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Blue Dot Solutions Sp. z o.o.
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SpaceForest Sp. z o.o.
WiRan Sp. z o.o.

Gliwice
KP Labs Sp. z o.o.
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Solaris Optics S.A 

Kąty Wrocławskie
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.

Kraków
Planet PR Sp. z o.o.
SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
SmallGIS Sp. z o.o.
Spectator Sp. z o.o.
6ROADS Sp. z o.o.

Łomianki
Adaptronica Sp. z o.o.

Łódź
FastLogic Sp. z o.o.

Ożarów Mazowiecki
WB Electronics S.A.

Piaseczno
Creotech Instruments S.A.

Płoty
Embedded Arch Sp. z o. o.

Poznań
Antmicro Sp. z o.o.
iTTi Sp. z o.o.
Piktime Systems Sp. z o.o.

Radom
Grupa Kapitałowa PGZ S.A.

Rzeszów
Space Garden Sp. z o.o. 

Szymbark
Jakusz SpaceTech Sp. z o.o.

Toruń
PIAP-Space Sp. z o.o.
ABM Space Sp. z o.o.
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Astri Polska Sp. z o.o.
Astronika Sp. z o.o.
Centrum Badań Kosmicznych PAN
CloudFerro Sp. z o.o.
Eversis Sp. z.o.o.
Geosystems Polska Sp. z o.o.
GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
Instytut Lotnictwa Sp. z o.o.
Instytut Łączności Sp. z o.o.
Inphotech Sp. z o.o.
IPPT PAN Sp. z o.o.
IRES Technologies Sp. z o.o.
ITSG Sp. z o.o.
Kapitech Sp. z o.o.
N7 Mobile Sp. zo.o.
N7 Space Sp. z o.o.
PCO S.A.
Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów PIAP

Semicon Sp. z o.o.
Sener Sp. z o.o.
Skytechnology Sp. z o.o.
Softwaremill Sp. z o.o.
Space Kinetics Sp. z o.o.
Systemics-PAB
TechOcean Sp. z o. o. 
Thales Alenia Space Polska Sp. z o.o.
Wasat Sp. z o.o.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Wołomin
VFRPOLAND Sp. z o. o. 

Wrocław
Komes Sp. z o.o.
Nobo Solutions S.A.
Scanway Sp. z o.o.

Zielona Góra
Hertz Systems Ltd Sp. z o.o.
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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK 
lub SPACE PL) powstał 31 października 2012 r.  
i aktualnie zrzesza blisko 70 przedsiębiorstw oraz insty-
tucji naukowo-badawczych działających w Polsce w sek-
torze kosmicznym. 

Misją ZPSK jest stworzenie silnego, polskiego sektora 
kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował 
na europejskim rynku. 

Celem Związku jest konsolidacja środowiska przedsię-
biorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zain-
teresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz 
prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych 
związanych z produktami i technologiami o zastosowa-
niach kosmicznych.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego podejmu-
je działania na rzecz podniesienia potencjału ekono-
micznego i promocji przemysłu kosmicznego w Polsce. 
Tworzy stabilne warunki dla rozwoju swoich członków. 
Inicjuje współpracę pomiędzy podmiotami polskiego 
i europejskiego sektora kosmicznego, a także pomiędzy 
pokrewnymi sektorami w celu efektywnego wykorzysta-
nia środków z budżetu państwa, programów Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA), funduszy Unii Europejskiej, 
EUMETSAT oraz Europejskie Obserwatorium Południo-
we (ESO). Ponadto, ZPSK bierze czynny udział w proce-
sie kształtowania polskiej polityki kosmicznej, prowadzi 
stały dialog z  administracją państwową, współpracuje 

z Sejmem i Senatem RP, Radą Ministrów, ministerstwami, 
polskimi europarlamentarzystami, Polską Agencją Kos-
miczną oraz pozostałymi podmiotami zaangażowanymi 
w rozwój sektora kosmicznego. 

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest rozpo-
znawalnym partnerem na arenie międzynarodowej dla 
innych podmiotów działających w sektorze kosmicznym. 

ZPSK jest członkiem SME4Space, współpracuje z wielo-
ma klastrami zagranicznymi, m.in. z   Aerospace Valley 
w  Tuluzie, Hellenic Space Technolog and Applications 
Cluster si-Cluster a  corallia initiative. ZPSK jest również 
organizatorem Forum Sektora Kosmicznego, najwięk-
szej konferencji i  wystawy poświęconej sektorowi kos-
micznemu w Polsce oraz realizuje projekty finansowane 
ze środków dedykowanych klastrom w programie H2020 
(Neptune). 

66

Zwiazek Pracodawców Sektora 
Kosmicznego
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W ramach ZPSK funkcjonują grupy robocze do spraw:
 Krajowego Programu Kosmicznego;
 Polskiej Strategii Kosmicznej;
 Programów opcjonalnych ESA;
 Robotyki; 
 Technologii podwójnego zastosowania;
 Wykorzystania danych satelitarnych.

Od momentu powstania Związku Pracodawców Sektora 
Kosmicznego, jego członkowie byli oraz są zaangażowa-
ni w następujące działania: 

 Wypracowanie rekomendacji dotyczących Polskiej 
Strategii Kosmicznej oraz wsparcie ministerstwa wio-
dącego w procesie kształtowania jej głównych założeń.

 Przedstawienie rekomendacji dla Polskiej Delegacji 
na Ministersial Council 2013 i 2016 w sprawie polskiej 
składki do programów opcjonalnych ESA. 

 Wypracowanie rekomendacji do Krajowego Programu 
Kosmicznego. 

 Wsparcie rozwoju kadr i  ich kompetencji dla sektora 
kosmicznego. 

 Udział w prelekcjach, warsztatach, konferencjach i wy-
stawach dotyczących sektora kosmicznego w  Polsce 
i Europie.

Udział w  wizytach gospodarczych organizowanych we 
współpracy z administracją publiczną.

ZPSK jest członkiem następujących organizacji:

Projekty, w które ZPSK jest zaangażowany:

Kontakt:
biuro@space.biz.pl
tel.: +48 22 874 04 12 
www.space.biz.pl

CZŁONEK KONFEDERACJI
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Mapa kompetencji podmiotów 
zrzeszonych w ZPSK

 ABM Space 
 Adaptronica

 Antmicro
 Astri Polska  
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 Blue Dot Solutions
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 CloudFerro

 Creotech Instruments
Eversis Sp. z.o.o.
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 GEOSYSTEMS Polska
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 Hertz Systems

InPhoTech
 Instytut Lotnictwa
 Instytut Łączności

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
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 PCO S.A.
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 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 Piktime Systems
 Planet PR

 Grupa Kapitałowa Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

 PZL "Warszawa-Okęcie"
 Radiotechnika Marketing

 Robotics Inventions
 SATIM Satellite Monitoring

Scanway 
Semicon

 SENER
 SIRC

 SmallGiS
Skytechnology

 SoftwareMill
 Solaris Optics

 Sorcersoft.com
Space Garden

 SpaceForest
 Space Kinetics

Spacive
Spectator

SYDERAL Polska
 Systemics-PAB

 Śląskie Centrum NT Przemysłu Lotniczego
TechOcean

Thales Alenia Space Polska
 TS2

 VFRPOLAND
 Wasat

 WB Electronics
WiRan

Wojskowe Zakłady Elektroniczne
6roads
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6ROADS jest wysokospecjalistyczną firmą 
zajmującą się poszukiwaniami, obserwacjami 
oraz astrometrią szeroko rozumianych obiek-
tów kosmicznych stworzonych przez człowie-
ka. W  zakres naszych zainteresowań wchodzi 
obserwacja zarówno czynnych satelitów oraz 
wyłączonych z użytku tzw. śmieci kosmicznych. 
Podstawą naszego systemu jest pięć zautoma-
tyzowanych obserwatoriów astronomicznych 
zlokalizowanych w różnych obszarach naszego 
globu.

 Chile, San Pedro de Atacama, Polonia Obser-
vatory

 Spain, Nerpio, Nerpio Observatory
 Italy, Carpineti, Rantiga Observatory
 Poland, Cracow, Solaris Observatory
 Poland, Oborniki, 6ROADS Observatory

Pierwsze obserwatorium należące dziś do 
6ROADS zostało zbudowane w 2003 roku, czy-
niąc je jednym z pierwszych tego typu w Pol-
sce. Od tego czasu zastosowaliśmy wiele nowa-
torskich rozwiązań usprawniających zarówno 
obserwacje jak i redukcję danych.
Dziś mamy kilkunastoletnie doświadczenie 
w  zarządzaniu obserwatoriami w  najbardziej 
odległych miejscach. Zaawansowany technolo-
gicznie sprzęt narażony jest na wiele niesprzy-
jających czynników lecz mimo to praktycznie 

każdej pogodnej nocy obserwatoria dostar-
czają wielu wartościowych danych obserwa-
cyjnych. 6ROADS ma teoretyczną i praktyczną 
wiedzę w utrzymaniu zaawansowanych syste-
mów jakimi są zdalne obserwatoria. Dodatko-
wo liczne odkrycia astronomiczne dokonane 
przez członków naszego zespołu potwierdzają 
praktyczne umiejętności w  obserwacji oraz 
analizie zjawisk astronomicznych.
Dzięki odpowiedniej lokalizacji istniejących ob-
serwatoriów oraz ambitnym planom rozbudo-
wy naszego systemu możliwa jest praktycznie 
ciągła, długofalowa obserwacja obiektów. Jeśli 
tylko charakterystyka orbity danego satelity na 
to pozwala zadania z  jednego obserwatorium 
przekazywane są do kolejnego, co umożliwia 
szybkie zdobycie materiału obserwacyjnego 
koniecznego do wykonania wartościowych po-
miarów astrometrycznych.  
Biura z kontrolą dostępu, zwielokrotnione połą-
czenia internetowe (w tym satelitarne), kompu-
tery przemysłowe, struktury firmy (SPOC, SOP) 
oraz wiele innych elementów czyni z 6ROADS 
gotową na nowe wyzwania firmę.
Dzięki ścisłej współpracy z  wiodącymi ośrod-
kami uniwersyteckimi w Polsce oraz zagranicą 
firma 6ROADS ma ciągły dostęp do najnow-
szych technologii obserwacyjnych oraz wiedzy 
z dziedziny SST. 
 

PRODUKTY 
 Obserwacje satelitów oraz tzw. śmieci kos-

micznych na orbicie wokółziemskiej;
 Astrometria obiektów umożliwiająca wyzna-

czanie oraz analizę orbit przez współpracują-
ce z 6ROADS podmioty;

 Aktywność w ramach SST (Space Surveillance 
and Tracking).

KLIENCI I PARTNERZY:
 Europejska Agencja Kosmiczna, 
 ITTI Poznań, 
 GMV ltd.,
 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 Politechnika Federalna w Zurychu,
 Uniwersytet Zuryski,
 Uniwersytet Zachodniego Sidney.

OSOBA DO KONTAKTU
Michał Żołnowski
michal.zolnowski@6roads.com.pl

www.6roads.com.pl

6ROADS
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ABM Space

ABM Space Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwoju 
analogów robotów do eksploracji Układu Sło-
necznego. Roboty ABM SE wykorzystywane 
są do badań w  środowiskach ekstremalnych 
na Ziemi. Firma powstała w oparciu o zespoły 
i  technologie analogów łazików marsjańskich 
budowanych na polskich uczelniach na kon-
kurs University Rover Challenge w  Utah, USA, 
w  latach 2009-2013.   ABM Space wdraża wy-
pracowane rozwiązania w  projektach do wy-
korzystania w  życiu codziennym oraz rozwija 
prototypy i  rozwiązania stanowiące podstawy 
do tworzenia wersji lotnych. Oprócz budowy 
prototypów i uczestnictwa w projektach finan-
sowanych z Unii Europejskiej (POIG, programy 
międzynarodowe) oraz z  Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA), firma oferuje wyspecjalizo-
wane usługi testowe, analityczne i pomiarowe.

PRODUKTY I USŁUGI
Infrastruktura systemu ReMY, zdalnego symu-
latora misji łazika marsjańskiego, umożliwi 
przedsiębiorcą oraz jednostką naukowym pro-
wadzenie badań mających na celu opracowanie 
lepszych procedur sterowania i  kontroli tego 
typu urządzeń mobilnych, a wyniki takich badań 
pozwolą na zwiększenie optymalności szeroko 
rozumianego interfejsu użytkownika.
Usługa testowa w oparciu o platformę Magma 
White – podczas misji badawczych organizowa-
nych w ekstremalnych środowiskach, takich jak 
Sahara (Maroko), jaskinie lodowe (Austria) czy 
obszary polarne, sterowany drogą satelitarną 
z Centrum Kontroli Misji w Toruniu robot Magma 
White testuje szereg payloadów dla klientów 
zewnętrznych. Jako payloady służyć mogą przy-
rządy pomiarowe, komponenty elektroniczne 
i  mechaniczne, źródła zasilania, kamery, sprzęt 
łącznościowy, który wymaga sprawdzenia 
w  warunkach operacyjnych w  trudnych środo-

wiskach. Do tej pory testowano między innymi 
georadar Wisdom, detektor chlorofilu LIFE, ele-
menty zawieszenia i elektroniki. 
Pokazy edukacyjne robota Magma White – do-
wolna skala i publiczność pokazu, z możliwością 
wzbogacenia o  multimedia. Pokaz może być 
profilowany jako wydarzenie popularne, eduka-
cyjne lub specjalistyczne. 
Stół z  poduszką powietrzną do symulacji mi-
krograwitacji w 2D stanowi usługę testową dla 
developerów sprzętu orbitalnego i badania dy-
namiki małych satelitów. 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOS-
MICZNYM

 Automation, 
 Telepresence & Robotics.

GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA 
KOSMICZNEGO
Misja Dachstein 2012 – testy francuskiego geo-
radaru Wisdom rozwijanego dla misji EXOMARS, 
przeprowadzone w analogu marsjańskim w  ja-
skiniach lodowych alpejskiego masywu Dach-
stein, misja Maroko 2013 – zdalnie realizowana 
misja badawcza w  analogu marsjańskim na 
Saharze, z  testami amerykańsko-austriackiego 
detektora chlorofilu LIFE projekt urządzenia 
pomiarowego z  grupą WROONA z  Instytutu 
Geologii PAN we Wrocławiu, magma-Laser – 
polsko-austriacki program rozwojowy detektora 
LIFE., projekt IMPENDER w ramach grantu z ESA, 
projekt W.I.M.R. w ramach grantu z ESA. 

ZAPLECZE LABORATORYJNO-
-TECHNICZNE
Firma dysponuje powierzchnią 200m2 w  cen-
trum Torunia. Zaplecze obejmuje przestrzeń biu-
rową, zaplecze elektroniczne i mechaniczne oraz 
pracownie programistyczne. W ramach tej prze-

strzeni prowadzone są prace związane z projek-
towaniem i  budowaniem konstrukcji robotów, 
oprogramowaniem systemów sterowania robo-
tami, autonomią robotów mobilnych oraz prace 
związane z szeroko rozumianą automatyką.

KLIENCI I PARTNERZY
 Austrian Space Forum, 
 Centrum Badań Kosmicznych PAN, 
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
 PIAP,
 Mars Society Polska,
 Amepox sp. z o.o., 
 Sybilla Technologies sp. z o.o., 
 Cillium Engineering sp. z o.o.

OSOBA DO KONTAKTU
Mateusz Józefowicz 
mateusz.jozefowicz@abmspace.com

www.abmspace.com
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Adaptronica sp. z  o.o. jest firmą badawczo-
-rozwojową, świadczącą usługi konsultingowe, 
oferującą produkty i prowadzącą badania w za-
kresie tzw. technologii inteligentnych. 
Przez  technologie inteligentne  rozumiemy 
interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, 
łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz 
wibroakustyki. Rozwiązanie te bazują w  zakre-
sie oprzyrządowania na tzw. materiałach inteli-
gentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, 
a  w  zakresie oprogramowania na dostosowa-
nych algorytmach analizujących i  sterujących. 
Zastosowania technologii inteligentnych po-
zwalają na radykalne zwiększenie niezawod-
ności konstrukcji inżynierskich, np. samolotów, 
pojazdów szynowych, mostów, itp., w  czasie 
eksploatacji, a także na zachowanie ich integral-
ności w  sytuacjach ekstremalnych. Działania te 
zbieżne są z celami inżynierii bezpieczeństwa.

Adaptronica jest małą firmą typu spin-out, wy-
wodzącą się z  Instytutu Podstawowych Prob-
lemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry 
firmy stanowią wysoko wykwalifikowani inży-
nierowie, którzy posiadają silną motywację do 
wdrażania nowych rozwiązań technologicznych 
dla potrzeb gospodarki. Większość zespołu sta-
nowią fachowcy z  doktoratami z  różnych dzie-
dzin inżynierii.
 
SPECJALIZACJA  
Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz roz-
wijaniu systemów tłumienia drgań, systemów 
monitorowania stanu technicznego konstrukcji 
inżynierskich oraz systemów ważenia pojazdów 
w  ruchu, a  także świadczeniu usług pomiaro-
wych w dziedzinie wibroakustyki.

Od 2013 r. Adaptronica współpracuje z Europej-
ską Agencją Kosmiczną w  obszarze tłumienia 

drgań i obciążeń udarowych w ramach następu-
jących projektów:
1. Shock dampers for an application pm scien-

tific spacecraft – Phase 2, nr 4000122561, 
2018-2019

2. Development of Passive Damping System 
for mini-CMG application, nr 4000121366, 
2017–2019. 

3. Active vibration cancellation with proof mass 
actuators for cryo-coolers, nr 4000113621, 
2015–2017. 

4. Shock absorbers for an application on scien-
tific spacecraft, nr 4000109463, 2014–2016. 

Od 2016 r. firma realizuje krajowy projekt badaw-
czo-rozwojowy pt. „System ADAC do stabilizacji 
drgań w  konstrukcjach satelitów” (2016–2018), 
którego celem jest rozwój specjalistycznych 
sprzęgieł adaptacyjnych do zastosowań w  inży-
nierii kosmicznej. 

Firma realizuje także projekty badawczo-roz-
wojowe, samodzielnie oraz z  partnerami aka-
demickimi, w  dziedzinie monitorowania stanu 
konstrukcji, np. mostów, samolotów, konstrukcji 
kompozytowych, jak również w  dziedzinie ad-
aptacyjnego rozpraszania energii,  np. podwozi 
lotniczych czy systemów ratowniczych dla lotni-
ctwa. 
 
FIRMA OFERUJE PRODUKTY I USŁUGI:
Produkty:

 systemy tłumienia drgań (własne), 
 systemy ważenia pojazdów w  ruchu (włas-

ne), 
 systemy monitorowania stanu technicznego 

(własne), 
 aktywatory piezoelektryczne (Cedrat), 
 oprogramowanie MES (Cranes Software).

Usługi:
 monitorowanie stanu technicznego, 
 tłumienie drgań i hałasu, 
 pomiary wibroakustyczne, 
 akustyka środowiskowa, 
 badanie rozpraszania energii udaru. 

Dodatkowo, firma dysponuje profesjonalnym za-
pleczem laboratoryjno-technicznym, w szczegól-
ności unikalnym stanowiskiem ze zrzutownikiem 
2D oraz specjalistycznym oprzyrządowaniem, 
m.in. wzbudnikiem elektromagnetycznym dużej 
mocy, wielokanałowym system akwizycji danych 
firmy Bruel&Kjaer, czujnikami przyspieszeń firmy 
Bruel&Kjaer, aktywatorami piezoelektrycznymi 
firmy Cedrat i wieloma innymi. 

OSOBA DO KONTAKTU
Przemysław Kołakowski
Prezes Zarządu 
pkolak@adaptronica.pl

www.adaptronica.pl

ADAPTRONICA
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Antmicro zajmuje się rozwojem oraz integra-
cją oprogramowania i  technologii wbudowa-
nych dla różnych gałęzi przemysłu i  ekosy-
stemu Internetu Rzeczy (IoT). Firma prowadzi 
międzynarodową działalność badawczo-roz-
wojową (m.in. w  USA, UE, Szwajcarii, Singa-
purze i Australii) w dziedzinach takich jak ro-
botyka, drony, obronność i  bezpieczeństwo 
cywilne, przenośne urządzenia transmisyjne 
czy medyczne. Dzięki przekrojowym kompe-
tencjom w  programowaniu, kompleksowych 
usługach wokół FPGA SoC oraz tworzeniu de-
dykowanego sprzętu, Antmicro tworzy nowe 
produkty z  zakresu edge computing i  zachę-
ca klientów do sięgnięcia po nowoczesne 
technologie wbudowane, w tym open source 
i  open hardware (Linux, FreeBSD, Android, 
RTEMS, Contiki-NG, Zephyr, OpenRISC, LEON 
czy RISC-V). Antmicro jest Członkiem Założy-
cielem w Fundacji RISC-V wprowadzającej ot-
wartą architekturę ISA, dając początek nowej 
erze innowacji w procesorach wraz z firmami 
takimi jak Google, NVIDIA czy Tesla.
     
PRODUKTY 

 Renode – open source’owy framework roz-
woju oprogramowania do symulowania sieci 
rozproszonych systemów IoT,

 Antmicro TX1/TX2 Deep Learning Kit, 6-ka-
merowa platforma embedded wykorzystu-
jąca technologię GPGPU rodziny NVIDIA Jet-
son do zastosowań AI w robotyce, dronach 
i szybkim przetwarzaniu danych w terenie,

 Antmicro UltraScale+ Processing Module, 
platforma embedded na Xilinx Zynq Ultra-
Scale+ FPGA SoC, przeznaczona do szybkie-
go przetwarzania obrazu,

 Platformy referencyjne oparte o  heteroge-

niczne CPU, zarówno ARM jak i RISC-V (także 
z  zastosowaniem PL), np. Xilinx Zynq/Ultra-
Scale+, NXP Vybrid/i.MX, Microsemi i  Intel 
FPGA/FPGA SoC.

USŁUGI
 projektowanie hardware’u / całych urządzeń,
 tworzenie oprogramowania, BSP, sterowni-

ków, systemów aktualizacji, buildsystemów,
 kompleksowe rozwijanie systemów opar-

tych o FPGA SoC,
 rozwijanie systemów wbudowanych z wyko-

rzystaniem RENODE: dedykowane narzędzia, 
interfejsy użytkownika, integracja, wdraża-
nie CI,

 wdrażanie pierwszych zastosowań RISC-V 
w  projektach klienta: PoC, prototypowanie, 
hardware, portowanie systemów operacyj-
nych, sterowniki, buildsystemy, dedykowane 
peryferia FPGA.

     
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 On Board Data Systems,
 Space Systems Software,
 Space System Control,
 System Design & Verification,
 Ground Station System and Networks,
 Automation, Telepresence & Robotics.

GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Rozwijanie systemów operacyjnych, sterow-
ników oraz studia wykonalności i  analizy 
poprawności w pracach dla komputerów po-
kładowych do misji kosmicznych, systemów 
czasu rzeczywistego fault-tolerant oraz prze-
mysłowych modemów łączności satelitarnej, 
SPA, precise timing oraz przetwarzania obrazu.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEJ

 systemy integrujące technologie wbudowa-
ne i FPGA,

 nowe technologie CPU, m.in. architektury 
wielordzeniowe i heterogeniczne,

 emulacja/symulacja/modelowanie urządzeń 
wbudowanych i procesów,

 Internet of Things,
 technologie przetwarzania obrazu.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Kampus Antmicro znajduje się w centrum Po-
znania i  obejmuje dwa budynki – zabytkową 
Concordię Design oraz nowoczesny biurowiec 
Bałtyku. Do dyspozycji jest 400m2, w tym po-
wierzchnia biurowa, pracownie programi-
styczne, laboratorium elektroniczne oraz sale 
konferencyjne.

KLIENCI I PARTNERZY
 Xilinx
 Nvidia
 NXP
 Microsemi
 Intel
 Thales Research and Technology
 RUAG
 SICS
 Toradex
 Enclustra
 STMicroelectronics

OSOBA DO KONTAKTU
Michael Gielda 
mgielda@antmicro.com 

www.antmicro.com

Antmicro
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Astri Polska

Astri Polska to pierwsza polska firma, której 
100% przychodu pochodzi z  sektora kosmicz-
nego. Specjalizuje się w  elektronice, optome-
chatronice, GNSS, satelitarnych obserwacjach 
Ziemi i aplikacjach satelitarnych.

W portfolio firmy znajduje się ok. 50 projektów 
związanych z  rozwojem technologii kosmicz-
nych realizowanych dla m.in.: ESA, Komisji 
Europejskiej (FP7, BONUS, ENIAC, Horyzont 
2020) i Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju. Rozwiązania dostarczone przez Astri Polska 
są wykorzystywane w wiodących europejskich 
misjach kosmicznych, takich jak: JUICE, MetOp-
-SG, Sentinel-5, NeoSat, EUCLID. 

Firma jest autoryzowanym dystrybutorem 
zobrazowań satelitarnych i  produktów geo-
informacyjnych Airbus Defence and Space  
w  Polsce. Posiada także kompetencje w  prze-
twarzaniu zobrazowań satelitarnych i  tworze-
niu usług i serwisów na nich bazujących. Dzięki 
swojemu doświadczeniu Astri Polska jest człon-
kiem elitarnego grona Copernicus Relays – lo-
kalnych ekspertów w  dziedzinie satelitarnych 
obserwacji Ziemi w krajach UE. 

Astri Polska jest firmą Joint Venture pomiędzy 
Airbus Defence and Space i  Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od mo-
mentu powstania w 2010 roku firma rozwija się 
dynamicznie, zatrudniając obecnie ok. 80 osób 
- większości polskich inżynierów. Działalność 
Astri Polska jest zgodna z priorytetami Polskiej 
Strategii Kosmicznej.  

PRODUKTY I USŁUGI
Produkty:

 Urządzenia do walidacji systemów elektro-
nicznych satelitów,

 Optyczne systemy walidacyjne dla satelitów,

 Środowiska testowe dla odbiorników nawi-
gacji satelitarnej (GNSS) do zastosowań kos-
micznych,

 Środowiska testowe i algorytmy dla odbior-
ników nawigacji hybrydowej (GNSS+LTE),

 Urządzenia i serwisy lokalizacyjne GNSS,
 Aplikacje i serwisy oparte o technologie sa-

telitarne.

