T,	 dzienny	
celownik	 modułowy	 DCM-1,	 monokular	 noktowizyjny	
MU-3ADM,	monokular	MU-3M,	gogle	noktowizyjne	PNL-
2ADM	oraz	lotnicze	gogle	noktowizyjne	PNL-3M.

również	 propozycję	 wyposażenia	 dla	 drużyny	 Wojsk	
Obrony	Terytorialnej,	w	tym	urządzenia	optoelektroniczne. 
Stoisko	 PCO	 S.A.	 odwiedził	Minister	Obrony	Narodowej	
Antoni	Macierewicz.

przemysłu	obronnego.	PCO	S.A.	zaprezentowało	między	
innymi	lotnicze	gogle	noktowizyjne	w	wersji	cywilnej	oraz	
wojskowej.

Polskiej	Grupy	Zbrojeniowej.	Pokazało	między	innymi	ce-
lownik	termowizyjny	SCT-1M,	dzienny	celownik	moduło-
wy	DCM-1	oraz	gogle	noktowizyjne	MU-3ADM.	
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TARGI LAAD, 4–7 KWIETNIA 2017

W	 dniach	 4–7	 kwietnia	 2017	 roku	 w	 Rio	 de	 Janeiro	
(Brazylia)	 odbyły	 się	 targi	 LAAD	 Defence	 &	 Security.	
Zgromadziły	one	około	600	wystawców	z	kilkudziesięciu	
krajów.	 Jest	 to	 jedno	 z	 największych	 wydarzeń	 branży	
obronnej	w	Ameryce	Południowej.	W	targach	wzięli	udział	
przedstawiciele	 PCO	 S.A.,	 którzy	 odbyli	 wiele	 spotkań	 
w	celu	zaprezentowania	oferty	Spółki.

TARGI MILIPOL ASIA-PACIFIC, 4–6 KWIETNIA 2017

W	dniach	4–6	kwietnia	2017	 roku	w	Singapurze	odbyły	
się	targi	Milipol	Asia-Pacific,	jedno	z	największych	wyda-
rzeń	branży	obronnej	w	Azji.	

PCO	 S.A.	 zaprezentowało	 lotnicze	 gogle	 noktowizyjne	
PNL-3M,	 termalny	system	obserwacyjny	TSO-1,	celownik	
termowizyjny	 SCT-1M,	 gogle	 noktowizyjne	 MU-3ADM	
oraz	dzienny	celownik	modułowy	DCM-1.

TARGI SOFINS, 28–30 MARCA 2017

W	dniach	28–30	marca	2017	roku	w	Bordeaux	we	Fran-
cji	odbyło	się	seminarium	oraz	wystawa	poświęcone	wy-
posażeniu	 dla	 wojsk	 specjalnych.	 W	 programie	 targów	
znalazła	 się	 prezentacja	 francuskich	 sił	 specjalnych.	 Se-

PREZENTACJA WYROBÓW PCO S.A. NA UKRAINIE, 28–30 MARCA 2017

KONKURS INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH RP, 22 MARCA 2017

sje	plenarne	dotyczyły	między	 innymi	międzynarodowej	
współpracy	służb	specjalnych.	Wśród	wystawców	znala-
zło	się	również	PCO	S.A.	prezentujące	celownik	termowi-
zyjny	SCT-1M	oraz	gogle	noktowizyjne	MU-3ADM.

netka	 NPL-1M,	 gogle	 noktowizyjne	 NPL-2,	 celownik	 ter-
mowizyjny	 SCT-1M,	 lornetka	 termowizyjna	 NPL-1T	 oraz	
peryskopy	PNK-72	i	POD-55/72.

W	 dniach	 28–30	 marca	 2017	 roku	 delegacja	 PCO	 S.A.	
przeprowadziła	 pokaz	 dla	 Gwardii	 Narodowej	 Ukrainy.	
Prezentowane	 były	 lotnicze	 gogle	 noktowizyjne	 PNL-4,	
gogle	noktowizyjne	MU-3AM/ADM,	celownik	PCS-5,	 lor-

