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MSPO 2019: PJN I PIK Z NAGRODAMI OD STRAŻY
GRANICZNEJ I POLICJI
27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach dobiegł końca. Podczas oﬁcjalnej gali
kończącej tegoroczną edycję targów, wręczono m.in. nagrody Komendanta Głównego Policji i "Laur
Graniczny", czyli wyróżnienie Komendanta Głównego Straży Granicznej. W tym roku nagrodzono
Platformę Integracji Komunikacji (PIK) i Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN).
Oprócz Defenderów czy nagród przyznawanych przez Prezydenta RP, wręczono też wyróżnienia
specjalne. Wśród nich, obok nagród Ministra Obrony Narodowej, Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii oraz innych resortów, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, znalazły się wyróżnienia Komendanta
Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej Laur Graniczny.
Komendant Główny Policji wyróżnił spółkę MindMade, będącą częścią Grupy WB. Za produkt
najbardziej przyjazny Polskiej Policji uznana została Platforma Integracji Komunikacji (PIK). Zestaw
narzędzi sprzętowych i programowych zapewniających bezpieczną i, zgodnie z deklaracjami
producenta, niezawodną komunikację głosową oraz wymianę danych pomiędzy użytkownikami
różnych systemów łączności radiowej, sieci komórkowych, satelitarnej i innych. Oznacza to nie tylko
bezpieczną komunikację głosową czy tekstową z dowolnym miejscem na świecie, ale też wymianę
danych czy przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu z systemów obserwacyjnych oraz
bezzałogowych maszyn latających.
Tegoroczny "Laur Graniczny" traﬁł natomiast do konsorcjum ﬁrm Siltec i Zeszuta za Przewoźne
Jednostki Nadzoru (PJN). W imieniu szefa formacji, nagrodę wręczyła zastępca Komendanta Głównego
SG gen. bryg. SG Wioletta Gorzkowska.
Czytaj też: 23 pojazdy obserwacyjne za 40 mln złotych. Straż Graniczna uszczelnia granice
Pojazdy obserwacyjne PJN, czyli przewoźne jednostki nadzoru, pełnią funkcję doraźnych posterunków
obserwacyjnych. Są wyposażone w sprzęt optyczny i termooptyczny pozwalający nie tylko wykryć i
rozpoznać obiekt, ale także zarejestrować wynik prowadzonej obserwacji i określić współrzędne
położenia obserwowanych obiektów. Samochodem bazowym zakupionych przez SG PJN-ów jest
Toyota Hilux, przystosowana do jazdy w trudnym terenie, z silnikiem diesla o pojemności 2,4 l i mocy
150 km oraz automatyczną skrzynią biegów.
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Pojazdy i sprzęt zostały kupione w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".
Czytaj też: Sprzęt "piątej generacji" dla Straży Granicznej
Podczas gali wręczono też nagrody dla attache wojskowych za udział w zawodach strzeleckich. W
imieniu Komendanta Głównego Policji nagrody wręczyli Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Paweł Dzierżak oraz nadkom. Mariusz Wójcik z Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