Usługi:
 Testowanie odbiorników GNSS do zastoso-

wań kosmicznych,
 Przetwarzanie optycznych i radarowych zob-

razowań satelitarnych,
 Dystrybucja zobrazowań satelitarnych i pro-

duktów geoinformacyjnych Airbus DS,
 Doradztwo w  zakresie technologii satelitar-

nych,
 Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 JUICE – urządzenia testowe dla systemów 

elektronicznych sondy JUICE i  cyfrowe mo-
dele symulacyjne (ESA),

 MetOp-SG – urządzenia testowe dla syste-
mów elektronicznych satelitów  MetOp-SG 
i  urządzenia do walidacji stacji naziemnych 
(ESA),

 NeoSat – urządzenia testowe dla systemów 
elektronicznych satelitów Eurostar Neo 
(ESA),

 UV2VIS  - system walidacji optycznej główne-
go sensora satelity SENTINEL-5,

 AGGA-4 – środowisko testowe dla AGGA-4 
- podzespołu wykorzystywanego w odbior-
nikach GNSS do zastosowań kosmicznych 
(ESA),

 FLIGhT – środowisko testowe dla odbior-
ników GNSS do zastosowań kosmicznych 
(ESA),

 TEcHNO – środowisko testowe i  algorytmy 

dla odbiorników nawigacji hybrydowej 
-GNSS+LTE (ESA),

 EO4EP – serwisy oparte o  dane satelitarne 
(ESA i Bank Światowy),

 SAFEDAM – system bezinwazyjnego monito-
ringu wałów przeciwpowodziowych (NCBiR),

 E-Knot – podnoszenie świadomości w zakre-
sie wykorzystania GNSS (H2020),

KLIENCI I PARTNERZY
 ESA
 Komisja Europejska
 Bank Światowy
 NCBiR
 Airbus Defence and Space
 Centrum Badań Kosmicznych PAN
 Spirent Communications
 RUAG
 SODERN
 UWM Olsztyn 
 Politechnika Warszawska
 AMW
 WSPOL
 IMGW
 Straż Pożarna
 Policja 

OSOBA DO KONTAKTU
Jacek Mandas, 
Prezes Zarządu
Office.astripolska@astripolska.pl

www.astripolska.pl
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Astronika

Astronika Sp. z  o.o. powstała w  2013 roku. 
Założyciele firmy w  większości wywodzą się 
z  Laboratorium Robotyki i  Mechatroniki Sate-
litarnej CBK PAN, gdzie odpowiadali za rozwój 
mechanizmów kosmicznych i  koordynację 
projektów. Astronika specjalizuje się w projek-
towaniu, budowie, integracji i  testach syste-
mów mechanicznych. Dla zapewnienia obsługi 
pełnego cyklu życia projektu, Astronika stale 
rozbudowuje infrastrukturę wytwórczą, labo-
ratoryjną i  testową, utrzymując rozbudowaną 
sieć poddostawców zapewniających najwyższe 
standardy wykonania.

WYBRANE PROJEKTY
 “HDRM for the EUROSTAR 3000 Deployable 

Reflector Assembly” – realizowany wspólnie 
z firmą AIRBUS Defence and Space,

 “Lunar Drill Development. Phase A” – realizo-
wany na zlecenie Leonardo SPA, 

 „Hammering Mechanism for HP3 Penetrator” 
– projekt dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej 
(DLR) w związku z misją na Marsa InSight NASA,

 „JUICE RPWI LP-PWI and RWI” – projekt reali-
zowany na zlecenie ESA, obejmujący analizy, 
wykonanie, integrację, testy oraz dostarcze-
nie na misję JUICE urządzeń: wysięgnika dla 
sondy badawczej oraz zestawu anten, 

 „BoomCoat” – projekt realizowany na zlecenie 
ESA obejmujący rozwój powłok do taśm be-
rylowych,

 „RadMag Instrument Implementation for 
RADCUBE IOD Mission” – projekt na zlecenie 
firmy C3S obejmujący dostarczenie na misję 
wysięgnika dla sondy badawczej.

PRODUKTY I USŁUGI
 penetratory i urządzenia z unikalnym elektro-

magnetycznym napędem pobierające próbki 
gruntu,

 mechanizmy trzymająco-zwalniające wyróż-
niające się brakiem wybuchowych elemen-
tów pirotechnicznych, niskim poziomem 
generowanych drgań, możliwością wielokrot-
nego stosowania, wysoką niezawodnością 
oraz lekkością i kompaktowością konstrukcji,

 mechanizmy oparte o technologię taśm tabu-
larnych – w szczególności systemy antenowe, 
wysięgniki wynoszące drobne sensory oraz 
ultralekkie manipulatory planetarne,

 usługi consultingowe z  zakresu projektowa-
nia i  testowania mechanizmów oraz projek-
towanie mechanizmów na specjalne zamó-
wienie (w tym prace projektowe obejmujące 
prace badawczo-rozwojowe).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
 Antennas,
 Application & Robotics Systems,
 Applied physical Science Technology,
 Automation & Robotics components and 

Technologies,
 Collaborative and Concurrent Engineering,
 Exploration tool technologies,
 Inflatable and deployable structures,
 Instrumentation in support of Physical Sciences,
 Materials Processes,
 Mechanism core technologies,
 Mechanism engineering,
 Non explosive release technologies,
 Supporting propulsion Technologies and Tools,

 Structural design and verification methods 
and tools,

 Coatings and tribological layers,
 Tribology technologies,
 Verification and AIT.

WYBRANI KLIENCI I PARTNERZY
 Airbus Defense & Space
 Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 Jet Propulsion Laboratory NASA
 Leonardo SPA
 Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR)  
 OHB
 Thales Alenia Space
 Uniwersystet Aalto
 Centrum Badań Kosmicznych PAN
 Politechnika Warszawska
 Szwedzki Instytut Fizyki Kosmicznej
 Uniwersytet Tohoku

OSOBA DO KONTAKTU
Bartosz Kędziora
Prezes
bkedziora@astronika.pl

www.astronika.pl
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Blue Dot Solutions

Blue Dot Solutions sp. z o.o. to firma tworzona 
przez absolwentów polskich i  zagranicznych 
uczelni, mających doświadczenie w  realizacji 
projektów dla sektora kosmicznego. Aktualnie 
spółka oferuje usługi związane z  ekspertyzą 
technologiczną i  definiowaniem produktów 
wykorzystujących dane satelitarne oraz w ob-
słudze informacyjnej związanej z  sektorem 
kosmicznym. 
We własnym zakresie firma realizuje projekty 
opierające się o  nawigację satelitarną, obser-
wacje Ziemi, aplikacje zintegrowane, a  także 
nowoczesne materiały i  mechanikę. Kadra 
spółki wykorzystuje bogatą sieć kontaktów 
w  ponad 50 państwach oraz w  sieci Interna-
tional Space University. Wyniki działań są re-
gularnie publikowane m.in. na International 
Astronautical Congress (IAC).

PRODUKTY I USŁUGI
USŁUGI DORADCZE I INFORMACYJNE, 
APLIKACJE I PROJEKTY HARDWARE:

 doradztwo dotyczące konkretnych obszarów 
działalności danej firmy (nisze rozwojowe),

 partnerstwo w projektach ESA, KE i innych,
 partnerstwa w  projektach dot. materiałów 

i mechaniki w technologiach kosmicznych,
 partnerstwa w  projektach dot. zintegrowa-

nych aplikacji wykorzystujących dane sate-
litarne,

 ekspertyza technologiczna i  definiowanie 
funkcjonalności w  projektach układów ko-
munikacyjnych, zarządzania danymi, odczy-
tu i obróbki danych,

 zastosowanie nowych rozwiązań technolo-
gicznych w nawigacji satelitarnej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Spacecraft Environment & Effects
 System Design & Verification
 Mission Operation and Ground Data systems
 Space Debris
 Ground Station System and Networks
 Materials & Processes
 Integrated Applications

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO 
(W TYM B+R)

 HATCH (H2020, www.spacehatch.eu): skalo-
walne, interaktywne i nastawione na korzyść 
dla użytkownika narzędzie-platforma z  eu-
ropejskimi projektami kosmicznymi z  usłu-
gami towarzyszącymi,

 FLAMINGO (H2020): dotyczy podniesienia 
dokładności pozycjonowania z  wykorzysta-
niem początkowych usług europejskiego 
systemu Galileo w warunkach miejskich dla 
wielu typowych urządzeń dostępnych na 
rynku masowym. Demonstracja systemu od-
będzie się m.in. w Gdańsku,

 GroundEye: system do zarządzania mobilny-
mi urządzeniami na lotniskach (nawigacja + 
IoT),

 Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla 
potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze 
szczególnym uwzględnieniem tzw. „power 
electronics”,

 TILQ (ESA): demonstrator analizy termicznej 
miast dla określania warunków do życia,

 Space3ac: akcelerator realizujący wsparcie 
dla podmiotów z produktami i usługami op-
artymi o telekomunikację i dane satelitarne.

ZAPLECZE LABORTORYJNO-TECHNICZNE
Firma dysponuje własną pracownią oblicze-
niową (EAGLE, Matlab+Signal Processing To-
olbox, Ansys Pro, Solid Edge) w  kompleksie 
Olivia Business Centre w  Gdańsku. W  dedy-
kowanym laboratorium na wyposażeniu znaj-
dują się m.in.: drukarki 3D, stacje lutownicze, 
mierniki, mikroskopy i oscyloskopy.

KLIENCI I PARTNERZY
Agencja Rozwoju Przemysłu,
Polska Agencja Kosmiczna,
CBK PAN,
ESA,
Jednostki akademickie,
podmioty z  obszaru ICT i  polskiego sektora 
kosmicznego,
PARP,
PSSE.

OSOBA DO KONTAKTU
Maciej Mickiewicz
Wiceprezes zarządu
maciej.mickiewicz@bluedotsolutions.eu

www.bluedotsolutions.eu ,  www.kosmonauta.net
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Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk jest jedynym w  Polsce interdyscyplinarnym 
instytutem badawczym, którego cała działalność 
merytoryczna związana jest z  prowadzeniem ba-
dań przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu Sło-
necznego i  Ziemi, przy wykorzystaniu technologii 
kosmicznych i  technik satelitarnych. Instytut jest 
sklasyfikowany w grupie N15 (fizyka i astronomia) 
na trzecim miejscu ze wskaźnikiem efektywności 
170.5 i przyznaną kategorią A. Jednym z głównych 
celów działalności CBK PAN jest budowanie mo-
stów między najnowszymi odkryciami naukowymi 
w dziedzinie badań kosmicznych, a ich praktycznym 
zastosowaniem w życiu codziennym. CBK PAN two-
rzy rozwiązania i promuje wykorzystanie systemów 
satelitarnych w  gospodarce narodowej, w  takich 
dziedzinach, jak nawigacja, telekomunikacja i obser-
wacje Ziemi. Udział w licznych międzynarodowych 
misjach kosmicznych, konstruowanie instrumen-
tów kosmicznych oraz podsystemów satelitarnych 
służących badaniom naukowym, czy wspieranie 
rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego poprzez 
edukację, transfer wiedzy i technologii, potwierdza 
nie tylko prestiż, ale i wyjątkowy charakter CBK PAN.

INSTRUMENTY KOSMICZNE
 spektrometry rentgenowskie, radiospektro-

metry, czujniki termiczne, 
 optyczne spektrometry furierowskie i  hiper-

spektralne.

PODSYSTEMY SATELITARNE
 system zasilania,
 komputery pokładowe,
 struktury mechaniczne i systemy termiczne,
 system orientacji i stabilizacji satelity,
 systemy komunikacji,
 naziemne systemy wspomagające.

NAWIGACJA SATELITARNA
 dokładne wyznaczanie pozycji ze stacji refe-

rencyjnych GPS, EGNOS, GALILEO,
 system precyzyjnego transferu czasu.

TELEKOMUNIKACJA
 jonosondy z oprogramowaniem,

 prognozy pogody kosmicznej, stanu jonosfe-
ry warunków łączności HF.

OBSERWACJE ZIEMI
 przetwarzanie optycznych i radarowych zdjęć 

satelitarnych,
 monitoring i analizy środowiskowe.

USŁUGI
 integracja platform satelitarnych, testy podsy-

stemów i platform satelitarnych (małych),
 kontrola jakości i przygotowanie dokumentacji.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Automation, Telepresence & Robotics,
 Electromagnetic Technologies and Techniques,
 Flight Dynamics & GNSS,
 Life & Physical Sciences,
 Materials & Processes,
 Mechanisms & Tribology,
 Mission Operation and Ground Data Systems,
 On Board Data-Systems,
 Optics,
 Optoelectronics,
 Quality, Dependability and Safety,
 RF Payload and Systems,
 Space Debris,
 Space System Control,
 Space System Software,
 Spacecraft Electrical Power,
 Spacecraft Environment & Effects,
 Structures & Pyrotechnics,
 System Design & Verification,
 Thermal.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Główne badania eksperymentalne w przestrzeni 
pozaziemskiej:

 eksperymenty falowe w plazmie okołoziemskiej,
 optyczne i  mikrofalowe badania planet i  in-

nych obiektów kosmicznych (PFS/MarsEx-
press ERTIS/BeppiColombo),

 rentgenowskie badania Słońca (STIX/Sola-
rOrbiter),

 bezpośrednie (in situ) badania powierzchni 

i warstw podpowierzchniowych planet i ma-
łych ciał Układu Słonecznego przy pomocy 
penetratorów i lądowników (ROSETTA),

 udział w badaniach astrofizycznych (obserwa-
torium promieniowania gamma INTEGRAL, 
obserwatorium promieniowania dalekiej 
podczerwieni HERSCHEL, pierwsze polskie 
satelity naukowe BRITE),

 zaangażowanie w  wykorzystanie i  rozwój 
globalnych systemów nawigacji satelitarnej 
(GPS, EGNOSS, Galileo), obserwacje sztucz-
nych satelitów Ziemi.