W	dniu	22	marca	2017	roku	odbyła	się	Gala	Finałowa	kon-
kursu	 Innowacje	 dla	 Sił	 Zbrojnych	 RP	 zorganizowanego	
przez	 Inspektorat	 Implementacji	 Innowacyjnych	Techno-
logii	Obronnych	Ministerstwa	Obrony	Narodowej.	Wspól-
ny	 projekt	 PCO	 S.A.	 i	 Wojskowej	 Akademii	 Technicznej	

zatytułowany	 „Platforma	 stratosferyczna	 jako	 element	
systemu	rozpoznania	i	osłony	Sił	Zbrojnych	i	infrastruktu-
ry	RP”	znalazł	się	w	finale	konkursu	i	otrzymał	wyróżnie-
nie	jako	jeden	z	sześciu	konceptów.
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NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ O OPTOELEKTRONICE W ROLNICTWIE, 9 MARCA 2017

TARGI HAI HELI-EXPO, 7–9 MARCA 2017

W	dniach	7–9	marca	2017	roku	w	Dallas	(USA)	odbyły	się	
targi	HAI	Heli-Expo	poświęcone	przemysłowi	śmigłowco-
wemu.	Wystawiono	 kilkadziesiąt	 typów	helikopterów,	 a	
także	wyposażenie	i	uzbrojenie.	Wśród	wystawców	zna-

TARGI IWA OUTDOOR CLASSICS, 3–6 MARCA 2017

W	dniach	3–6	marca	2017	roku	w	Norymberdze	w	Niem-
czech	 odbyły	 się	 targi	 IWA	 Outdoor	 Classics	 poświęco-
ne	broni	 strzeleckiej	 i	 jej	 zastosowaniom	cywilnym	oraz	
w	służbach	mundurowych.	W	tym	roku	swoje	produkty	

PREZENTACJA SPRZĘTU DLA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ, 1 MARCA 2017

PCO S.A. NA MIĘDZYNARODOWEJ

KONFERENCJI NAUKOWEJ, 11–12 STYCZNIA 2017

W	dniu	9	marca	2017	roku	na	Wydziale	Fizyki	Politechniki	
Warszawskiej	odbył	się	warsztat	poświęcony	wykorzysta-
niu	 fotoniki	 w	 nowoczesnym	 rolnictwie	 oraz	 leśnictwie	
zorganizowany	 przez	 Polską	 Platformę	 Technologiczną	
Fotoniki	we	współpracy	z	PCO	S.A.

Wzięli	w	nim	udział	wykładowcy	i	studenci	uczelni	wyż-
szych,	przemysłu	oraz	instytutów	badawczo-naukowych.	
Dyskutowano	między	 innymi	 nad	 cywilnymi	 zastosowa-
niami	 technologii	 termowizyjnych	 i	 noktowizyjnych	 do	
oceny	stanu	obszarów	leśnych	oraz	upraw.

Warsztatowi	 towarzyszyło	 wręczenie	 nagród	 Polskiego	
Stowarzyszenia	 Fotonicznego	 za	 najlepszą	 pracę	 dyplo-
mową	z	zakresu	 fotoniki	ufundowanych	przez	PCO	S.A.	 

lazło	 się	 PCO	S.A.,	 które	 zaprezentowało	 lotnicze	gogle	
noktowizyjne	 PNL-3M,	 certyfikowane	 do	 wykorzystania	 
w	śmigłowcach	cywilnych.

zaprezentowało	 ponad	 1500	 wystawców.	 Wśród	 nich	
było	również	PCO	S.A.	prezentujące	najnowsze	celowniki	
strzeleckie.

W	dniu	1	marca	2017	roku	w	Bydgoszczy	odbył	się	zor-
ganizowany	przez	MON	pokaz	sprzętu	dla	Wojsk	Obrony	
Terytorialnej.	Swoją	ofertę	zaprezentowały	firmy	należące	
do	PGZ	S.A.	Spółka	PCO	S.A.	pokazała	ofertę	wyrobów	
termowizyjnych	 i	 noktowizyjnych,	 takich	 jak	 celowniki,	

gogle	i	monokulary,	proponowane	jako	wyposażenie	dla	
drużyny	piechoty	Wojsk	Obrony	Terytorialnej.	Obecny	na	
pokazie	Błażej	Wojnicz,	prezes	PGZ,	podkreślił,	że	Grupa	
jest	w	stanie	dostarczyć	prawie	95	procent	wyposażenia	
osobistego	i	uzbrojenia	dla	żołnierzy	WOT.

