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Międzynarodowe spotkanie biznesowe 
firm produkcyjnych sektora lotniczego, 

bazujące na strukturze szybkich randek
– “speed dating”

IDEA UCZESTNICY

• Czołowi producenci sektora lotniczego (OEMS)

• Dostawcy Tier 1, Tier 2, Tier 3

• Firmy na etapie certyfikacji produktów i usług  
w zakresie branży lotniczej oraz firmy  

zainteresowane rozpoczęciem procesu certyfikacji

Incontro internazionale per aziende  
produttrici del settore aeronautico,  

organizzato ad incontri multipli  
a rotazione in stile – “speed dating”

IDEA PARTECIPANTI

• Produttori di spicco del settore aeronautico (OEMS)

• Fornitori Tier 1, Tier 2, Tier 3

• Aziende in fase di certificazione dei prodotti  
e servizi nell’ambito del settore aeronautico  

e aziende interessate all’avvio del  
processo di certificazione 



CEL
Spotkania z producentami oraz dostawcami sektora lotniczego  
w celu zaprezentowania swojej firmy, nawiązania strategicznych  
kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja 

nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć

OBIETTIVO
Incontri con i produttori e fornitori del settore aeronautico  

finalizzati alla presentazione della propria azienda, all’avviamento 
di contatti strategici di business,  grazie ai quali sarà possibile  

la realizzazione di nuovi progetti e iniziative comuni



Uczestnicy: 
przedstawiciele dostawców

Tier 1, Tier 2, Tier 3
oraz firm New Entries 

Cel: 
prezentacja firmy, nawiązanie  

strategicznych kontaktów

stoły rotacyjne
B2B

osób
2 min8/10

Networking – możliwość  
bezpośrednich rozmów  
i pogłębienie kontaktów

Spotkania bezpośrednie 
przedstawicieli dostawców 

z producentami  
sektora lotniczego

1 to 1

7 min

JAK TO DZIAŁA

Show-room
Prezentacja swoich 
produktów i usług

Networking – possibilità  
di colloqui diretti  

e approfondimento  
dei contatti 

Incontri diretti fra rappresentanti 
dei fornitori e dei produttori  

del settore aeronautico

1 to 1

7 min

COME FUNZIONA

Show-room  
Presentazione  

dei propri prodotti  
e servizi 

Partecipanti: 
rappresentante dei fornitori  
Tier 1, Tier 2, Tier 3 e delle  

aziende New Entries 

Obiettivo: 
presentazione dell’azienda,  

stipulazione di contatti strategici

Tavoli a rotazione 
B2B

persone
2 minuti 

a partecipante8/10



Seminarium  będzie poświęcone firmom „New Entries” 
w celu omówienia procedur, terminów i kosztów certyfikacji  
wyrobów i usług przeznaczonych dla branży lotniczej
(Certyfikacja „Systemu” i „Produktu”). 
Odbędzie się w czasie trwania spotkań 1to1. 

EASA (European Aviation Safety Agency) instytucja  
odpowiadająca za zapewnienie bezpieczeństwa 

i ochrony środowiska w transporcie lotniczym w Europie.

SEMINARIUM: 
CERTYFIKACJE SYSTEMÓW I WYROBÓW LOTNICZYCH

Il seminario sarà dedicato alle aziende „New Entries” 
con l‘obiettivo d’illustrare  procedure, scadenze e costi  
delle certificazioni dei prodotti e servizi destinati al ramo  
aeronautico (Certificazione del „Sistema” e „Prodotto”).   
Avrà luogo nei tempi previsti per gli incontri 1to1. 

EASA (European Aviation Safety Agency = Agenzia Europea 
per la Sicurezza Aeronautica) l’istituzione che ha la 

responsabilità di garantire a livello europeo la sicurezza 
e la tutela ambientale nel trasporto aereo

SEMINARIO: 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI 



wROCŁAw

BRANżA lOTNICzA  
w POlsCe

Il seTTORe AeRONAUTICO  
IN  POlONIA



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE  
NA PRĘŻNY ROZWÓJ 

BRANŻY LOTNICZEJ W POLSCE

Światowy trend 
rozwoju branży

Plany modernizacji 
polskiej armii

Dotacje unijne w perspektywie  
na lata 2014–2020

Coraz sprawniejsze przyciąganie 
zagranicznych inwestorów 

do specjalnych stref ekonomicznych

FATTORI CHE INFLUENZANO LO 
SVILUPPO DINAMICO DEL SETTORE 

AERONAUTICO IN POLONIA 

Tendenze mondiali 
di sviluppo del settore

Piani di modernizzazione 
dell’esercito polacco

Sovvenzioni comunitarie  
nella prospettiva degli anni  

2014–2020

Metodi sempre più efficaci 
per attirare investitori esteri nelle 
ZES (Zone economiche speciali)



DOLNOŚLĄSKI 
KLASTER LOTNICZY

WIELKOPOLSKI 
KLASTER LOTNICZY

DOLINA 
LOTNICZA

ŚLĄSKI KLASTER 
LOTNICZY

Cel działalności: stworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą na terenie  
regionu Polski południowo-zachodniej.

