PZL- widnik: tradycja i nowoczesno

PZL- widnik jest cz ci Leonardo od 2010 r.

Wykorzystuj c nasze dziedzictwo i know-how,
wspólnie z naszymi pracownikami i partnerami
tworzymy innowacyjne technologie
w Polsce, dla Polski i nie tylko.

65 LAT DO WIADCZE

Aby Tworzy Najwy szej Jako ci Technologie
Nasza bogata historia i dziedzictwo
opieraj si na unikalnych umiej tno ciach
technicznych i projektowych
oraz do wiadczeniu w dziedzinie produkcji.
Nasze dziedzictwo, nasza duma
Spó ka PZL- widnik, która mo e pochwali si ponad 65-letnim do wiadczeniem w bran y
lotniczej i ponad 7400 mig owcami wyprodukowanymi do tej pory, jest jedynym polskim wytwórc
oryginalnego sprz tu (OEM) zdolnym do zarz dzania pe nym cyklem produkcji mig owców:
pocz wszy od projektowania, przez produkcj kluczowych komponentów i integracj systemów,
a po monta ko cowy i realizacj dostaw, a tak e wsparcie posprzeda owe, obs ug klienta
oraz szkolenia.
Szeroka gama mig owców produkcji PZL- widnik jest w stanie realizowa pe ne spektrum misji
komercyjnych i rz dowych. Spó ka jest te kluczowym partnerem najwi kszych producentów
w bran y lotniczej na wiecie, którym dostarcza struktury lotnicze.
Dzi ki PZL- widnik, Polska zdoby a unikatowe zdolno ci oraz eksperck wiedz w dziedzinie
strategicznego zarz dzania i produkcji w bran y mig owcowej, staj c si jednym z nielicznych
pa stw na wiecie, które mog poszczyci si zdolno ci projektowania, produkcji, rozwoju
oraz serwisowania tych maszyn.

Razem dla Polski
PZL- widnik jest kluczowym partnerem polskiego
Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach najwi kszych
programów mig owcowych Si Zbrojnych RP. Obecnie
w s u bie polskich Si Zbrojnych znajduje si prawie
160 maszyn wyprodukowanych w widniku.
Prawie 80% mig owców dostarczonych polskim Si om
Zbrojnym w ostatnich latach to maszyny produkcji
PZL- widnik (w tym: SW-4 Puszczyk, W-3PL G uszec,
W-3RM Anakonda oraz W-3WA Sokó w konfiguracji VIP
do transportu najwy szych rang urz dników pa stwowych).
Wk ad PZL- widnik w rozwój polskiej gospodarki w 2018 r.
(najwa niejsze elementy):
Przychody przekraczaj ce 1 072 mln z (87% z eksportu)
Zakupy w ramach a cucha dostaw o cznej warto ci
ok. 680 mln z (w tym 207 mln z to warto zakupów
zrealizowanych u ok. 800 polskich dostawców)
Warto wyp aconych wynagrodze to 247 mln z
Wydatki inwestycyjne w wysoko ci ok. 140 mln z w ci gu
ostatnich 5 lat.

Unikatowe w skali kraju umiej tno ci techniczne i projektowe
PZL- widnik mo e pochwali si mianem jedynego producenta mig owców zaprojektowanych
od podstaw w Polsce, dzi ki umiej tno ciom zdobytym przy tworzeniu modeli W-3 Sokó
oraz SW-4 to jedyne prawdziwie polskie mig owce, które zosta y zaprojektowane przez
polskich in ynierów i wyprodukowane w kraju.
Spó ka pracuje obecnie nad rozwojem bezza ogowego mig owca SW-4 Solo to najwi ksza
maszyna tego typu w Europie stworzona na podstawie polskiego SW-4 oraz pierwszy
bezza ogowiec Leonardo.
PZL- widnik jest jedynym w kraju o rodkiem przeprowadzania testów statycznych oraz prób
zm czeniowych struktur lotniczych i komponentów dynamicznych, dzi ki czemu odgrywa
znacz c rol w pracach nad rozwojem i certyfikacj najnowszych programów Leonardo
Helicopters (np. AW609 Tiltrotor).