W	dniach	11–12	stycznia	2017	 roku	PCO	S.A.	wystawia-
ło	 swoje	wyroby	 podczas	międzynarodowej	 konferencji	
naukowej	 odbywającej	 się	 w	 Jasionce	 pod	 Rzeszowem.	
Konferencja	 została	 zorganizowana	 przez	 Inspektorat	
Implementacji	 Innowacyjnych	 Technologii	 Obronnych	
oraz	 21	 Brygadę	 Strzelców	 Podhalańskich	 pod	 patrona-
tem	 Sekretarza	 Stanu	w	MON.	Oferta	 PCO	 S.A.	 została	
zaprezentowana	podczas	jednego	z	paneli	dyskusyjnych.

Nagrody	 dla	 młodych	 naukowców	 wręczył	 Prezes	 
PCO	S.A.	Ryszard	Kardasz.
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WYBRANE WIZYTY W SIEDZIBIE FIRMY

DELEGACJA Z BRAZYLII W PCO S.A., 28 CZERWCA 2017

W	dniu	28	czerwca	2017	roku	siedzibę	PCO	S.A.	odwiedzi-
ła	delegacja	z	Brazylii.
Na	 jej	 czele	 stał	 Ribeiro	 Vieira	 da	 Silva	 Aureo,	 attaché	 
obrony	 ambasady	 Federacyjnej	 Republiki	 Brazylii 
w	Warszawie.	Wśród	gości	znaleźli	się	Leonardo	Clea	ver	
de	 Athayde,	 radca-minister,	 oraz	 przedstawiciele	 jednej 
z	brazylijskich	firm	branży	obronnej.
Goście	obejrzeli	najnowsze	produkty	PCO	S.A.,	 takie	 jak	
lotnicze	gogle	noktowizyjne	oraz	celownik	termowizyjny.	
Zapoznali	się	również	z	działalnością	Spółki.

WIZYTA DELEGACJI Z INDII, 31 MAJA 2017

W	 dniu	 31	maja	 2017	 roku	 PCO	 S.A.	 gościło	 delegację 
z	National	Defence	College	(Indie).
W	 skład	 delegacji	 weszli	 przedstawiciele	 Sił	 Zbrojnych	
Indii,	Japonii,	Malezji	i	Fidżi.	Goście	zapoznali	się	z	prezen-

WIZYTA SENATOR ANDERS, 26 MAJA 2017

W	dniu	26	maja	2017	roku	siedzibę	PCO	S.A.	odwiedziła	
senator	Anna	Maria	Anders.
Odbyły	się	rozmowy	na	temat	perspektyw	polskiej	branży	
obronnej.	Pani	senator	obejrzała	multimedialną	prezenta-
cję	działalności	Spółki	oraz	zapoznała	się	z	najnowszymi	
wyrobami	 noktowizyjnymi	 i	 termowizyjnymi	 produkcji	
PCO	S.A.

tacją	działalności	PGZ	S.A.	oraz	ofertą	najnowszych	wy-
robów	spółki	przeznaczonych	dla	pojazdów	wojskowych	
i	 indywidualnego	 żołnierza.	 Zwiedzili	 również	 wydziały	
produkcyjne	zakładu.
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WIZYTA SŁUCHACZY PODYPLOMOWYCH STUDIÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ, 28 MARCA 2017

WIZYTA ATTACHÉ WOJSKOWYCH, 14 LUTEGO 2017

W	dniu	14	lutego	2017	roku	siedzibę	PCO	S.A.	odwiedzili	
attaché	wojskowi	kilkunastu	ambasad.	
Goście	zapoznali	się	z	ofertą	produktową	Spółki	oraz	jej	
działalnością.	 Zwiedzili	 również	 wydziały	 produkcyjne	
PCO	S.A.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, 28 CZERWCA 2017

W	dniu	 28	 czerwca	 2017	 roku	 PCO	 S.A.	 otrzymało	dia-
mentową	 nagrodę	 Lider	 Bezpieczeństwa	 Państwa	 za	
System	Obserwacji	Dookólnej	dla	120	mm	Rak.	Nagrodę	
przyznawaną	przez	Stowarzyszenie	Dostawców	na	Rzecz	
Służb	 Mundurowych,	 podczas	 uroczystej	 gali,	 ode-
brał	Członek	Zarządu	PCO	S.A.	–	Paweł	Glica.	  
W	trakcie	uroczystości	prezentowane	były	najnowsze	wy-
roby	Spółki.	

