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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



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



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



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: 
cErtyfikacja produktów i usług



BRANżA LOTNICZA  
W POLSCE



CZYNNIkI WPŁYWAjąCE  
NA PRężNY ROZWój 

BRANżY LOTNICZEj W POLSCE

Światowy trend 
rozwoju branży

Plany modernizacji 
polskiej armii

Coraz sprawniejsze przyciąganie 
zagranicznych inwestorów 

do specjalnych stref ekonomicznych

Dotacje unijne w perspektywie  
na lata 2014–2020



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, 
PILC Józef Grzybowski, Polskie Zaklady Lotnicze, PZL-Świdnik, WSK “PZL-
Krosno” S.A.

członków

podmioty

członków

podmioty
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34

63

146

kLASTER – PIERWSZORZęDNA fORmA WSPóŁPRACY
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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



SzkoLNiCTWo 
W LOTNICTWIE

absolwentów co roku opuszcza 
polskie uczelnie techniczne 
na kierunkach lotniczych

WROCŁAW

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 Łódzka

Politechnika Lubelska

Politechnika Rzeszowska



Źródło: CTNA

podczas i Edycji wydarzenia zostanie przedstawiony, 
jako best practice, lotniczy system przemysłowy „italia”

Najważniejsze okręgi przemysłowe 
we Włoszech

Distretto Aerospaziale Pugliese

Distretto Aerospaziale del Lazio

Distretto Aerospaziale della Campania

Distretto Aerospaziale Lombardo

Distretto Aerospaziale Piemonte

obrotu

ok.

14 mld €

członków

ok.

1000

osób zatrudnionych

ok.

75 000



AngliA

WłoChy

niemCy

FrAnCjA

CzeChy

PolSKA

kIERUNEk POLSkA



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.



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



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.
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 oficjalne otwarcie eventu, wystąpienia  
organizatorów oraz instytucji, konferencja

otwarcie Show-room, stół rotacyjny B2B,  
spotkanie dostawców z przedstawicielami (1to1), 

seminarium: certyfikacja produktów i usług

 Networking / kolacja

 

W PROgRAmIE



 

 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