Próby zm czeniowe

Doskona e
zdolno ci
produkcyjne
Dzi ki wieloletnim inwestycjom
Leonardo w PZL- widnik,
spó ka jest dzi integralnym
elementem sieci projektowo
produkcyjnej Leonardo
Helicopters, odgrywaj c wa n
rol we wszystkich wa nych
programach (np. rodzina
najnowszej generacji mig owców:
AW169, AW139 i AW189).
Spó ka PZL- widnik jest
w znacz cym stopniu
zaanga owana w realizacj
programu AW139 najlepiej
sprzedaj cego si mig owca
na wiecie w ci gu ostatnich
15 lat - projektuj c i produkuj c
kompozytowe kad uby maszyny,
któr sprzedano w ponad tysi cu
egzemplarzy na ca ym wiecie.
B d c najwi kszym
producentem materia ów
kompozytowych w Polsce
oraz dzi ki doskona ym
zdolno ciom produkcyjnym,
PZL- widnik pe ni dzi kluczow
rol w strukturach Leonardo,
b d c Globalnym Centrum
Doskona o ci w zakresie
Produkcji Struktur Lotniczych.
Oznacza to, e praktycznie ka dy
mig owiec oznaczony logotypem
AW posiada elementy
wyprodukowane w widniku.
Obci enie prac podwoi o
si od momentu wej cia PZLwidnik w struktury Leonardo
(z 1,8 do 3,2 mln godzin rocznie
w 2018 r.)
Mo liwo ci produkcyjne PZLwidnik spe niaj najwy sze
wymagania klientów i obejmuj
wszystkie g ówne obszary
dzia alno ci wytwórczej
w sektorze lotniczo-kosmicznoobronnym. Realizowane w PZLwidnik procesy s wspierane
przez System Kontroli Jako ci
oparty o nast puj ce standardy:
AS 9100, AQAP 2110,
EASA Part 21, NADCAP.

Czyste pomieszczenie

Wspieraj cy Rozwój Naszego Kraju
Jeste my kluczowym graczem
w krajowym przemy le lotniczokosmiczno-obronnym oraz wa nym
elementem w systemie tworzenia
innowacji i procesie transferu technologii.
Wspó praca przemys owa oraz transfer technologii
W ramach strategicznego partnerstwa mi dzy Leonardo a Polsk Grup Zbrojeniow (PGZ)
podpisano w ostatnich latach kilka umów o wspó pracy, w tym w dziedzinie mig owców.
Porozumienia zak adaj okre lenie obszarów potencjalnej wspó pracy przemys owej
oraz handlowej dotycz cej programów mig owcowych uj tych w Planie Modernizacji
Technicznej Si Zbrojnych RP. Umowy obejmuj m.in. model AW249.
W 2019 r. spó ka Leonardo i polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zawar y umow
offsetow zwi zan z zakupem mig owców AW101. Umowa zak ada ustanowienie
w Wojskowych Zak adach Lotniczych nr 1 w odzi, nale cych do PGZ, niezb dnych
zdolno ci do obs ugi mig owców AW101, jak równie wybranego wyposa enia misyjnego
tych maszyn. Beneficjentem umowy offsetowej b dzie te Politechnika Gda ska.
Poprzez rozszerzenie zakresu wspó pracy mi dzy Leonardo i PGZ, polski przemys obronny
i sektor B+R skorzystaj na wi kszym zaanga owaniu w realizacj przysz ych programów
mig owcowych dzi ki transferowi technologii i zdolno ci produkcyjnych, dodatkowym
inwestycjom oraz stworzeniu wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy w Polsce.