MEDAL EUROPEJSKI, 7 CZERWCA 2017

W	dniu	7	czerwca	2017	roku	PCO	S.A.	otrzymało	Medal	
Europejski	 przyznawany	 przez	 Business	 Centre	 Club.	
Nagrodzony	 został	 Zestaw	 Modernizacyjny	 Kamery	
Termowizyjnej.	 Medalem	 wyróżniane	 są	 wyroby	 
i	 usługi,	 które	 odpowiadają	 standardom	 europejskim.	

NAGRODA BCC DLA PCO S.A., 21 STYCZNIA 2017

W	dniu	21	stycznia	2017	roku	w	Teatrze	Wielkim	odbyła	
się	24.	Gala	 Liderów	Polskiego	Biznesu.	 PCO	S.A.	otrzy-
mało	szósty	Diament	do	Złotej	Statuetki	Lidera	Polskiego	
Biznesu.	Jest	to	prestiżowa	nagroda	Business	Centre	Club	
przyznawana	 polskim	 firmom,	 które	 dynamicznym	 roz-
wojem	przyczyniają	się	do	wzrostu	gospodarczego	kraju.

W	dniu	28	marca	2017	roku	siedzibę	PCO	S.A.	odwiedzi-
li	 słuchacze	Podyplomowych	Studiów	Wojskowej	 Służby	
Zagranicznej.	Przyszli	attaché	wojskowi	obejrzeli	prezen-

tację	multimedialną	dotyczącą	działalności	spółki,	a	także	
zapoznali	się	z	jej	najnowszymi	wyrobami.

Nominowana	usługa	(lub	wyrób)	musi	spełniać	wymaga-
ne	 prawem	 normy,	 mieć	 odpowiednie	 licencje,	 patenty	
itp.	Istotne	są	również	dynamika	firmy,	zdobyte	nagrody	
i	certyfikaty.
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Wiceszef MON: chcemy współpracy zbrojeniowej
z Ukrainą
Wirtualny	Nowy	Przemysł,	26	czerwca	2017

Relacja	prasowa	z	podpisania	umów	pomiędzy	PCO	S.A.	 
a	 spółką	Ukrinmasz	 z	Ukrainy.	Umowa	 została	podpisa-
na	 w	 siedzibie	 PCO	 S.A.	 w	 obecności	 Wiceszefa	 MON	
Bartosza	Kownackiego.	 Porozumienie	przewiduje	dosta-
wę	przyrządów	obserwacyjnych	i	celowniczych	do	ukra-
ińskich	wozów	 bojowych.	 Dyrektor	 Handlowy	 PCO	 S.A.	
Paweł	Glica	wyraził	nadzieję,	że	„umowa	jest	swoistą	in-
auguracją	modernizacji	optoelektroniki	wozów	bojowych	
armii	ukraińskiej”.	Zapowiedział,	że	spółka	będzie	dążyć	
do	 założenia	 na	 Ukrainie	 centrum	 modernizacyjnego	
optoelektroniki.

Warszawski sprzęt dla sił pancernych Ukrainy
„Rzeczpospolita”,	26	czerwca	2017
Autor:	Zbigniew	Lentowicz

Autor	 informuje	 o	 kontrakcie	 zawartym	 pomiędzy	 PCO	
S.A.	 a	 spółką	 Ukrinmasz	 na	 urządzenia	 obserwacyjne	 
i	 celownicze	 do	 ukraińskich	 wozów	 bojowych	 piechoty	 
i	opancerzonych	transporterów.
Spółka	 PCO	 przez	 dwa	 lata	 testowała	 swoje	 celowniki	 
i	wojskową	 optykę	 na	 ukraińskich	 poligonach,	 aby	 uzy-
skać	odpowiednie	certyfikaty.	W	planach	jest	powstanie	
na	Ukrainie	autoryzowanego	przez	PGZ	S.A.	centrum	mo-
dernizacyjnego	wojskowej	optoelektroniki.	