Większość prac prowadzona jest w  Warszawie; 
badania Słońca prowadzi oddział CBK PAN we 
Wrocławiu (Zakład Fizyki Słońca), a prace nad Ato-
mową Skalą Czasu i obserwacje satelitów – w Ob-
serwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 fizyka Słońca (oddział we Wrocławiu),
 badania planet i małych ciał Układu Słonecz-

nego,
 fizyka przestrzeni międzyplanetarnej i  astro-

fizyka,
 fizyka plazmy,
 geodezja planetarna i geodynamika,
 obserwacje Ziemi.

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Laboratoria elektroniczne, optyczne i  mecha-
niczne ze stanowiskami dla 40 osób. Warsztat 
mechaniczny z  8 obrabiarkami (3 CNC). Komora 
próżniowo-termiczna, komory klimatyczne, po-
mieszczenia czystego montażu, laboratorium 
EMC. Stacja RIMS systemu EGNOS, Jonosonda, 
Służba Czasu i  Częstotliwości, stacja BOR-1, sta-
cja CBK PAN ASG-EUPOS, mobilne laboratorium 
GNSS, Regionalne Centrum Ostrzegawcze Mię-
dzynarodowego Serwisu Pogody Kosmicznej ISES.

OSOBA DO KONTAKTU
Piotr Orleański
piotr.orleanski@cbk.waw.pl

www.cbk.waw.pl

Centrum Badań Kosmicznych PAN
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CloudFerro

CloudFerro sp. z  o.o. (CF) jest polską spółką 
technologiczną założoną na początku 2015 
roku przez grupę doświadczonych manage-
rów z branży IT i telekomunikacji. CloudFerro 
udostępnia klientom prywatne i  publiczne 
chmury obliczeniowe, storage oraz serwery 
dedykowane. Rozwiązania CloudFerro oparte 
są na opensource’owym systemie chmuro-
wym OpenStack. Specjalizujemy się w  prze-
chowywaniu i  obróbce wielkich zbiorów 
danych, w  tym danych satelitarnych. Nasz 
system chmurowy posiada rozbudowane API, 
które pozwala na pełną integrację z  platfor-
mami klienta. W ramach systemów EO Cloud 
(https://eocloud.cloudferro.com) i  EO DIAS 
(www.eodias.eu) utrzymujemy wielo Petabaj-
towe repozytoria danych z satelitów systemu 
Copernicus.

PRODUKTY I USŁUGI
 usługi publicznych i  prywatnych chmur 

obliczeniowych opartych na OpenStack 
ze wszystkimi istotnymi elementami jak 
maszyny wirtualne (VMki), dedykowane 
serwery wirtualne i wiele innych,

 dzierżawa serwerów dedykowanych: na-
sze serwery fizyczne mogą zostać dołączo-
ne do usług chmurowych,

 usługi dyskowe: na dyskach magnetycz-
nych i  SSD, w  trybie volume i  object sto-
rage,

 szeroka gama usług dodanych, m.in.: wir-
tualne urządzenia (Load Balancer, FireWall, 
etc), dzierżawa numerów IP, ochrona antyD-
DoS, bezpośrednie połączenia transmisyjne 
do siedzib klienta i wiele innych.

KORZYŚCI DLA KLIENTA
 pełen IaaS (Infrastructure as a  Service) 

pod jednym dachem: chmura publiczna, 
chmury prywatne, serwery dedykowane, 
rozwiązania hybrydowe – pełni konfiguro-
walne, zgodnie z potrzebami

 bezpieczeństwo danych: specjalizujemy 
się w wielkich zbiorach danych, a wszyst-
kie nasze serwery i  systemy umieszczamy 
w  wyspecjalizowanych neutralnych cen-
trach danych na terytorium Unii Europej-
skiej (Polska i Niemcy), zaprojektowanych 
zgodnie ze standardem Tier III i  certyfiko-
wanych na zgodność z normami ISO 9001 
i ISO 27001

 tryb usługowy: wygoda korzystania z  po-
trzebnych usług, bez konieczności kon-
figurowania lub rozbudowywania infra-
struktury, bez konieczności dokonywania 
inwestycji

 chmura na OpenStack: otwarty standard, 
rozbudowane API, pełna dokumentacja 
i kompatybilność 

 doświadczony, sprawdzony support do-
stępny 24h/dobę.

KLIENCI I PARTNERZY
Wśród odbiorców naszych usług znajdują się 
m.in.:

 Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), dla 
której zbudowaliśmy i  zarządzamy chmu-
rą EO Cloud (eocloud.cloudferro.com); 
dla ESA rozwijamy także – jako wyłoniony 
w  przetargu cloud provider – technologię 
dla Copernicus DIAS, w ramach największe-
go w historii Polski kontraktu w tej branży 
ECMWF (European Center for Medium Ran-
ge Weather Forecast), dla którego zbudo-
waliśmy i  utrzymujemy chmurę prywatną 
CDS Hybrid Cloud w  Reading, w  Wielkiej 
Brytanii.

OSOBA DO KONTAKTU
Maciej Krzyżanowski 
Prezes Zarządu
mkrzyzanowski@cloudferro.com

www.cloudferro.com
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Creotech Instruments S.A.

Spółka Creotech Instruments S.A. powsta-
ła w  2011 roku w  wyniku przekształcenia za-
łożonej w  2008 roku spółki z  o.o. o  tej samej 
nazwie. Fundatorami Creotech są trzej polscy 
naukowcy: dr Grzegorz Brona, dr Grzegorz 
Kasprowicz i  Paweł Kasprowicz mający z  do-
świadczenie we współpracy z ośrodkiem CERN 
(Europejska Organizacja Badań Jądrowych) 
w Szwajcarii. 
W  2014 roku strategicznym akcjonariuszem 
Spółki została Agencja Rozwoju Przemysłu, 
co pozwoliło na podjęcie istotnych inwesty-
cji w  obszarze produkcyjnym, m.in. budowę 
pomieszczeń o  podwyższonych parame-
trach czystości (cleanrooms) – obecnie ich 
powierzchnia wynosi ponad 200 m2 oraz 
skompletowanie wyposażenia produkcyjne-
go (automatyczna linia do montażu elektro-
niki) i  testowego. Firma uzyskała kwalifikację 
ESA do produkcji elektroniki dla zastosowań 
kosmicznych (jako jedyna w  Polsce), ponad-
to wprowadziła system jakości wg norm: ISO 
9001:2009, ISO 13485:2012, IPC J-STD-001, IPC 
610. 

PRODUKTY I USŁUGI
Główne produkty Creotech obejmują:

 opracowanie i  produkcję elektroniki dla 
zastosowań kosmicznych, podsystemów 
satelitarnych i  naziemnych – np. zasilaczy, 
komputerów pokładowych i instrumentów, 
kamer CCD/CMOS, sensorów radarowych 
i innych, podsystemów testowania,

 integrację mikrosateltiów - platform i  in-
strumentów,

 opracowanie i produkcję instrumentów na-
ukowych, szczególnie do zbierania i  prze-
twarzania danych oraz kontroli, np. syste-
mów synchronizacji danych z dokładnością 
nanosekundową,

 aplikacje przemysłowe wyżej wymienio-
nych produktów.

Lista klientów Creotech obejmuje Europejską 
Agencję Kosmiczną (ESA) i  czołowe ośrodki 
naukowe na Świecie, jak: CERN, GSI, IKHEF, 
ITER, DARPA.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Payload Data Processing,
 On Board Data Management,
 Advanced Software technologies,
 Space Segment Software,
 Ground Segment Software,
 Power system architecture,
 Power generation technologies,
 Power conditioning and distribution,
 Space segment Guidance Navigation and 

Control (GNC),
 EMC/RFC/ESD,
 System Analysis and Design,
 Space Debris measurements,
 Ground Communications Network,
 Automation & Robotics Systems,
 Automation & Robotics components and 

Technologies,
 Control electronics technologies,
 Mechanism engineering,
 Detector Technologies,
 Photonics,

 Electric Propulsion Technologies,
 Supporting Propulsion Technologies and 

Tools,
 Methods and Processes for Radiation Hard-

ness Assurance,
 Software Quality,
 Subsystem and System Integration.

GŁÓWNE PROJEKTY SEKTORA 
KOSMICZNEGO
Creotech konsekwentnie realizuje strategicz-
ną wizję budowy pozycji lidera polskiego 
sektora kosmicznego i  innowacyjnego. Na tej 
drodze spółka osiągnęła znaczące sukcesy: 

 montaż zasilacza do kamery CaSSIS na po-
kładzie orbitera ExoMars – obecnie krążące-
go wokół Marsa,

 montaż zasilacza do eksperymentu ASIM na 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – już 
pracującego na orbicie,

 budowa platformy do udostępniania 
i  przetwarzania danych w  ramach Coper-
nicus Data and Information Access Service 
(CDIAS),

 budowa modularnej platformy mikrosateli-
tarnej HYPERSAT umożliwiającej szybką re-
alizację satelitów o  różnym przeznaczeniu 
o wadze od 10 do 60 kg.

OSOBA DO KONTAKTU
Jacek Kosiec
jacek.kosiec@creotech.pl

www.creotech.pl
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EVERSIS

Eversis Sp. o.o. jest firmą technologiczną, 
działającą na rynku od 2003.   Do grona jej 
stałych klientów należą firmyz Listy 500 Dzien-
nika Rzeczpospolita i Deloitte CE TOP 500. Od 
2015 roku, Eversis działa również w  sektorze 
kosmicznym, oferując dedykowane systemy 
informatyczne oraz aplikacje przetwarzające 
dane satelitarne. W  ramach strategicznego 
partnerstwa z Airbus Defence and Space, spół-
ka realizuje szereg prestiżowych projektów dla 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 

PRODUKTY I USŁUGI
Eversis dostarcza zaawansowane rozwiązania 
IT w  trzech obszarach specjalizacji: big data, 
contact center oraz custom development. 
Spółka posiada wysoko wykwalifikowany ze-
spół pond 70 ekspertów z zakresu technologii 
informatycznych, w  tym metodyki ECSS oraz 
konsultingu, własne laboratoria testowei cen-
tra serwisowe, współpracuje z  jednostkami 
naukowymi i  badawczymi. Unikatowe kom-
petencje technologiczne, pozwalają firmie 
na realizowanie projektów zaawansowanych 
portali internetowych oraz systemów zarzą-
dzania wiedzą, systemów zarządzania zada-
niami w  tym takich, w  których zarządza się 
instrumentami tj. satelity, czy systemów prze-
twarzania danych opartycho  technologie Big 
Data (m.in. Apache Haadop czy Spark). 

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Eversis utrzymuje, hostuje i  rozwija portale 
Earth Observation (m.in. earth.esa.int, senti-
nel.esa.int) wspierające dystrybucję produk-
tów satelitarnych i  informacji technicznych 
nt. misji prowadzonych przez ESA. Głównym 
zadaniem Eversis jest usprawnienie portali 

tak, aby dostęp do danych był jak najbardziej 
intuicyjny, a  tym samym przyjazny dla użyt-
kownika końcowego. 

GEOSS gromadzi i  dostarcza dane obserwa-
cyjne z ponad miliona zasobów, tj.: dane sate-
litarne, teledetekcyjne i lotnicze, zdjęcia i inne 
materiały badawcze z  całego świata, dzięki 
analizie których można zapobiegać m.in. 
klęskom żywiołowym, monitorować zmiany 
klimatu, czy walczyć z niektórymi chorobami. 
Celem projektu realizowanego przez Eversis 
było udoskonalenie portalu tak, aby był on 
bardziej przyjazny dla użytkownika, zarówno 
jeśli chodzio dostęp do danych, jak i nawiga-
cję. Wyzwaniem było zaprojektowaniei wdro-
żenie takiego rozwiązania, które byłoby 
w  stanie połączyć i  odpowiednio przesyłać 
strumieniowo dużą liczbę stale płynących da-
nych obserwacyjnych, a następnie umożliwić 
użytkownikom końcowym sprawne korzysta-
nie z  nich i  udostępnianie zasobów danych 
wśród określonych grup ekspertów. Eversis 
opracował całkowicie nowy intuicyjny inter-
fejs portalu i  wprowadził szereg funkcji, któ-
re ujednolicają sposób pozyskiwania danych 
i zapewniają użytkownikom szybszy i bardziej 
intuicyjny dostęp do stale rosnących zasobów 
informacji. 

System Disaster Charter dla Internatio-
nal Charter for Space and Major Disasters 
(ICSMD) wspomaga proces zbierania, dostar-
czaniai  przetwarzania danych teledetekcyj-
nych dla służb zarządzania kryzysowego. Ze 
względu na krytyczny charakter wsparcia, apli-
kacja jest dostępna w trybie 24/7/365.W 2016 
roku ESA postanowiła zmodernizować portal 

tak, aby znacząco wzrosła jego wydajność. 
Eversis zaprojektowała i  wdrożyła zmiany, 
które poprawiły ergonomię interfejsu użyt-
kownika i  automatyzację zadań związanych 
z  teledetekcją. Głównym wyzwaniem było 
zaprojektowanie interfejsuw taki sposób, aby 
jego użycie było nie tylko proste i stabilne, ale 
także wszystkie złożone zadania byłyby w peł-
ni zautomatyzowane, co ma znaczenie w sytu-
acjach ekstremalnych, w których liczy się czas 
i precyzja.

KLIENCII PARTNERZY
 Europejska Agencja Kosmiczna, 
 Airbus Defence and Space, 
 T-Mobile, 
 T-Systems, 
 Bank Pekao,
 Bank BPH, 
 BNP Paribas, 
 Avon, 
 InterCars, 
 Exatel, 
 Netia, 
 Kapsch, 
 Sygnity, 
 HSBC, 
 IKEA, 
 UPC, 
 NBP.