AW101

AW249

Rozwój dzi ki a cuchowi dostaw
W 2018 r. spó ka PZL- widnik wspó pracowa a
z prawie 1100 dostawcami. Oko o 800 z nich
to polskie firmy, a warto zrealizowanych
u nich zakupów to niemal 207 mln z .
Najwi ksz grup tych przedsi biorstw
stanowi partnerzy z po udniowo-wschodniej
Polski (g ównie z okolic Mielca), w tym
cz onkowie najwi kszego polskiego klastra
lotniczego Dolina Lotnicza oraz Lubelskiego
Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.
Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii
Lotniczych powsta z inicjatywy PZL- widnik
w celu zwi kszenia wk adu Lubelszczyzny
w rozwój polskiego sektora lotniczego poprzez
zagwarantowanie wzajemnej wspó pracy mi dzy
lokalnymi samorz dami, uczelniami wy szymi
i rodowiskiem biznesowym, a tak e tworzenie
wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy
oraz zdobywanie wiedzy.
PZL- widnik przyczynia si do rozwoju krajowej bazy przemys u lotniczo-kosmiczno-obronnego,
wspomagaj c realizacj projektów zak adaj cych budowanie nowych umiej tno ci w a cuchu dostaw.
Wsparcie to polega na transferze know-how, budowaniu d ugofalowych relacji partnerskich,
przyczynianiu si do poprawy standardów jako ci oraz promocji najlepszych praktyk w przemy le
lotniczo-kosmiczno-obronnym.

Wk ad w rozwój innowacji w przemy le lotniczokosmiczno-obronnym
PZL- widnik przyczynia si do technologicznego rozwoju przemys u lotniczokosmiczno-obronnego poprzez udzia w krajowych i europejskich programach
badawczo-rozwojowych.
Bezza ogowy mig owiec SW-4 Solo jest cz ci programu OCEAN2020 najwa niejszego projektu zwi zanego z inicjatyw Europejskiego Funduszu
Obronnego - oraz projektu HELIMARIS maj cego na celu modyfikacj Solo
do realizacji misji morskich.
Projekt HELIMARIS prowadzony jest w PZL- widnik, we wspó pracy z polskimi
o rodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wy szymi. W ramach
OCEAN2020 platformy bezza ogowe ró nych rodzajów (sta op aty, wirop aty,
platformy nawodne i podwodne) zostan zintegrowane z o rodkami
dowodz cymi i kontrolnymi jednostek morskich, umo liwiaj c wymian danych
poprzez satelity z o rodkami dowodz cymi i kontrolnymi na l dzie.
Zespó OCEAN2020, któremu przewodzi Leonardo, tworzy 42 partnerów
z 15 krajów europejskich, w tym z Polski.
PZL- widnik realizuje równie projekt ROLAND pt. Adaptacyjne podwozie
nowego wirop atu , który jest wspó finansowany przez Narodowe Centrum
Bada i Rozwoju w ramach Programu INNOLOT.

SW-4 Solo RUAS

Wspó praca ze szko ami
i uczelniami wy szymi
Spó ka PZL- widnik rozwija
wspó prac ze szko ami i uczelniami
wy szymi. Podmioty, z którymi
kooperuje to mi dzy innymi:
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Politechnika Rzeszowska
Wojskowa Akademia Techniczna
Lotnicza Akademia Wojskowa
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis awa Staszica w Krakowie
Uniwersytet Marii CurieSk odowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Paw a II
Instytut Techniczno-Ekonomiczny
im. Enrico Tosi
Instytut Techniczny ze specjalno ci
lotnicz
Apulia
W 2018 r. ponad 440 studentów
wzi o udzia w prezentacjach,
studiach przypadków, wizytach
oraz wycieczkach organizowanych
przez PZL- widnik.