Ukraina kupi od polskiej firmy zbrojeniowej systemy 
optoelektroniczne
Wirtualny	Nowy	Przemysł,	26	czerwca	2017
Autor:	Katarzyna	Walterska	

Informacja	 dotyczy	 podpisania	 umów	 pomiędzy	 PCO	
S.A.	 a	 ukraińską	 firmą	 Ukrinmash,	 należącą	 do	 Grupy	
UkrOboronProm.	 Zdaniem	wiceministra	 obrony	 narodo-
wej	 Bartosza	 Kownackiego	 Ukraina	 ma	 być	 partnerem	
strategicznym	Polski,	ale	musi	 to	być	współpraca	bizne-
sowa,	współpraca	przemysłowa,	która	daje	korzyści	oby-
dwu	stronom.
Pierwsza	z	umów	dotyczy	dostawy	komponentów	optycz-
nych	dla	PCO	S.A.	z	Żytomierskich	Zakładów	Pancernych,	
druga	–	dostawy	przez	PCO	S.A.	do	ukraińskiego	partne-
ra	przyrządów	 stanowiących	optoelektroniczny	 komplet	
modernizacyjny	do	wozów	bojowych.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych: technika 
lotnicza od A do Z
Polski	Przemysł,	13	czerwca	2017

Artykuł	 informuje	o	działalności	 Instytutu	 Technicznego	
Wojsk	Lotniczych,	w	tym	o	współpracy	z	PCO	S.A.	W	ra-
mach	 konsorcjum	 ITWL	 i	 PCO	 S.A.	 powstał	 nahełmowy	
system	wyświetlania	 parametrów	 lotu	 SWPL1	 „Cyklop”.	
Został	 on	 wdrożony	 na	 polskich	 Mi-17,	 pozwalając	 
w	dzień	i	nocy	pilotować	śmigłowce	bez	odrywania	wzro-
ku	od	otoczenia,	co	znacznie	wpływa	na	bezpieczeństwo	
lotu.	Urządzenie	produkowane	 jest	przez	PCO	S.A.	przy	
współpracy	z	ITWL.

Pro Defense 2017: Polski sprzęt dla drużyny lekkiej 
piechoty
Defence24.pl,	8	czerwca	2017
Autor:	Jakub	Palowski

Informacja	o	targach	Pro	Defense,	które	odbyły	się	na	po-
czątku	czerwca	2017	roku	w	Ostródzie.	Podczas	targów	
Polska	 Grupa	 Zbrojeniowa,	 w	 tym	 PCO	 S.A.,	 zaprezen-
towała	 zestaw	 uzbrojenia	 i	 sprzętu	 dla	 drużyny	 lekkiej	
piechoty.	 Zademonstrowano	 możliwość	 kompleksowe-
go	 wyposażenia	 pododdziałów,	 jakie	 będą	 formowane	 
w	tworzonych	Wojskach	Obrony	Terytorialnej.

Kontrakt na MSBS podczas MSPO? Prezes Wojnicz
o wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej
Defence24.pl,	5	czerwca	2017

Wywiad	z	Prezesem	Polskiej	Grupy	Zbrojeniowej	Błażejem	
Wojniczem	 podczas	 targów	 Pro	 Defense	 w	 Ostródzie,	 
w	którym	zaznacza	on,	że	PGZ	S.A.	jest	w	stanie	komplek-
sowo	 wyposażyć	 żołnierza	 Wojsk	 Obrony	 Terytorialnej.	
Jako	przykład	podał	produkowany	w	Radomiu	Modułowy	
System	 Broni	 Strzeleckiej,	 optoelektronikę	 PCO	 S.A.,	 
a	także	hełmy	oraz	kamizelki	kuloodporne	z	Maskpolu.
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Społeczna akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” 
z udziałem firmy z sektora obronnego
Onet.pl,	12	maja	2017

Informacja	prasowa	dotycząca	ponownego	udziału	PCO	
S.A.	w	akcji	„Dwie	godziny	dla	Rodziny”.	PCO	S.A.	podej-
muje	wiele	 działań	w	 ramach	projektów	 z	 zakresu	 spo-
łecznej	odpowiedzialności	biznesu.	Udział	w	akcji	„Dwie	
Godziny	 dla	 Rodziny”,	 będący	 elementem	 obchodów	
Międzynarodowego	Dnia	Rodzin,	 to	okazja,	aby	umożli-
wić	załodze	spędzenie	dodatkowego	czasu	z	bliskimi	oraz	
wzmocnić	poczucie	więzi	pracowników	ze	spółką.