OSOBA DO KONTAKTU
Bartosz Szkudlarek
Business Development Director
bszkudlarek@eversis.com

www.eversis.com
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FastLogic

FastLogic Sp. z o.o. to nowocześnie zorganizowa-
ny zespół inżynierów-naukowców, zajmujących 
się wyspecjalizowanymi projektami z zakresu 
nowoczesnej elektroniki i oprogramowania dla 
systemów wbudowanych. Wspieramy realizację 
projektów na każdym etapie tworzenia nowego 
produktu, od badań rozwojowych przez pro-
totypowanie do masowej produkcji włącznie. 
Obszar kompetencji zespołu obejmuje zarówno 
systemy elektroniczne oparte na nowoczesnych, 
szybkich układach cyfrowych FPGA, DSP i SoC, 
jak też rozwiązania analogowe – od dedykowa-
nych obwodów kondycjonowania sygnałów po 
specjalizowane impulsowe obwody mocy.
Nasz zespół programistów posiada bogate do-
świadczenie w zakresie projektowania i imple-
mentacji oprogramowania niskopoziomowego 
dla systemów wbudowanych. W obszarze na-
szych kompetencji znajdują się metody anali-
zy i przetwarzania sygnałów, specjalizowane 
sterowniki dla systemów operacyjnych Linux 
i Windows. W naszych rozwiązaniach wyko-
rzystujemy również systemy operacyjne czasu 
rzeczywistego (RTOS), w szczególności dla apli-
kacji krytycznych. Dla wymagających projektów 
realizujemy specjalizowane bloki IP (HDL) do im-
plementacji w strukturach reprogramowalnych 
FPGA czy układach ASIC.

PRODUKTY I USŁUGI
 Pantera-X – komputer modułowy ARM 

@1GHz SO-DIMM200 / 
 MCS-X1 – Modułowy System Kontrolno-Po-

miarowy dla aplikacji krytycznych.

USŁUGI
Proces rozwoju zaawansowanych rozwiązań 
elektroniczno-informatycznych składa się z wie-
lu etapów. FastLogic wspiera swoich Klientów 
w procesie ich sukcesywnej realizacji: od pomy-
słu i zdefiniowania problemu do finalnego wdro-
żenia. Realizujemy następujące usługi

 analiza, audyt, badania,
 projekt urządzenia elektronicznego 

z  uwzględnieniem specjalistycznych wyma-

gań (m.in. medical, aerospace & aviation),
 oprogramowanie wbudowane zgodne ze 

standardami Misra C i Misra C++ typu bare-
-metal i OS, w tym systemy operacyjne czasu 
rzeczywistego (TI-RTOS, SYSBIOS, RTEMS),

 wysoce specjalizowane sterowniki Linux/Win-
dows,

 projekt, symulacje, implementacja i testy blo-
ków IP w językach opisu sprzętu dla platform 
rekonfigurowalnych,

 projektowanie i implementacja systemów 
typu SoC w FPGA,

 integracja systemów.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Methodts and Processes for Radiation Hard-
ness Assurance

 Advanced Software technologies 
 Space Systems Software
 Space Segment Software 
 Ground Segment Software 
 Power system architecture 
 Power generation technologies 
 Power conditioning and distribution 
 System Analysis and Design 
 Control electronics technologies 
 Software Quality

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Projekt i wykonanie kart kondycjonowania syg-
nałów analogowych i cyfrowych dla NASA (pod-
wykonawca CSEM).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-
BADAWCZEJ

 systemy operacyjne czasu rzeczywistego dla 
aplikacji krytycznych,

 techniki kompilacji i kompilatory generujące 
kod odporny na błędy typu SEU dla syste-
mów pracujących w warunkach podwyższo-
nej radiacji,

 systemy zabezpieczania połączeń w infra-
strukturach IOT i pokrewnych,

 zabezpieczenia sprzętowe systemów dużej 

wrażliwości przetwarzanych danych,
 wydajne implementacje szyfrowania strumie-

niowego w FPGA (AES, TwoFish),
 systemy zaawansowanego przetwarzania 

obrazu: dedykowane architektury sprzętowe 
i implemenatacje.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
FastLogic dysponuje zapleczem badawczo-roz-
wojowym, które na powierzchni ok. 240m2 mie-
ści przestrzeń biurową typu open-space, war-
sztat, pomieszczenie do prac koncepcyjnych, 
laboratorium pomiarowe, salę konferencyjną 
oraz zaplecze socjalne.

www.fastlogic.pl
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Geosystems Polska działa od czerwca 1995 
roku. Naszą domeną jest szeroko pojęta informa-
cja przestrzenna, technologie jej pozyskiwania, 
przetwarzania, analizy i  prezentacji. Wykonuje-
my prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe 
w zakresie zastosowań teledetekcji, fotograme-
trii i systemów informacji geograficznej, zajmuje 
się także upowszechnianiem wiedzy i  techno-
logii. Firma, wspólnie z  firmą Aqurat Sp. z  o.o., 
od 2003 z  sukcesem rozwija najpopularniejszy 
w  Polsce system nawigacji samochodowej Au-
toMapa®, a we współpracy z  Indigo Sp. z o.o. – 
internetowy portal mapowy Targeo®. Jesteśmy 
producentem danych przestrzennych zasilają-
cych te rozwiązania, a  także specjalistycznych 
produktów profilowanych pod kątem wykorzy-
stania dla celów monitoringu środowiska.
Od początku swojej działalności firma jest dys-
trybutorem oprogramowania przeznaczonego 
do przetwarzania i analizy danych obrazowych. 
Tradycyjnie obszary zastosowań oferowanych 
aplikacji czyli teledetekcja i  fotogrametria są 
obecnie uzupełniane propozycjami skierowany-
mi dla instytucji, obejmującymi katalogowanie 
i  udostępnianie w  sieci wszelkiego rodzaju da-
nych przestrzennych oraz sieciową współpracę 
z ich użyciem. GEOSYSTEMS Polska oferuje opro-
gramowania fotogrametryczne teledetekcyjne 
i GIS: Intergraph® ERDAS, Trimble® eCognition.

PRODUKTY I USŁUGI
 AutoMapa – systemem nawigacji samo-

chodowej GPS, zawierający trójwymiarowe 
wizualizacje budynków, kompletną siatkę 
dróg i  adresy przypisanym do konkretnym 

budynkom. Jako pierwsza w Polsce wprowa-
dziła mechanizm omijania korków i  niespo-
dziewanych zatorów drogowych pod nazwą 
AutoMapa Traffic,

 Targeo.pl – jest trzecim najczęściej odwiedza-
nym przez polskich internautów portalem 
mapowym w Polsce. Oparty został na mapach 
GEOSYSTEMS Polska, 

 bazy danych przestrzennych – stanowią naj-
pełniejszy i najbardziej aktualny zbór danych 
przestrzennych dla obszaru kraju. Zasób po-
wstał w roku 2002 i od tego czasu jest uzupeł-
niany i aktualizowany na podstawie wielu źró-
deł począwszy od zobrazowań satelitarnych 
a skończywszy na pomiarach terenowych, 

 oprogramowanie – portfolio rozwiązań tej 
firmy znajdują się doskonale znane szerokiej 
rzeszy specjalistów narzędzia z dziedziny tele-
detekcji, fotogrametrii oraz WebGIS.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów  
obserwacyjnych,

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów  
nawigacyjnych.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 opracowanie map pokrycia i użytkowania te-

renu opartych o satelitarne źródła obserwacji 
Ziemi: Realizowana trzykrotnie dla obszaru 
całego kraju baza danych, wykorzystywana 
w zastosowaniach komercyjnych,

 udział w pierwszej edycji programu PECS, re-
alizacja projektu: Monitorowanie obszarów 

leśnych na potrzeby wspomagania raporto-
wania dot. gazów cieplarnianych. Innowa-
cyjność podejścia polega na zastosowaniu 
zaawansowanych metod badań środowiska 
opartych na satelitarnych i lotniczych danych 
obrazowych oraz ich integracji z danymi po-
zyskanymi in situ..

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 zastosowania teledetekcji i  fotogrametrii  

satelitarnej,
 fuzja danych wieloźródłowych,
 systemy informacji przestrzennej.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
 kilkadziesiąt stacji roboczych i serwerów,
 oprogramowanie GIS, teledetekcja, webGIS.

OSOBA DO KONTAKTU
office@geosystems.pl

www.geosystems.pl

GEOSYSTEMS Polska
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GMV Innovating Solutions

GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. powstało 
w  2008 roku, jako polski oddział międzynaro-
dowej grupy GMV. Firma wdraża w Polsce całą 
gamę produktów i  usług oferowanych przez 
grupę GMV oraz realizuje własne projekty w na-
stępujących sektorach: kosmicznym, transporto-
wym, obronnym i bezpieczeństwa. GMV oferuje 
kompleksowe rozwiązania informatyczne budo-
wane w oparciu o ścisłą współpracę z klientami 
oraz użytkownikami. Jednym z  głównych od-
biorców usług i  produktów polskiego oddziału 
GMV jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). 
Firma współpracuje również z największymi fir-
mami europejskiego sektora kosmicznego oraz 
podmiotami polskiego sektora kosmicznego. 
Polski oddział składa się w  80% z  inżynierów 
różnych specjalizacji (informatyki, mechaniki, 
telekomunikacji) oraz posiada własne zaplecze 
techniczne i serwisowe.

PRODUKTY I USŁUGI
 projektowanie i integracja segmentu naziem-

nego,
 systemy monitoringu i  sterowania dla stacji 

naziemnych,
 systemy kontroli naziemnej,
 systemy kontroli dynamiki lotu satelity (pozy-

cja i orientacja),
 systemy przetwarzania danych satelitarnych, 

planowanie misji,
 analiza misji i inżynieria systemowa,
 systemy naprowadzania, nawigacji i sterowa-

nia (GNC),
 systemy kontroli orbity i  orientacji satelity 

(AOCS),
 oprogramowanie pokładowe,
 weryfikacja i walidacja oprogramowania,
 aplikacje oparte na globalnym systemie nawi-

gacji satelitarnej (GNSS),
 systemy autonomii i robotyka kosmiczna,
 usługi dla różnych branż oparte na zintegro-

wanych aplikacjach satelitarnych.

PRODUKTY
 hifly® – kompleksowe oprogramowanie służą-

ce do monitorowania satelitów i  sterowania 
pojedynczymi satelitami oraz konstelacjami 
satelitów,

 focuSuite – oprogramowanie służące do kon-
trolowania dynamiki lotu satelitów (pozycja 
i orientacja), umożliwiające planowanie i rea-
lizację zadanych manewrów na orbitach geo-
stacjonarnych, LEO i LEOP,

 flexplan – oprogramowanie przeznaczone 
do planowania i tworzenia harmonogramów 
misji. Umożliwia zarządzanie całością zadań 
związanych z  tworzeniem harmonogramu 
misji, począwszy od określenia wymagań 
użytkownika po tworzenie kompletnego 
i  bezkonfliktowego harmonogramu opera-
cyjnego.

 flexplan wspiera różne rodzaje misji od misji 
obserwacji Ziemi czy Księżyca po międzypla-
netarne misje naukowe, realizowane poje-
dynczym statkiem kosmicznym lub całą ich 
flotą,

 magnet- oprogramowanie służące do ste-
rowania i  kontroli stacji naziemnych. Razem 
z hifly® tworzy wspólne kompleksowe rozwią-
zanie,

 smart rings – oprogramowanie umożliwiają-
ce optymalną konfigurację anten satelitów 
telekomunikacyjnych dowolnego rodzaju. 
Wspomaga analizę scenariuszy rekonfigura-
cji, generuje procedury sterowania niezbędne 
do przeprowadzania automatycznej rekonfi-
guracji anteny.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW Z SEKTORA KOS-
MICZNEGO

 Guidance, Navigation and Control (GNC) for 
Phootprint Descent and Landing- rozwój 
oprogramowania i algorytmów GNC dla misji 
Phootprint (pobranie próbki z powierzchnik-
siężyca Phobos),

 PROBA-3 - Relative GPS, Formation Flying 
Subsystem dlafazy C/D/E1,

 BIOMASS Mission Analysis - analiza misji dla 
satelity BIOMASS,

 CCSDS MO Services Prototype - opracowanie 
narzędzia do weryfikacji i  walidacji założeń 
nowego standardu CCSDS dlaoprogramowa-
nia segmentu naziemnegomisji ESA,

 aData Processing Centre – Task Manager - sy-
stem wspierający zarządzanie danymi z misji 
naukowych i  obserwacyjnych. System wy-
korzystywanyjest do analizy danych z  misji-
SWARM,

 Optimizing intermodal freight transport - 
through European ports – EUROPORT, opra-
cowanie systemu wspomagającegotransport 
intermodalny.

DODATKOWE INFORMACJE
 Wyposażone w  sprzęt komputerowy z  de-

dykowanym oprogramowaniem biuro 
o powierzchni 1100 m2,

 Laboratorium badawcze i  zaplecze serwi-
sowe,

 Certyfikat CMMI Level 5,
 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

OSOBA DO KONTAKTU
Paweł Wojtkiewicz
pwojtkiewicz@gmv.com

www.gmv.com
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Hertz Systems Ltd. Hertz Systems działa z pa-
sji do technologii już blisko 30 lat realizując się 
w  czterech obszarach: KOMERCYJNYM GPS, 
WOJSKOWYM (GNSS), KOSMICZNYM, BEZPIE-
CZEŃSTWA.