Zainwestowały tu międzynarodowe koncerny jak: 
Becker Avionics, UTC Aerospace Systems, 
Paradigm Precision, Radiotechnika Marketing.

Cel działalności: zrzeszenie przedsiębiorstw związanych 
z branżą lotniczą, które wykorzystują wiedzę instytucji  
naukowo-badawczych.

Działają tu m.in.: partnerzy gigantów światowego przemysłu  
lotniczego: General Electric, Alenia Aeronautica i Empresa 
Brasileira de Aeronautica.

Cel działalności: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawanie wynalazków,  
projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich,  
promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

Działają tu m.in.: Pratt&Whitney Kalisz, Wytwórnia Sprzętu  
Komunikacyjnego „PZL Kalisz”, Vac Aero Kalisz, Meyer Tool Poland, 
Hamilton Sundstrand Kalisz oraz Teknequip Kalisz.

Pierwszy i największy klaster przemysłowy na światową skalę.  
Rozciąga się od Bielska-Białej w województwie śląskim  
do Świdnika w województwie lubelskim.

Działają tu m.in.: AERO AT, Cyclone Polska, 
CAV Aerospace Limited, Hamilton Sundstrand Poland, Heli-One Poland, 
King & Fowler Polska, PILC Józef Grzybowski, Polskie Zaklady Lotnicze, PZL-
Świdnik, Safran Transmission Systems Poland, WSK “PZL-Krosno” S.A.

członków

podmioty

członków

podmioty

21

24

53

145

KLASTER – PIERWSZORZĘDNA FORMA WSPÓŁPRACY

CLUSTER AERONAUTICO 
DELLA BASSA SLESIA

CLUSTER AERONAUTICO 
DELLA SLESIA

CLUSTER AERONAUTICO 
DELLA GRANDE POLONIA 

LA VALLE 
AERONAUTICA

Obiettivo dell’attività: creare le condizioni di sviluppo per 
aziende correlate col settore aeronautico e conducenti le  
proprie attività sul territorio delle regioni sud ovest della Polonia.

Qui hanno investito  multinazionali del settore quali   
Becker Avionics, UTC Aerospace Systems, Paradigm Precision, 
Radiotechnika Marketing, ecc.

Obiettivo dell’attività: associazione di imprese correlate 
al settore dell’aeronautica che utilizzano le conoscenze degli 
istituti scientifici e di ricerca.

Qui operano, tra l’altro, giganti dell’industria aeronautica 
mondiale quali: General Electric, Alenia Aeronautica  
e Empresa Brasileira de Aeronautica.

Obiettivo dell’attività: creare le condizioni di sviluppo per 
imprese industriali del settore  aeronautico, creazione d’invenzioni,  
di progetti d’utilizzo e soluzioni innovative, promozione di queste 
all’estero e supporto alle iniziative locali.

Qui operano tra l’altro.:Pratt & Whitney Kalisz, ”PZL Kalisz” Wytwórnia 
Sprzętu Komunikacyj-nego „PZL Kalisz” (Fabbriche di Attrezzature  
per la Comunicazione),Vac Aero Kalisz, Meyer Tool Poland,  
Hamilton Sundstrand Kalisz e  Teknequip Kalisz.

E il primo e il più importante cluster industriale su scala mondiale.  
Si estende da Bielsko-Biała nel voivodato ŚLĄSKIE (Slesia) fino  
a Świdnik nel voivodato Lubelskie.

Qui vi operano aziende quali tra: AERO AT,  Cyclone Polska,  
CAV Aerospace Limited,  Hamilton Sundstrand Poland,  
Heli-One Poland, PILC Józef Grzybowski, Polskie Zakłady Lotnicze, 
PZL- Świdnik, WSK „PZL-Krosno”S.A, ecc.

membri

soggetti

membri

soggetti

25

34

63

146

IL CLUSTER – OTTIMA FORMA DI COOPERAZIONE



Źródło: 
www.rp.pl, 07.08.2017 r.

Źródło: 
www.wroclaw.pl, 2016 r.

Źródło:
Inwestor / 2016 r.

Źródło: 
wyborcza.biz/Gieldy, 12.04.2017 r.

Źródło:
Inwestor / 2015 r.

Inwestycja 
GE i Lufthansy  
idzie pełną parą. 

Pod Wrocławiem 
rusza produkcja części  
do silników lotniczych. 