Pistolety, kamizelki i radary.
Mundurowa oferta PGZ na Europoltechu,
Defence24.pl,	28	kwietnia	2017

Tekst	 informuje	 o	 udziale	 Polskiej	 Grupy	 Zbrojeniowej	
w	 targach	 Europoltech	 2017.	 Swoje	 produkty	 wysta-
wiło	 także	 PCO	 S.A.,	 były	 to	 między	 innymi	 celowniki	
dzienne	 DCM-1	 „SZAFIR”,	 termowizyjne	 SCT-2,	 lornetki	
termowizyjne	NPL-1T	„AGAT”	oraz	kilka	typów	gogli	i	mo-
nokularów	noktowizyjnych.	Na	wystawie	nie	zabrakło	też	
lotniczych	gogli	noktowizyjnych	PNL-3M	przeznaczonych	
do	zastosowań	cywilnych.	

Branżowe targi i wystawy z udziałem PCO S.A.
Manager24.pl,	28	kwietnia	2017

Notatka	prasowa	opisuje	udział	PCO	S.A.	w	kwietniowych	
wydarzeniach	 dotyczących	 techniki	 i	 bezpieczeństwa,	
które	odbyły	się	w	Polsce	i	za	granicą.	Spółka	zaprezento-
wała	swoją	ofertę	między	innymi	podczas	targów	Milipol	
Asia-Pacific	2017	w	Singapurze,	Europoltech	w	Gdańsku,	
na	 wystawie	 towarzyszącej	 odprawie	 kierowniczej	 ka-
dry	 MON	 i	 sił	 zbrojnych	 w	 Centrum	 Konferencyjnym	
Wojska	Polskiego	oraz	w	Międzynarodowych	Zawodach	
w	 Strzelaniu	 Długodystansowym	 Longshot	 2017	 
w	Międzyrzeczu.

Dzień Optoelektronika w PCO S.A.
„Fakty”,	26	kwietnia	2017

Informacja	 o	 obchodach	 Dnia	 Optoelektronika	 w	 PCO	
S.A.	Podczas	uroczystości	zasłużeni	dla	Spółki	pracownicy	
zostali	uhonorowani	odznaką	„Zasłużony	dla	PCO	S.A.”.	
Odznaka	Honorowa	„Zasłużony	dla	PCO	S.A.”	przyznawa-
na	jest	od	2011	roku.	

Pracownicy PCO wyróżnieni
Defence24.pl,	25	kwietnia	2017

Notatka	 prasowa	 na	 temat	 corocznie	 obchodzonego	 
w	PCO	S.A.	Dnia	Optoelektronika,	podczas	którego	wy-
brani	 przez	 Kapitułę	 pracownicy	 otrzymują	 Odznaki	
Honorowe	 „Zasłużony	 dla	 PCO	 S.A.”.	 Słowo	 wstępne	
dotyczące	 historii	 spółki	 i	 tradycji	 Dnia	Optoelektronika	
wygłosił	 Prezes	 Ryszard	 Kardasz,	 głos	 zabrał	 również	
Przewodniczący	 Kapituły	 Odznaki	 Stanisław	 Kaniak.	 Po	
udekorowaniu	odznaczonych	nastąpiło	odsłonięcie	tabli-
cy	Zasłużonego	2017.

PCO stawia na termowizję i jest liderem
„Rzecz	o	Innowacjach”,	24	kwietnia	2017
Autor:	Michał	Wiechoczek

Autor	przedstawia	profil	PCO	S.A.	Zwraca	uwagę	na	ostat-
nie	osiągnięcia	Spółki,	głównie	w	zakresie	technologii	ter-
mowizyjnej,	 oraz	 wskazuje	 kierunek	 dalszego	 rozwoju.	
Kolejnym	 etapem	 rozwoju	 Spółki	 jest	wejście	w	 branżę	
kosmiczną.	PCO	S.A.	planuje	opracować	kamerę	termowi-
zyjną	przeznaczoną	dla	satelitów	okołoziemskich.

Nagrody dla nauki i przemysłu. MON wyróżnił
„Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”
Defence24.pl,	23	marca	2017

Informacja	 w	 sprawie	 wyników	 III	 edycji	 konkursu	
„Innowacje	 dla	 Sił	 Zbrojnych	 RP”	 ogłoszonego	 przez	
Inspektorat	 Implementacji	 Innowacyjnych	 Technologii	
Obronnych	pod	patronatem	honorowym	ministra	obrony	
narodowej	Antoniego	Macierewicza.	Wyróżnienie	otrzy-
mała	między	innymi	wspólna	praca	naukowa	Wojskowej	
Akademii	Technicznej,	POLSY	i	PCO	S.A.	„Platforma	stra-
tosferyczna	jako	element	systemu	rozpoznania	i	osłony	Sił	
Zbrojnych	i	infrastruktury	RP”.	