Firma posiada wszelkie niezbędne certyfikaty 
oraz koncesje zezwalające na produkcję urzą-
dzeń i  systemów wykorzystywanych w  celach 
wojskowych. Jako jedni z pierwszych na świe-
cie opracowaliśmy wojskowy platformowy 
odbiornik nawigacji satelitarnej z  modułem 
kryptograficznym SAASM, który od 2006 roku 
wyposaża Polskie Siły Zbrojne. Posiadamy rów-
nież autoryzację Security Accreditation Board 
Agencji GSA na rozwój technologii Galileo PRS. 

Od 2012 roku Hertz Systems realizuje projekty 
kosmiczne związane m.in. ze standardami cza-
su i częstotliwości dla satelitów oraz systemami 
GNSS dla segmentu downstream. Jesteśmy 
partnerem Thales Alenia Space w rozwoju dru-
giej generacji europejskiego systemu nawigacji 
satelitarnej Galileo. Ponadto, firma rozwija pro-
jekt w ramach programu Horyzont 2020 zwią-
zany z opracowaniem sensora radarowego do 
zastosowań orbitalnych oraz pracuje nad roz-
wojem jednej z usług systemu Galileo. Prowa-
dzimy testy i walidację modułów satelitarnych. 
Specjalizujemy się również w  systemach za-
pewniających bezpieczeństwo infrastruktury 
krytycznej (system Jastrząb do detekcji i  neu-
tralizacji dronów) oraz danych (sprzęt klasy 
TEMPEST).

Wartościami, które nam przyświecają są: rze-
telność, fachowość oraz systematyczność, 
zgodnie z  wdrożonym Systemem Zarządzania 
Jakością, spełniającym wymagania norm ISO 
9001:2008 i  AQAP 2110:2016. W  roku 2011 
uzyskaliśmy certyfikat AQAP 2210:2015, który 
potwierdził wysoką jakość w  projektowaniu 
i  rozwoju produktów opracowywanych przez 
naszych inżynierów. 

PRODUKTY I USŁUGI
Produkty

 Wojskowe, platformowe odbiorniki GPS zin-
tegrowane z  modułem kryptograficznym 
SAASM,

 System Jastrząb - detekcja i neutralizacja dronów,
 Sprzęt klasy TEMPEST,
 Flota 2 - System Monitorowania i Zarządzania 

Flotą Pojazdów,
 Lokalizator personalny.

Usługi
 Testowanie i  walidacja modułów satelitar-

nych,
 Projektowanie, instalacja, wdrożenie, akredy-

tacja i  serwisowanie systemów bezpieczeń-
stwa,

 Wdrożenia i  instalacja systemów łączności 
(w tym LINK 16),

 Monitorowanie flot pojazdów.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 TD2 Space Systems Software,
 TD6 RF Payload and Systems,
 TD8 System Design & Verification,
 TD10 Flight Dynamics and GNSS,
 TD12 Ground Station System and Networks.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
 Kancelaria tajna,
 Kancelaria kryptograficzna,
 Laboratorium Kompatybilności Elektromag-

netycznej,
 Laboratorium Akustyki I Elektroakustyki,
 Analizator widma MS2711E,
 Oscyloskopy cyfrowe (MDO3104,DS1204B),
 Symulator sygnałów GNSS (Spectracom),
 Symulator HDL (Icarus),
 Systemy CAD/CAE (Xilinx, Intel (Altera)),
 Matlab.

KLIENCI I PARTNERZY
Klienci

 Europejska Agencja Kosmiczna,
 Agencja ds. Europejskiego GNSS (GSA),
 Komisja Europejska,
 Europejska Agencja Obrony,
 Ministerstwo Obrony Narodowej,
 Agendy Rządowe,
 Agencje NATO,
 Policja,
 Pogotowie,
 Firmy transportowe.

Partnerzy
Instytucje naukowe (Centrum Badań Kosmicz-
nych PAN, Uniwersytet Zielonogórski, Wojsko-
wa Akademia Techniczna),
Liderzy światowego sektora kosmicznego,
Polskie przedsiębiorstwa sektora kosmicznego.

OSOBA DO KONTAKTU
Urszula Szulewicz
Wiceprezes Zarządu
u.szulewicz@hertzsystems.com

www.hertzsystems.com

Hertz Systems
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InPhoTech

InPhoTech zajmuje się badaniami, pracami 
rozwojowymi i  produkcją innowacyjnych roz-
wiązań światłowodowych znajdujących zasto-
sowanie w  wielu gałęziach przemysłu. Spółka 
zajmuje się badaniami naukowymi, rozwojem 
fotoniki oraz opracowywaniem innowacyjnych 
urządzeń i  komponentów światłowodowych. 
InPhoTech pracuje nad modelowaniem, pro-
dukcją, badaniami i  rozwojem światłowodów 
specjalnych (w  tym mikrostrukturalnych, foto-
nicznych, szklanych i polimerowych) oraz innych 
innowacyjnych elementów światłowodowych 
i  fotonicznych. Takie technologie fotoniczne są 
opracowywane przez InPhoTech do zastosowań 
telekomunikacyjnych, metrologicznych, analizy 
jakości, medycznych, górniczych, kosmicznych, 
transportu a także bezpieczeństwa.

PRODUKTY I USŁUGI
Technologie fotoniczne oferują wiele unikalnych 
właściwości, które są istotne z  punktu widzenia 
misji kosmicznych, tj. niskie zużycie energii, od-
porność na zakłócenia elektromagnetyczne, re-
dukcja okablowania, czy niewielka masa i rozmiar. 
Dla przemysłu kosmicznego oferujemy w szcze-
gólności:

 Pasywne i aktywne światłowody, niewrażliwe 
na promieniowanie kosmiczne, stosowane do 
transmisji sygnału pomiędzy urządzeniami. 

 Aktywne światłowody wielordzeniowe do 
zastosowania we wzmacniaczach światłowo-
dowych

 Pasywne światłowody wielordzeniowe dla 
potrzeb czujnikowych (np. czujniki zgięć).

 Światłowody pracujące w  wysokich tempe-
raturach oraz środowisku silnie kwasowym/
zasadowym.

 Światłowodowe systemy pomiarowe (tempe-
ratury, naprężenia, ciśnienia, wibracji) przy-
stosowane do pracy w wymagających warun-
kach przestrzeni kosmicznej.

 Technologię integracji i  łączenia światłowo-
dów z  materiałami kompozytowymi oraz 
metalowymi.

INFORMACJE DODATKOWE
Poza wymienionymi, technologia dostępna 
w InPhoTech to:

 Preformy światłowodowe, również wg. szcze-
gólnego projektu klienta;

 Wyciąganie światłowodów klasycznych i  mi-
krostrukturalnych;

 Włókna specjalne np. wielordzeniowe, nieli-
niowe, o wysokiej i niskiej aperturze numerycz-
nej, o  małych stratach zgięciowych, dwójłom-
nych, aktywnych, wielordzeniowych, o  wielu 
płaszczach;

 Komponenty światłowodowe: spawanie 
i  przewężanie, pigtaile, patchcordy, modulatory 
światłowodowe, światłowody o  zmiennych pa-
rametrach (takich jak tłumienie, dwójłomność, 
nieliniowość, apertura numeryczna).

 Technologia specjalistycznych i  nietypowych 
źródeł światła (m.in. szerokospektralne źródła 
światła, lasery dużej mocy)

KLIENCI I PARTNERZY
 Airbus Defence&Space, 
 Goosh&Housego, 
 Członkowie Polskiego Klastra Fotoniki i Świat-

łowodów, 
 Fibrain, 
 UMCS

OSOBA DO KONTAKTU
Barbara Wajnchold,
bwajnchold@inphotech.pl

www.inphotech.pl
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Instytut Lotnictwa

Instytut Lotnictwa jest instytutem badaw-
czym o 92-letniej tradycji. Głównym obszarem 
zainteresowań naukowych są zagadnienia 
związane z rozwojem aeronautyki i astronau-
tyki. Strukturę Instytutu tworzy sześć pionów 
merytorycznych, które odpowiadają potrze-
bom i realnym obszarom działania.

W 2007 roku wznowiono działalność w ob-
szarze technologii kosmicznych w nowo po-
wstałym Zakładzie Technologii Kosmicznych. 
Głównym celem tej jednostki jest badanie i 
rozwój innowacyjnych napędów rakietowych, 
w tym ekologicznych napędów opartych na  
wysokostężonym nadtlenku wodoru.
 
Prace laboratoryjne prowadzone są w akredy-
towanych przez PCA zespołach laboratoriów  
posiadających unikalny w skali naszego kraju 
sprzęt badawczo-pomiarowy. 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOS MICZNYM

 Space Debris,
 Propulsion, 
 Structures & Pyrotechnics, 
 Thermal.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 Hyprogeo – opracowanie napędu do po-

jazdów kosmicznych opartego na silniku 
hybrydowym,

 GRACE – dwuskładnikowy, ekologiczny na-
pęd rakietowy na potrzeby przyszłych po-
jazdów kosmicznych,

 ILR-33 Bursztyn – eksperymentalna, dwu-
stopniowa rakieta badawcza wykorzystują-
ca napęd hybrydowy.

 Pre-qualification of Aluminum-free Solid 
Propellant,

 Silniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet 
nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
NAUKO WO-BADAWCZEJ

 projektowanie silników rakietowych,
 badania podstawowe w zakresie zjawisk 

towarzyszących pracy silnika rakietowego, 
 projektowanie wstępne i optymalizacja ra-

kiet sondujących,
 preparatyka i badania w zakresie nowoczes-

nych ekologicznych rakietowych materia-
łów pędnych,

 tworzenie aplikacji wspomagających pro-
cesy projektowania rakiet i silników rakie-
towych, 

 rozwój nowatorskiej technologii zatężania 
nadtlenku wodoru, badania materiałów 
pędnych do stałych i hybrydowych silników 
rakietowych, 

 testowanie  kompatybilności materiałów,
 badanie przechowywania nadtlenku wodo-

ru klasy HTP,
 badania samozapłonu nadtlenku wodoru z 

wybranymi paliwami.

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE

 Laboratorium Materiałów Pędnych,
 Hamownia silników rakietowych,
 Tunele aerodynamiczne,
 Laboratoria badań nieniszczących,
 Laboratorium środowiskowe (wytrząsarki, 

komory próżniowe).
 
W 2014 roku utworzono Zakład Teledetekcji, 
którego głównymi obszarami działalności są:
pozyskiwanie, analiza i walidacja danych ob-
serwacyjnych Ziemi,
obliczanie wskaźników   teledetekcyjnych, pla-
nowanie, realizacja i monitorowanie lotów
fotogrametrycznych, tworzenie dedykowane-
go oprogramowania
do analiz teledetekcyjnych, systemy wymiany 
danych telemetrycznych na

potrzeby lotów załogowych i bezzałogowych, 
monitorowanie i odbiór danych telemetrycz-
nych z satelitów naukowo-amatorskich.

OFEROWANE USŁUGU PRZEZ ZAKŁAD TE-
LEDETEKCJI OBEJMUJĄ

 pozyskiwanie zdjęć lotniczych,
 przetwarzanie zdjęć lotniczych i satelitar-

nych,
 analizy spektralne,
 analizy zasięgu radiowego.

ZAPLECZE LABORATORYJNE
 spektrometry (NIR, TIR, SWIR, UV-VIS), 
 klaster obliczeniowy (technologia CUDA),
 dedykowany magazyn danych,
 stacja do odbioru danych z sieci EUMETCast,
 stacja do odbioru danych telemetrycznych 

z satelitów naukowo-amatorskich,
 stacja fotogrametryczna z pakietem opro-

gramowania INPHO,
 kompletna infrastruktura  informatyczna do 

pozyskiwania, przetwarzania, magazyno-
wania i udostępniania danych  obserwacyj-
nych Ziemi.

OSOBA DO KONTAKTU
Adam Okniński
Adam.Okninski@ilot.edu.pl

www.ilot.edu.pl
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Instytut Łączności jest niezależną, narodową in-
stytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie tele-
komunikacji i  technik informacyjnych. Prowadzi 
prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyj-
nej państwa, normalizacji i  standaryzacji syste-
mów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy 
rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i  go-
spodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie 
naukowe, badawcze i  techniczne instytucjom 
państwa. Współpracuje z organizacjami i instytu-
cjami badawczymi. Aktywnie uczestniczy w bu-
dowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

PRODUKTY I USŁUGI
Instytut prowadzi badania naukowe i prace roz-
wojowe w  dziedzinie telekomunikacji i  telein-
formatyki, w tym z zakresu planowania i projek-
towania sieci telekomunikacyjnych, systemów 
radiokomunikacyjnych, szerokopasmowych sie-
ci dostępowych i  optycznych, bezpieczeństwa 
sieci i  usług, zarządzania sieciami, projektowa-
nia metod komputerowych dla wspomagania 
decyzji i  zarządzania wiedzą, kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń, sieci i systemów, 
oprogramowania dla telekomunikacji i  technik 
informacyjnych, optoelektroniki, rozwoju syste-
mów łączności specjalnej.