Dla Rozwoju Firmy i Spo eczno ci Lokalnej
Inwestujemy w umiej tno ci i wiedz naszych
wysoko wykwalifikowanych pracowników,
zapewniaj c im najlepsze warunki pracy
oraz post puj c odpowiedzialnie w otaczaj cej
nas spo eczno ci.
Ludzie s najwa niejsi
Pracownicy to nasz najwi kszy atut i najwa niejszy kapita . To oni, post puj c zgodnie
z zasadami etyki oraz transparentno ci w prowadzeniu dzia alno ci, ka dego dnia
przyczyniaj si do uzyskiwania najlepszych wyników, które le u podstaw sukcesu
naszej spó ki oraz tworzenia jej warto ci.

PZL- widnik zatrudnia ok. 2 620 pracowników
19% to kobiety
1/3 to absolwenci uczelni wy szych
62% posiada wykszta cenie techniczne (stopie naukowy lub dyplom uko czenia szko y)
19 lat to redni sta pracy w PZL- widnik
45 lat to redni wiek pracownika
55% to odsetek zatrudnionych osób poni ej 45 roku ycia
Obci enie prac podwoi o si od momentu wej cia PZL- widnik w struktury Leonardo
w 2010 r. (z 1,8 do 3,2 mln godzin rocznie w 2018 r.)

Praca w PZL- widnik

Rozwój osobisty pracowników
oraz doskonalenie ich
umiej tno ci
Firma PZL- widnik d y do doskonalenia umiej tno ci
i kompetencji zawodowych swoich pracowników
oraz wspiera ich rozwój osobisty poprzez transparentne,
sprawiedliwe oraz oparte na osi gni ciach zarz dzanie
zasobami ludzkimi.
ponad 101 638 tyle godzin szkoleniowych zrealizowano
w 2018 r.
36 godzin szkole na 1 pracownika; ka dy pracownik
uczestniczy rednio w 4 ró nych kursach
ponad 430 pracowników ucz szcza o na kursy j zyka
angielskiego, w oskiego i polskiego
zorganizowano szkolenie dla 140 kierowników w zakresie
udzielania podleg ym im pracownikom praktycznego
instrukta u stanowiskowego
Akademia Mistrza projekt dla 27 mistrzów, maj cy
na celu rozwój umiej tno ci mi kkich
projekt Six Sigma Green Belt zorganizowany z my l
o 12 pracownikach.
W 2018 r. wprowadzono proces samooceny, weryfikuj cy
nowy katalog kluczowych w Leonardo umiej tno ci
techniczno-profesjonalnych, któremu podlegali pracownicy,
kierownicy i kadra zarz dzaj ca.

Budowanie marki pracodawcy i kierunki techniczne
W PZL- widnik d ymy do popularyzacji kultury opartej na innowacyjno ci oraz przybli ania
m odszym pokoleniom nauk przyrodniczych, technologii, in ynierii i matematyki
oraz technicznych kierunków studiów. Dbanie o utalentowane osoby oraz doskonalenie
ich zdolno ci to najlepszy sposób na od wie enie wiedzy oraz rozwijanie nowych umiej tno ci
w firmie.
130 studentów bra o udzia w programach sta owych / praktykach w 2018 r.
PZL- widnik wspiera studentów w ich pracach badawczych, g ownie w dziedzinie in ynierii
i ekonomii.
30 pa dziernika 2018 r. spó ka PZL- widnik i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
w widniku podpisa y porozumienie o wspó pracy dotycz ce wymiany informacji i dobrych
praktyk w dziedzinie nauki i dzia alno ci biznesowej. W 2019 r. planowana jest realizacja
projektu, maj cego na celu przyznanie patronatu PZL- widnik nad klasami o rozszerzonym
profilu lotniczym.
2 kwietnia 2018 r. podpisano umow mi dzy PZL- widnik a Lotnicz Akademi Wojskow
w D blinie w zwi zku z uruchomieniem w roku akademickim 2019/2020 studiów dualnych
na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, na Wydziale Lotnictwa. Lotnicza Akademia Wojskowa
jako pierwsza wojskowa uczelnia w Polsce uruchamia in ynierskie studia dualne, na których
b dzie mo na czy nauk z prac zawodow .