Innowacyjność źródłem sukcesu
„Gazeta	Polska	Codziennie”,	9	marca	2017

Artykuł	 przedstawia	 osiągnięcia	 PCO	 S.A.,	 wskazuje	 na	
najnowocześniejsze	 technologie	 i	 urządzenia	 produk-
cyjne,	 światowej	 klasy	 wyroby	 i	 nowatorskie	 projekty.	
Innowacyjność	Spółki	 jest	rezultatem	między	 innymi	bli-
skiej	współpracy	z	uczelniami	wyższymi.	PCO	S.A.	współ-
działa	 na	 przykład	 z	 Wojskową	 Akademią	 Techniczną,	
Politechniką	 Warszawską	 i	 Wrocławską,	 Akademią	
Sztuki	 Wojennej,	 Instytutem	 Technologii	 Materiałów	
Elektronicznych,	 Instytutem	 Technologii	 Elektronowej	
oraz	Instytutem	Optyki	Stosowanej.
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Giełda wynalazków i projektów.
Wirtuozi cieplnego widzenia
„Przegląd	Techniczny”,	26	lutego	2017

Artykuł	 przedstawia	 zakres	 działalności	 PCO	 S.A.,	 wy-
mienia	 najnowsze	 produkty,	 między	 innymi	 System	
Obserwacji	 Dookólnej	 SOD,	 przygotowany	 do	 montażu	
na	wieży	samobieżnego	moździerza	RAK	kalibru	120	mm,	
a	 także	 kamerę	 KLW-1	 „ASTERIA”,	 która	 przeznaczona	
jest	do	zastosowania	w	czołgach	PT-91	Twardy,	do	mo-
dernizacji	 systemu	 celowniczego	 KTO	 Rosomak	 oraz	 do	
zmodernizowanych	Leopardów.	Tekst	opisuje	również	go-
gle	noktowizyjne	PNL-2	ADM	oraz	Zestaw	Modyfikacyjny	
Kamery	 Termowizyjnej	 odpowiedni	 do	 zastosowania	
w	 czołgach	 PT-91	wyposażonych	w	 systemy	 kierowania	
ogniem	(DRAWAT).

Obrona Terytorialna napędza zbrojeniówkę, 
„Rzeczpospolita”,	15	lutego	2017
Autor:	Zbigniew	Lentowicz

Autor	 opisuje	 plany	 rozbudowy	 siedziby	 PCO	 S.A.,	 co	
jest	 powodowane	 rozszerzeniem	 produkcji	 w	 związku	
z	 ostatnimi	 zamówieniami	 na	 potrzeby	 Wojsk	 Obrony	
Terytorialnej.	 Spółka	 jest	 również	 liderem	 konsorcjum	
TYTAN,	więc	rozbudowa	siedziby	wiąże	się	także	z	budo-
wą	linii	montażowych	wyposażenia	polskiego	„żołnierza	
XXI	wieku”.

Szef MON: sprzęt dla WOT w polskich zakładach; 
śmigłowce w marcu
Forsal.pl,	9	lutego	2017

Informacja	 o	 wizycie	 ministra	 obrony	 narodowej	
Antoniego	 Macierewicza	 oraz	 dowódcy	 Wojsk	 Obrony	
Terytorialnej	 gen.	 bryg.	 Wiesława	 Kukuły	 w	 PCO	 S.A.	 
W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 także	 przedstawiciele	 spółek	
PGZ,	które	oferują	sprzęt	na	potrzeby	WOT.

Śmigłowce dla polskiej armii. Macierewicz mówi 
o kolejnym terminie
TVN24bis,	9	lutego	2017

Artykuł	 opisuje	 wizytę	 ministra	 obrony	 narodowej	
Antoniego	Macierewicza	oraz	dowódcy	WOT	gen.	bryg.	
Wiesława	Kukuły	w	PCO	S.A.	Podczas	spotkania	odbyła	się	
konferencja	prasowa,	na	której	prezes	PCO	S.A.	Ryszard	
Kardasz	 zaznaczył,	 że	firma	 jest	gotowa	wyposażyć	ba-
taliony	obrony	terytorialnej	w	oczekiwany	sprzęt.	Dodał,	
że	o	ile	wie,	inne	spółki	wchodzące	w	skład	Polskiej	Grupy	
Zbrojeniowej	również	są	gotowe	do	dostaw.