Instytut uczestniczy w pracach nad uruchomie-
niem w  Polsce technologii 5G. Placówka pełni 
rolę organizatora w działającym pod egidą Mini-
sterstwa Cyfryzacji Porozumieniu na rzecz Strate-
gii „5G dla Polski”. Prowadzi również badania nad 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na 

ludzkie zdrowie i środowisko, szczególnie w oto-
czeniu stacji bazowych telefonii komórkowej.
Instytut realizuje projekty badawcze finansowa-
ne ze środków krajowych i  unijnych, projekty 
badawcze i  wdrożeniowe na rzecz podmiotów 
gospodarczych oraz projekty międzynarodowe. 
W  Instytucie działają 4 laboratoria posiadają-
ce certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji 
zajmujące się badaniami urządzeń i wzorcowa-
niem aparatury pomiarowej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Architektura systemów zasilania
 Systemy i podsystemy telekomunikacyjne
 Anteny
 Automatyka
 Fotonika

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 Koncepcja realizacji uniwersalnego odbior-

nika systemu GALILEO na potrzeby nawiga-
cji morskiej, zrealizowanego w  technologii 
radia definiowalnego programowo

 Rozwój Bazy danych dla Polskiej Atomowej 
Skali Czasu TA(PL)

 Uruchomienie i  przetestowanie zestawu 
satelitarnej metody dwudrogowej dla po-
trzeb dowiązania Państwowego Czasu 
Urzędowego UTC(PL) do międzynarodo-
wych skal czasu

 Projekt SAT-AIS-PL Phase A  – wykonanie 
studium wykonalności budowy i eksploata-
cji mikrosatelity AIS

 Projekt EfficienSea 2.0 - rozwój standardu 
VDES w tym jego segmentu satelitarnego

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BA-
DAWCZEJ

 Prace naukowo-badawcze i rozwojowe
 Uczestnictwo w krajowych i międzynarodo-

wych programach badawczych
 Wdrożenia, jako kontynuacja pracy badaw-

czej
 Organizowanie międzynarodowych konfe-

rencji naukowych
 Normalizacja krajowa i międzynarodowa
 Kalibrowanie/wzorcowanie wzorców i urzą-

dzeń pomiarowych
 Programy badania biegłości/porównania 

międzylaboratoryjne
 Działalność wydawnicza: kwartalniki Jour-

nal of Telecommunications and Information 
Technology” oraz „Telekomunikacja i  Tech-
niki Informacyjne”

KLIENCI I PARTNERZY
 Operatorzy sieci telekomunikacyjnych
 Operatorzy sieci radiowych i telewizyjnych
 Producenci sprzętu i aparatury pomiarowej
 Administracja państwowa

OSOBA DO KONTAKTU
Michał Marszalec
m.marszalec@itl.waw.pl

www.itl.waw.pl

Instytut Łączności
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Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techni-
ki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) został 
założony w  1954 roku. Głównym celem dzia-
łalności  Instytutu jest prowadzenie wysokiej 
jakości badań w  obszarach, które są przed-
miotem badan w  obszarach światowej nauki 
i technologii.

Do najważniejszych dziedzin działalności  In-
stytutu należą:  mechanika teoretyczna i stoso-
wana, teoria sprzężonych pól mechanicznych 
i  fizycznych, teoretyczna i  eksperymentalna 
mechanika materiałów i  konstrukcji, metody 
obliczeniowe w  mechanice, akustoelektroni-
ka i  ultradźwiękowa diagnostyka medyczna.  
Szeroko zakrojone badania prowadzone są 
również w kilku gałęziach podstawowej nauki 
i technologii,  takich jak: fizyka i termodynami-
ka ośrodków ciągłych; fizyka plazmy; dynamika 
stochastyczna; mechanika płynów; interakcja 
wiązki laserowej z powierzchniami metalowy-
mi, nanofotonika, matematyka stosowana, in-
formatyka stosowana i bioinformatyka.

Instytut ma bogate doświadczenie w między-
narodowej współpracy, szczególnie w zakresie 
projektów badawczo-rozwojowych (RTD).
Duże znaczenie przypisuje się różnym formom 
współpracy z  przemysłem. Wraz z  wynikami 

badań naukowych Instytut opracował szeroką 
gamę nowoczesnych technologii w  ww. ob-
szarach.

Obecnie IPPT PAN zatrudnia ponad 140 na-
ukowców i  badaczy, w  tym 48 profesorów. 
Prowadzi wysokiej jakości studia dokto-
ranckie w  zakresie współczesnych techno-
logii, mechaniki, akustyki, informatyki i  jej 
zastosowań w  zakresie technologii  bio-
medycznych . Rozwijana jest współpraca  
z  przemysłem krajowym i  zagranicznym oraz 
międzynarodowa współpraca naukowa.

Agenda badawcza Zakładu Technologii Inte-
ligentnych ( www.smart.ippt.gov.pl ) koncen-
truje się od ponad dwóch dekad na proble-
mach inżynierii bezpieczeństwa („Smart & 
Safe”), obejmujących:

 monitorowanie stanu technicznego kon-
strukcji (tzw. SHM – „Structural Health Mo-
nitoring”)

 absorpcję energii udaru (tzw. AIA – „Adapti-
ve Impact Absorbtion”)

 adaptacyjne tłumienie drgań (tzw. STAB-
DYN – „Dynamic Stabilization”).

Ten zakres tematyczny wywołuje szereg in-
nowacyjnych wyzwań technologicznych w 

obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej. W 
szczególności, następujące problemy badaw-
cze i aplikacyjne są tematami kolejnych pro-
jektów (NCN, NCBR, FNP, ESA, EU) realizowa-
nych przez zespół ZTI:

 inżynieria stratosferyczna bazująca na aero-
statach helowych HAPS („High Altitude 
Pseudo Satellites”),

 helowe kapsuły zrzutowe i wznoszące (Heli-
-Caps),

 latawce helowe na uwięzi (Heli-Kite) i ich 
aplikacje naziemne,

 adaptacyjne podwozia lotnicze (ADLAND), 
 adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowa-

nia (ADBAG),
 stabilizacja dynamiczna odpowiedzi wiot-

kiej struktury wsporczej na wymuszenia 
udarowe i harmoniczne (STABDYN),

 sprężane kompozyty inteligentne (COM-
PRESS) ze zintegrowaną elektroniką.

OSOBY DO KONTAKTU
Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
holnicki@ippt.pan.pl

Dr hab. inż. Zbigniew Wołejsza
zbigniew.wolejsza@gmail.com

www.ippt.pan.pl
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IRES Technologies

Spółka „IRES Technologies Sp. z  o.o.” zosta-
ła założona na początku 2014 roku jako spin 
off Narodowego Centrum Badań Jądrowych 
w  Świerku. Przedsiębiorstwo wspiera projekty 
związane z  fizyką eksperymentalną (spektro-
skopia, akceleratory, fizyka plazmy, astrofizyka, 
projekty satelitarne, itp.) w dziedzinie elektroniki 
i  oprogramowania. Celem firmy jest dostarcza-
nie kompleksowych systemów elektronicznych 
zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Oprócz inte-
gracji systemów wykorzystujących komponenty 
dostępne na rynku, zespół zajmuje się projek-
towaniem dedykowanych płyt elektronicznych 
PCB, rozwijaniem oprogramowania niskopozio-
mowego, systemami wbudowanymi, oprogra-
mowaniem sterującym oraz oprogramowaniem 
dla systemu Linux, a także jego administracją.

PRODUKTY I USŁUGI
Kompetencje techniczne
W dziedzinie technologii sprzętowych:

 projektowanie analogowych, cyfrowych oraz 
mikrofalowych obwodów drukowanych,

 projektowanie systemów bazujących na 

układach FPGA, mikrokontrolerach oraz 
procesorach,

 zastosowanie standardów przemysłowych, 
m.in.: PCI, PCI Express, VME, ATCA, Mic-
roTCA, FMC,

 przedprodukcyjne audyty projektów elek-
tronicznych,

 badanie i testowanie urządzeń elektronicznych.

W dziedzinie oprogramowania:
 programowanie układów FPGA (VHDL, Ve-

rilog),
 programowanie mikroprocesorowych sy-

stemów czasu rzeczywistego,
 rozwój oprogramowania w C/C++,
 narzędzia Graphical User Interface,
 wykorzystanie systemu Linux (programo-

wanie systemowe, sterowniki, administra-
cja systemem, instalacje wbudowane).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 On Board Data Processing
 Space System Software

 Space System Control
 RF Payload and Systems
 Ground Station System and Networks
 EEE components and quality
 Integrated applications

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 Oprogramowanie systemów pomiarowo-

-kontrolnych dla urządzeń EGSE

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-
BADAWCZEJ

 Implementacje nowoczesnych protokołów 
z zakresu IoT

OSOBA DO KONTAKTU 
Dominik Rybka  
dominik.rybka@irestechnologies.com

www.ires.tech
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ITSG

Początki ITSG sięgają 2003 roku, kiedy zaczy-
naliśmy działalność w  roli informatycznego 
podwykonawcy czołowej firmy consultingowej. 
Od tego czasu firma nieustannie się rozwija, 
realizując kilkadziesiąt projektów dla dużych 
i średnich przedsiębiorstw rocznie i zatrudniając 
najlepszych specjalistów. Obecnie posiadamy 
biuro w  Warszawie i  Centrum Kompetencyjne 
w  Kielcach. Pracujemy dla czołowych polskich 
firm, głównie z  branży finansowej, energetycz-
nej, medycznej oraz farmaceutycznej. Opra-
cowaliśmy autorskie systemy klasy workflow, 
CRM, a  także systemy wsparcia sprzedaży oraz 
zarządzania efektywnością. Nasi Klienci chętnie 
powierzają nam kolejne projekty doceniając 
sprawną współpracę i  nasz profesjonalizm. In-
westujemy w  najnowsze technologie. Nasze 
zespoły realizują projekty takie jak: aplikacje we-
bowe, platformy B2B, skomplikowane systemy 
klasy transakcyjnej oraz aplikacje mobilne.

PRODUKTY I USŁUGI
 autorskie systemy klasy workflow,
 CRM,
 systemy wsparcia sprzedaży,
 systemy zarządzania efektywnością.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM:

 On-Board Data Systems,
 Space System Software,
 Ground Data Systems,
 Ground Station Systems and Networks,
 Applications.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ:
 systemy IT,
 technologie mobilne,
 business intelligence,
 consulting.

KLIENCI I PARTNERZY
 BGŻ BNP Paribas, 
 PKO Leasing, 
 Insight Guides, 
 PKP Cargo .

OSOBA DO KONTAKTU 
Agnieszka Osial
aosial@itsg.com.pl

www.itsg-global.com
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iTTi jest firmą technologiczną, od 1996 roku 
dostarczającą rozwiązania dla firm i  instytucji 
w Polsce i zagranicą w zakresie praktycznego 
wykorzystania nowoczesnych technologii IT. 
Głównym obszarem działalności firmy jest 
rozwój innowacyjnych aplikacji i  dedykowa-
nego oprogramowania. ITTI prowadzi także 
od szeregu lat prace badawczo-rozwojowe 
w  ramach programów międzynarodowych 
(m.in. H2020). Siedziba firmy znajduje się 
w Poznaniu.

PRODUKTY I USŁUGI 
W sektorze kosmicznym firma specjalizuje się 
w tworzeniu oprogramowania na potrzeby:

 systemów świadomości sytuacyjnej w  za-
kresie kosmosu (Space Situational Aware-
ness), 

 wspierania działań AIT (Assembly Integra-
tion and Testing) podczas przygotowywa-
nia misji,

 protokołów komunikacyjnych (m.in. Space-
Wire).

WYBRANE ROZWIĄZANIA OPRACOWANE 
PRZEZ ITTI
Narzędzia do obserwacji obiektów NEO 
ITTI wspólnie z  OA UAM opracowało dla ESA 
zestaw narzędzi wspomagających astrono-
mów w  obserwacjach planetoid (ang. Near 
Earth Objects – NEO), m.in.: planowanie obser-
wacji, wizualizacja 3D orbit, kalkulator podsta-
wowych wartości. Narzędzie zostało opraco-
wane w formie serwisu WWW, który zostanie 
udostępniony na stronie internetowej ESA.
ATENA – system do projektowania i  wykony-
wania testów funkcjonalnych systemów sate-
litarnych
System ATENA wykorzystuje standard OTX 
(Open Test sequence eXchange format), sto-
sowany powszechnie m.in. w przemyśle samo-

chodowym. ATENA składa się z dwóch części: 
OTX Editor oraz OTX Engine. Edytor pozwala 
na budowanie procedur w  formie graficznej 
(schemat blokowy), drzewa lub tekstowej 
(XML), a  OTX Engine jest odpowiedzialny za 
wykonywanie procedur przesyłanych z  Edy-
tora lub wprowadzanych przez użytkownika 
jako parametr w konsoli systemowej.
SPACEMAN – system do zarządzania sieciami 
SpaceWire
SPACEMAN oferuje zbiór narzędzi i  mechani-
zmów służących do kompleksowego i  łatwe-
go zarządzania sieciami SpaceWire (SpW), 
stosowanymi w  komunikacji pokładowej. Re-
alizowane funkcjonalności: (i) automatyczna 
detekcja topologii sieci SpW, (ii) konfiguracja 
sieci SpW, (iii) porównywanie sieci SpW, (iv) 
wizualizacja w czasie rzeczywistym zmian sie-
ci SpW, (v) tworzenie i edytowanie graficznych 
modeli sieci SpW, (vi) reprezentacja sieci SpW 
w  formacie XML, (vii) testowanie sieci na po-
ziomie pakietów NDCP, RMAP i SpaceWire .

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Systemy świadomości sytuacyjnej (SSA):

 P2-NEO-VI NEO User Support Tools (w  ra-
mach programu SSA),

 NEODECS – NEO Data Exchange and Colla-
boration Service,

 NOAS – NEO&SST Observation Assistant 
Service,

 SANORDA – Service for Archival NEO Orbital 
and Rotational Data Analysis,

 SSA PL – Feasibility study to Setup a Polish 
Component to SSA.