Praca ze studentami nad rozwojem ich karier

Relacje pracownicze
i wiadczenia socjalne

Prowadzimy konstruktywny i sta y dialog
z przedstawicielami naszych pracowników.
57% pracowników to cz onkowie zwi zków
zawodowych (Solidarno to zwi zek
zawodowy z najwi ksz liczb cz onków)
33 spotka ze zwi zkami zawodowymi
odby o si w 2018 r.
Spó ka PZL- widnik jest bardzo zaanga owana
w organizacj inicjatyw z my l o obecnych
i by ych pracownikach, ich rodzinach
i spo eczno ci lokalnej. Co roku odbywaj si
przyj cia bo onarodzeniowe dla dzieci naszych
pracowników. Spó ka nie zapomina te
o samotnych emerytach oraz tych,
którzy potrzebuj pomocy szczególnie
w okresie wi t Bo ego Narodzenia.
W 2018 r. spó ka PZL- widnik i jej pracownicy
byli zaanga owani w nast puj ce wydarzenia
dobroczynne:
40 podarunków marze przygotowanych
dla dzieci z domów dziecka
580 pracowników odda o 261 litrów krwi
ok. 200 kg monet zebrano z my l
o zafundowaniu wakacji dzieciom
z najubo szych rodzin.
W 2018 r. zorganizowano Dzie Otwarty
dla pracowników i ich rodzin. Uczestniczy o
w nim prawie 3500 osób.
W 2019 r. ponad 50% pracowników PZL- widnik
wzi o udzia w ankiecie Leonardo Speak Your
Mind której za o eniem by a wymiana
informacji mi dzy Leonardo a pracownikami
koncernu.

Dzie Otwarty w PZL- widnik

Wysoka jako

standardów BHPiO

Posiadamy zewn trzne certyfikaty w zakresie zarz dzania jako ci dotycz ce Bezpiecze stwa
i Higieny Pracy oraz Ochrony rodowiska (ISO 14001 i OHSAS 18001) oraz spe niamy wymogi
dyrektywy Seveso. Od naszych partnerów biznesowych wymagamy respektowania tych samych
zasad dotycz cych BHPiO , które obowi zuj w naszej firmie.
Dzi ki inwestycjom w BHPiO , zostali my wielokrotnie wyró nieni przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy Srebrn Kart Lidera Bezpiecznej Pracy za osi gni cia, rozwi zania
organizacyjne oraz inwestycje w popraw warunków pracy.
W 2018 r. zorganizowali my konkurs plastyczny pt. Mój rodzic bezpieczny w pracy , maj cy
na celu popularyzacj w ród pracowników i ich rodzin problematyki bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia w rodowisku pracy.

Prace plastyczne dzieci pracowników PZL- widnik

Odpowiedzialne zachowanie w lokalnej spo eczno ci
Miasto widnik narodzi o si wraz z powstaniem PZL- widnik w 1951 r.
Dzisiaj spó ka jest jednym z najwi kszych pracodawców na Lubelszczy nie,
zapewniaj c tysi ce miejsc pracy w regionie, a tym samym wywieraj c
znacz cy wp yw na ycie setek rodzin i kszta tuj c ich perspektywy
na przysz o .
Maj c wiadomo jak wa ne s relacje mi dzy firm a spo eczno ci ,
w której funkcjonujemy, wspólnie z naszymi zwi zkami zawodowymi
oraz pracownikami, jeste my g boko zaanga owani w szereg projektów
prowadzonych w ród spo eczno ci lokalnej. Firma wspiera programy opieki
zdrowotnej i socjalnej oraz prowadzi dzia alno charytatywn , maj c
na celu popraw statusu dzieci, których rodzice zgin li s u c Polsce.

Szkolenie BHP dla dzieci pracowników PZL- widnik