Nowy mostek dla Kolibra
„Special	OPS”,	2	lutego	2017
Autor:	Mateusz	J.	Multarzyński

Autor	informuje	o	przygotowanej	przez	PCO	S.A.	mody-
fikacji	mostka	dla	monokularów	noktowizyjnych	MU-3M	
„KOLIBER”.	Mostek	pozwala	na	bardzo	niskie	podniesie-
nie	nieużywanej	noktowizji,	a	w	zasadzie	odłożenie	jej	na	
czerep	hełmu.	Nowy	system	umożliwia	montaż	 jednego	
lub	dwóch	urządzeń,	czyli	wykorzystywanie	ich	w	charak-
terze	monokularu	 lub	gogli.	Mostek	cechują	niska	waga	 
i	oraz	niewielki	rozmiar.	Konstrukcja	jest	w	całości	opraco-
wana	przez	zespół	konstruktorski	PCO	S.A.

Certyfikat EASA dla gogli z PCO
Altair.com.pl,	2	lutego	2017

Notatka	 prasowa	 informuje	 o	 tym,	 że	 w	 grudniu	 2016	
PCO	S.A.	uzyskało	certyfikat	EASA	na	noktowizyjne	gogle	
lotnicze	PNL-3M.	Certyfikat	dopuszcza	 stosowanie	gogli	
tego	typu	na	śmigłowcach	Airbus	Helicopters	EC135	róż-
nych	wersji.	PCO	S.A.	jest	jednym	z	niewielu	producentów	
na	 świecie,	 którzy	mają	 cywilny	 certyfikat	 dopuszczają-
cy	 użytkowanie	 gogli	 noktowizyjnych	 na	 śmigłowcach	
o	zastosowaniu	niewojskowym.	 Impulsem	dla	Spółki	do	
rozpoczęcia	 procesu	 certyfikacyjnego	 była	 zapowiedź	
modernizacji	23	śmigłowców	EC-135	użytkowanych	przez	
Lotnicze	Pogotowie	Ratunkowe	i	planów	wyposażenia	ich	
między	innymi	w	gogle	noktowizyjne.
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PCO PO GODZINACH

Dnia	27	maja	2017	roku	w	Łazienkach	Królewskich	odbył	się	
Piknik	Rodzinny	dla	Pracowników	PCO	S.A.		

Na	uczestników	czekały	liczne	atrakcje,	między	innymi	ścian-
ka	wspinaczkowa,	 rzutki	 oraz	 stanowiska	 łucznicze.	 Dzieci	
bawiły	się	na	dmuchanych	zjeżdżalniach	oraz	trampolinach.	
Brały	też	udział	w	wielkiej	grze	planszowej,	której	pionkami	
byli	sami	uczestnicy.	Jak	co	roku	dużym	powodzeniem	cie-
szyło	się	eurobungy.	

W	trakcie	pikniku	odbywały	się	liczne	zabawy	i	konkursy	dla	
dzieci.	Dorośli	mogli	spróbować	swoich	sił	w	grze	w	boule	
oraz	podczas	turnieju	siatkówki,	w	którym	rywalizowało	pięć	
drużyn.	Wydarzeniu	towarzyszył	występ	zespołu	Lemonite.

Podczas	pikniku	została	wręczona	nagroda	w	konkursie	fo-
tograficznym	ogłoszonym	w	związku	z	udziałem	PCO	S.A.	 
w	akcji	„Dwie	godziny	dla	Rodziny”.

W	wydarzeniu	wzięło	udział	ponad	tysiąc	osób.

PIKNIK RODZINNY PCO S.A., 27 MAJA 2017

W	czerwcu	i	lipcu	2017	roku	pracownicy	PCO	S.A.	wzięli	udział	
w	kilku	wycieczkach	organizowanych	przez	grupę	Aktywni+. 
W	dniach	3–4	czerwca	odbył	się	kajakowy	spływ	Krutynią,	 
w	którym	uczestniczyło	kilkadziesiąt	osób,	w	tym	pracowni-

WYCIECZKI Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW PCO S.A.

cy	Spółki.	Dnia	9	lipca	został	zorganizowany	spływ	Rospudą,	
natomiast	11	czerwca	odbyła	się	połączona	ze	zwiedzaniem	
zabytków	i	ogniskiem	wycieczka	rowerowa	do	Czerska,	pod-
czas	której	uczestnicy	przejechali	65	kilometrów.
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