Podzespoły  
Airbus 
Helicopters 
będą produkowane we 
Wrocławiu – inwestycja 
warta 10 mln dolarów.

Aero
Gearbox Int. 
otworzyła fabrykę  
elementów silników  
lotniczych 
w Ropczycach. 

RYANAIR
coraz bardziej widoczny  
we Wrocławiu. 

ROZWÓJ BRANŻY LOTNICZEJ W POLSCE  
– O TYM SIĘ MÓWI

Fonte: 
www.rp.pl, 07.08.2017 r.

Fonte: 
www.wroclaw.pl, 2016 r.

Fonte:
Inwestor / 2016 r.

Fonte: 
wyborcza.biz/Gieldy, 12.04.2017 r.

Fonte:
Inwestor / 2015 r.

Gli investimenti  
GE e Lufthansa  
vanno a gonfie vele. 

Vicino a Wrocław 
parte la produzione  
dei componenti per  
motori aeronautici.

Componenti per  
Airbus 
Helicopters 
saranno prodotti a Wrocław  
– investimento del valore  
di  10 milioni di dollari.

Aero
Gearbox Int. 
Ha aperto uno stabilimento 

di produzione di elementi  

per motori aeronautici  

a Ropczyce. 

RYANAIR
è sempre più  
presente a Wrocław.

LA CRESCITA DEL SETTORE AERONAUTICO  
IN POLONIA – RASSEGNA DEI MEDIA



SZKOLNICTWO 
W LOTNICTWIE

WROCŁAW

CZĘSTOCHOWA

WARSZAWA

LUBLIN

RZESZÓW

ŁÓDŹ

GDAŃSK

POZNAŃ

KATOWICE

Politechnika Poznańska

Politechnika Wrocławska

Śląskie centrum Naukowo-Technologiczne 
Przemysłu Lotniczego

Instytut Maszyn Przepływowych  
im. Roberta Szewalskiego PAN

Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Politechnika Warszawska

Instytut Lotnictwa

Politechnika Częstochowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

absolwentów co roku opuszcza 
polskie uczelnie techniczne 
na kierunkach lotniczych

INSEGNAMENTO  
NEL SETTORE  
AERONAUTICO

laureati che ogni anno conseguono  
il titolo presso le università tecniche 
nelle facoltà ad indirizzo aeronautico. 

WROCŁAW

WARSZAWA

LUBLIN

RZESZÓW

ŁÓDŹ

GDAŃSK

POZNAŃ

KATOWICE

Politecnico di  Poznań

Politecnico di  Wrocław

Il Centro Slesiano delle Scienze  
e Tecnologia dell’Industria Aeronautica

Istituto Problemi Elementari della Tecnica 
(IPPT) dell’Accademia Polacca Delle Scienze

Istituto Macchine Per Misurazione Fluidi – Robert 
Szewalski dell’Accademia Polacca delle Scienze (PAN)

Accademia Tecnica Militare (WAT) 

Instituto Tecnico dell’Aeronautica Militare 

Politecnico di Varsavia

Istituto dell’Aeronautica

Politecnico di  Łódź

Politecnico di Lublin

Politecnico di  Rzeszów



Durante la I Edizione dell’evento verrà presentato, come best practice, 
il sistema industriale aeronautico „Italia”

Fonte: CTNA

 I più importanti distretti aerospaziali 
italiani

Distretto Aerospaziale Pugliese

Distretto Aerospaziale del Lazio

Distretto Aerospaziale della Campania

Distretto Aerospaziale Lombardo

Distretto Aerospaziale Piemonte

di fatturato

circa

14 mld €

membri

circa

1000

risorse

circa

75.000



INGHILTERRA

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

REPUBBLICA 
CECA

POLONIA

DESTINAZIONE POLONIA



SYTUACJA PRZEMYSŁU  
LOTNICZEGO NA ŚWIECIE

Przychody sektora obronnego i lotniczego rosną szybciej niż globalne PKB. 

2,4%

674,4 mld

3,8%
13 700

Wzrost rozwoju globalnego  
sektora lotniczego i obronnego 

o 2,4 proc. w 2016 r. 

674,4 mld dolarów 
przychody branży lotniczej

i obronnej w 2016 r.

13 700 – liczba zamówień 
na samoloty w 2017 r.

3,8% – wzrost w przemyśle 
A&D w 2016 r.

SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA 
AERONAUTICA NEL MONDO

Le entrate nel settore della difesa e aeronautica crescono più velocemente del PIL 

2,4%

674,4 mld

3,8%
13 700

Incremento  dello sviluppo glo-
bale del settore  

aeronautico e della difesa  
del 2,4% nel 2016. 

Le entrate del ramo  
aeronautico e della difesa  
ammontano a  674,4 mld   

di dollari nel 2016.  

13 700 – è il numero di  
commesse per la costruzione 

di aerei nel 2017. 

il 3,8% – è la crescita 
nell’industria A&D 

nel 2016. 



Boeing i Airbus wprowadzają  
nowoczesne samoloty  
(Boeing 787 Dreamliner i Airbus A350)  
o mniejszym zużyciu paliwa 
oraz zredukowanej emisji hałasu

Poprawa aerodynamiki samolotu  
– jednym z  rozwiązań jest instalowanie  
na skrzydłach dodatkowych mniejszych 
skrzydełek aerodynamicznych,  
tzw. Wingletów

Dostosowanie ścieżki schodzenia,  
która umożliwia ograniczenie  
zużycia paliwa oraz emisji hałasu

Ograniczenie zużycia paliwa  
w samolotach dzięki odpowiedniej  
konserwacji silników

Optymalizacja parametrów lotu  
oraz procedur startu i lądowania pod  
kątem ograniczenia zużycia paliwa

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

LOTNICTWO A OCHRONA ŚRODOWISKA

Boeing e Airbus introducono  
nuovi aerei (Dreamliner 787 per la  
Boening e Airbus A350 per la Airbus)  
riducendo il rumore e i consumi  
del carburante

Miglioramento dell’aerodinamicità  
dell’aereo – una delle soluzioni  
è installare sulle ali delle alette  
aerodinamiche dette “ Winglets”

Adattamento del corridoio  
di discesa in modo da limitare 
il consumo del carburante  
e le emissioni acustiche (rumore)

Limitazione del consumo di carburante 
negli aerei grazie ad un adeguata  
manutenzione dei motori

Ottimizzazione dei parametri del volo  
e procedure di decollo e atterraggio nell’ottica 
della riduzione dei consumi di carburante 

EFFICIENZA ENERGETICA  
E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

AERONAUTICA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA  

– O TYM SIĘ PISZE
 BOEING
będzie przetwarzał 
zużyty olej spożywczy 
w biopaliwo lotnicze.

 SOLAR-JET
paliwo lotnicze  
z dwutlenku węgla, wody  
i energii słonecznej.

Najbardziej 
niesamowity 
silnik świata.

Boeing dostrzega znaczący  
potencjał w paliwie

GREEN DIESEL
jako odnawialnym paliwie  
do silników odrzutowych.

Pierwszy 
lot samolotu               787 
 DREAMLINER
napędzanego biopaliwiem.

Źródło: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2014 r.

Źródło: 
www.n744pm.wordpress.com, 2014 r.

Źródło: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2014 r.

Źródło: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2012 r.

Źródło: 
www.tech.wp.pl, 2013 r.

EFFFICIENZA ENERGETICA 
E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

– I MEDIA SCRIVONO BOEING
trasformerà l’olio  
commestibile usato in  
biocarburante aeronautico.

 SOLAR-JET
carburante aeronautico 
da biossido di carbonio, 
acqua ed energia solare.

il più  
straordinario 
motore  
del mondo.

Boeing vede il notevole  
potenziale del carburante 

GREEN DIESEL
come fonte rinnovabile di carburante 
per motori a turbo reazione.

Il primo volo 
dell’aereo

alimentato col biocarburante.

Fonte: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2014 r.

Fonte: 
www.n744pm.wordpress.com, 2014 r.

Fonte: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2014 r.

Fonte: 
www.odnawialnezrodlaenergii.pl, 2012 r.

Fonte: 
www.tech.wp.pl, 2013 r.



 Oficjalne otwarcie eventu, wystąpienia  
organizatorów oraz instytucji, konferencja

Otwarcie Show-room, stół rotacyjny B2B,  
spotkanie dostawców z przedstawicielami  

OEMS (1to1), seminarium, focus eventu

 Networking oraz kolacja

 

W PROGRAMIE

 L’apertura ufficiale dell’evento, interventi degli  
organizzatori ed istituti, conferenza 

Apertura degli Show-room, tavoli a  rotazione B2B,  
incontri con fornitori e rappresentanti (1to1),  

seminario: certificazione dei prodotti e servizi

 Networking/cena

 

IL PROGRAMMA 
PREVEDE



 

 Kontakt: 

tel.: +48 71 338 65 44 (PL-IT) 

+48 71 338 65 66 (PL-EN) 

fax: +48 71 338 65 55 

e-mail: info@aeromixer.eu

WWW.AEROMIXER.EU

 

 Contatto: 

tel.: +48 71 338 65 44 (PL-IT) 

+48 71 338 65 66 (PL-EN) 

fax: +48 71 338 65 55 

e-mail: info@aeromixer.eu

WWW.AEROMIXER.EU