Oprogramowanie wspomagające przygoto-
wywanie misji:

 HMI – The technology framework for the 
development of modular, portable and 
adaptive Human-Machine Interfaces in gro-

und segment software products,
 INSPECTOR – INtegrated SPacE Compo-

nents Test platfORm,
 ATENA – Adjusting open Test Exchange 

staNdard to the spAce domain.

Protokół SpaceWire:
 SPACEMAN – A  SpaceWire Network Mana-

gement Tool,
 SPACER – Implementation and Validation of 

the SpaceWire-R Protocol.

KLIENCI I PARTNERZY
Firma prowadzi prace m.in. w ramach progra-
mów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), 
Komisji Europejskiej (m.in. program H2020), 
Europejskiej Agencji Obrony (EDA) 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci 
i Informacji (ENISA).
Wśród partnerów ITTI znajdują się uniwersy-
tety, instytuty badawcze oraz małe, średnie 
i duże firmy z Polski i z zagranicy.

OSOBY DO KONTAKTU 
Joanna Baksalary, 
joanna.baksalary@itti.com.pl, 

Krzysztof Samp, 
krzysztof.samp@itti.com.pl

www.itti.com.pl

iTTi
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Firma została założona w 2015 roku ukierun-
kowana na branże kosmiczną głównie w dzie-
dzinach materiałów pędnych, technologii ra-
kietowych, projektów badawczych. Wywodzi 
się od Jakusz Sp. z o.o. (ochrona przed skut-
kami wybuchu, utylizacja amunicji, pojemniki 
do bezpiecznego przewozu materiałów wy-
buchowych, ochrona EMC) założonej w 1985 
roku. Obie firmy należą do sektora MŚP i są 
osadzone na Pomorzu. Głównymi aktywnoś-
ciami Jakusz Spacetech są:

 Produkcja 98% Nadtlenku Wodoru (HTP) 
MIL-16005PRF,

 Produkcja HTPB,
 Pomocnicze oprzyrządowanie naziemne 

(MGSE),
 Inżynieria procesowa i technologia che-

miczna,
  odzysk tlenu z regolitu ksieżycowego.

Firma udziela też szkoleń z zakresu obsługi Nad-
tlenku Wodoru. Takie szkolenie przeprowadziła 
m.in. dla ESA. Firma również stara się z partnera-
mi współrozwijać technologie takie jak:

 napędy rakietowe
 materiały pędne 
 ogniwa paliwowe 
 inżynieria chemiczna (odzysk tlenu z regoli-

tu księżycowego)

 neutralizacja gazów procesowych
 drony podwodne 

Firma posiada własną infrastrukturę produk-
cyjną oraz badawczą oraz zespół projektowy. 
W placówce znajduję się laboratorium che-
miczne osadzone w czystym pokoju.  

Do dnia dzisiejszego pracownicy firmy uczest-
niczyli w następujących projektach w których 
firma była Głównym Wykonawcą (tj. Prime 
contractor):

 Program “Horyzont 2020” – instrument MŚP
Podwykonawcy: 2 jednostki 
Cel: Zaprojektowanie mobilnej platformy 
opartej na kontenerach do produkcji Nad-
tlenku Wodoru. 

 ESA: “Testowanie oraz Walidacja Bezpie-
czeństwa Produkcji Wysoko Stężonego 
Nadtlenku Wodoru” 
Podwykonawcy: 4 jednostki
Cel: Walidacja technologii produkcyjnej 
pod kątem zgodności ze standardem MIL-
-16005PRF. Homologacja opakowań do 
transportu. 

 ESA: “Badania kompatybilności oraz 
przechowywania Nadtlenku Wodoru”
Podwykonawcy: 11 jednostek

Cel: Testy fizyko-chemiczne Nadtlenku Wo-
doru. Badania mające na celu pokazania 
które materiały (tworzywa sztuczne, meta-
le) są z HTP kompatybilne a które nie. 

 ESA: “Optymalizacja parametrów pasywacji 
dla różnych stopów aluminium”
Podwykonawcy: 3 jednostki
Cel: Stworzenie procedury mającej na celu 
wytworzenie ochronnej warstwy na sto-
pach aluminium która miała by je chronić 
przez żrącymi substancjami. 

Jakusz SpaceTech jest otwarte na innowacyjne 
projekty w dowolnej roli (główny wykonawca, 
podwykonawca, konsultant, dostawca). Jeste-
śmy zainteresowani współpracą w zakresie 
rozwoju nowych produktów i usług z po-
tencjalnymi partnerami i ich komercjaliza-
cji na rynku. 

OSOBA DO KONTAKTU 
Bartosz Jakusz – Prezes
bartosz.jakusz@jakusz-spacetech.com

www.jakusz-spacetech.com

Jakusz SpaceTech
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Kapitech jest polską firmą, założoną w  2014 
roku, specjalizującą się w  zarządzaniu inno-
wacjami w sektorze biznesu i konsultingu kos-
micznego.

Kapitech na przestrzeni ostatnich dwudzie-
stu lat działalności jej założycieli w  sektorze 
kosmicznym zbudował silną sieć kontaktów 
w  Europie. Opracował uniwersalne podejście 
do instytucji publicznych i  firm prywatnych, 
pozwalające na efektywne wsparcie rozwoju 
ich innowacyjności w  sektorze kosmicznym. 
Głównym celem jest podnoszenie poziomu 
konkurencyjności lokalnych podmiotów wraz 
ze wsparciem rozwoju terytorialnego poprzez 
realizację innowacyjnych projektów technolo-
gicznych w sektorze kosmicznym.

Od 2016 roku jest jednym z  dwóch oficjal-
nych partnerów Copernicus Relays w  Polsce 
odpowiedzialnych za koordynację i promocję 
działań związanych z  Programem Obserwacji 
Ziemi UE.
Regularnie uczestniczy w  projektach Komisji 
Europejskiej i ESA, podnosi poziom współpra-
cy i transferu technologii pomiędzy biznesem 
a jednostkami badawczymi.

Kapitech zaangażowany jest w  realizację 
projektu realizowanego dla ESA EO ClimLab, 
w  którym uruchomiono platformę do analiz 
danych obserwacji Ziemi w  zakresie zmian 
klimatycznych, umożliwiającej szybki rozwój 
i  prototypowanie nowych produktów w  celu 
wspierania adaptacji i  łagodzenia zmian kli-
matycznych. Jako lider innowacji jest odpo-
wiedzialny za międzynarodową animację 
całego projektu, a także za organizację hackat-
honów i  innych wydarzeń w ramach lokalnej 
działalności EO ClimLab w Warszawie.

W  2016 i  2018 roku zorganizował hackathon 
promujący powstawanie aplikacji kosmicz-
nych pod nazwą #ActInSpace Warsaw.
Kapitech współtworzy co-creatingową in-
nowacyjną przestrzeń ulokowaną w  Brain 
Embassy, która łączy się z technologiami kos-
micznymi pod nazwą SpaceHub. Społeczność 
SpaceHub może uczestniczyć w  warsztatach, 
korzystać z  platformy technicznej dostarcza-
nej przez projekt EO ClimLab, zasięgać porad 
biznesowych, korzystać z  lokalnych pomiesz-
czeń do rozwoju biznesu, współpracować 
i komunikować się ze społecznością na temat 
współtworzenia nowych usług. Kapitech za-
pewnia wsparcie techniczne w zakresie wyko-
rzystania danych i  dostępu do multimediów 
do interaktywnej wizualizacji danych.

USŁUGI:
 Doradztwo strategiczne w  sektorze kos-

micznym, 
 Doradztwo w  projektowaniu i  zarządzaniu 

wnioskami,
 Wzmocnienie pozycji klientów na rynku,
 Poprawienie wydajności operacyjnej klien-

tów.

KLUCZOWE PROJEKTY
 Współpraca z  Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego:
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej 
oceny sektora kosmicznego na Mazow-
szu. Organizacja pierwszego spotkania 
Zespołu zadaniowego dla sektora kos-
micznego   w  ramach grup roboczych ds. 
inteligentnej specjalizacji Województwa 
Mazowieckiego.

 GALENA
W  ramach projektu odpowiedzialny był za 
przeprowadzenie badania rynku pod kątem 

wprowadzenia nowych usług w  dziedzinie 
nawigacji satelitarnej oraz przygotowanie 
wydarzenia prezentującego opracowane 
rozwiązanie.

 EO ClimLab
Jako lider innowacji jest odpowiedzialny za 
międzynarodową animację całego projek-
tu, a także za organizację hackathonów pod 
nazwą EOvation.

 SpaceHub
Kapitech współtworzy co-creatingową in-
nowacyjną przestrzeń pod nazwą Space-
Hub. SpaceHub oferuje usługi podobne do 
inkubatorów technologii kosmicznej, w któ-
rych start-upy mogą mieć fizyczną prze-
strzeń i uzyskać wsparcie w rozwój pomysłu 
i  biznesu w  obszarze Space. Dla każdego 
pełnoprawnego członka Brain Embassy 
oferujemy dodatkowe produkty w  postaci 
pakietu kosmicznego.

OSOBY DO KONTAKTU 
Iuliia Strotska
Dyrektor Zarządzający
istrotska@kapitech.pl

www. kapitech.pl

Kapitech
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KOMES 

Ideą firmy jest podejmowanie i rozwiązywa-
nie projektów nietypowych. W ramach oferty 
realizowane są głownie badania symulacyjne 
(CaE), pomiary tensometryczne i badań drgań 
oraz wibracji na poziomie eksperckim. Weryfi-
kowane jest bezpieczeństwo i funkcjonalność 
założonych przez Klienta rozwiązań. Realizo-
wane są pomiary, testy, diagnostyka prototy-
powych, jak i użytkowanych konstrukcji.

WYKONUJEMY ANALIZY NUMERYCZNE  MES
 by projekt spełniał wymagania uznanych 

standardów i norm,
 obliczenia statyczne i w zakresie liniowym 

i nieliniowym z uwzględnieniem interakcji 
pomiędzy badanymi komponentami,

 analizy dynamiczne drgań własnych oraz 
wymuszonych drgań losowych elementów 
mechanicznych i elektronicznych,

 analizy sejsmiczne konstrukcji mechanicz-
nych, elektronicznych oraz optycznych, 

 analizy zmęczeniowe konstrukcji oraz 
obiektów na podstawie rzeczywistych ob-
ciążeń z pomiarów oraz na podstawie wa-
runków normowych,

 analizy uderzeń, upadków i crash-testy,
 analizy termomechaniczne z uwzględnie-

niem stanów nieustalonych elementów 
elektronicznych oraz mechanicznych,

 analizy wytrzymałościowe elementów wy-
konanych z kompozytów.

ANALIZY PRZEPŁYWÓW TYPU CFD:
 przepływy wewnętrzne w tym analiza pracy 

urządzeń wirujących, 
 przepływy zewnętrzne,
 możliwość analizy interakcji cieczy i gazu w 

tym stan ustalonych i nieustalonych,
 analiza wymiany i transferu ciepła w tym w 

chłodzenia urządzeń elektrycznych,
 mieszanie płynów i gazów.

BADANIA I POMIARY
 testy w warunkach rzeczywistych prototy-

powych i użytkowanych konstrukcji,

 pomiary tensometryczne z wykorzystaniem 
urządzeń firmy HBM (do 64 szybkie kanały 
tensometryczne z możliwością mierzenia 
na 1/4 Mostek Wheatstone’a),

 pomiary drgań z wykorzystaniem mobilne-
go rejestratora drgań LMS Siemens Scadas,

 wykonanie eksperymentalnej i eksploata-
cyjnej analizy modalnej,

 prowadzenie bezprzewodowego pomiaru 
odkształceń oraz drgań,

 pomiary para-sejsmiczne budynków, kon-
strukcji mechanicznych oraz ich wpływu na 
urządzenia badawcze,

 badania naprężeń własnych w elementach 
stalowych i aluminiowych metodą wierco-
nego otworu,

 badania w trudnych warunkach środowi-
skowych, w strefach zagrożenia wybuchem 
(EX),

 badania deformacji gorących części do 
950oC.

POSIADANE OPROGRAMOWANIE CAE
 Midas Nastran FX,
 Midas Meshfree,
 CAE Limit,
 Ansys,
 Ansys CFX,
 Ansys SpaceClaim,
 Femap Nastran NX,
 LMS VirtualLab,
 nCode,
 Autodesk Robot Structural,
 SolidWorks,
 AutoCAD.

POSIADANY SPRZĘT POMIAROWY
 Wielokanałowy rejestrator Siemens LMS 

Scadas, 
 Wielokanałowe rejestratory HBM,
 Czujniki drgań i młotki modalnej ICP firmy 

PCB,
 Mobilne urządzenia pomiarowe firmy Be-

anair,
 Czujniki sejsmiczne firmy Bartec Syscom

 Czujniki odkształceń i tensometry firm TML,
HBM i Vishay.

SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA
 MIDAS Nastran FX – oprogramowanie FEA 

wraz z pre- i post-procesorem umożliwiają-
ce realizowanie zaawansowanych symulacji 
w obliczeniach strukturalnych, obliczeniach 
przepływów oraz optymalizacji.

 CAE limit – narzędzie umożliwiające prze-
prowadzanie zaawansowanych i efektyw-
nych symulacji zmęczeniowych.

 AFT – umożliwia dynamiczne obliczenia 
przepływów w instalacjach przesyłających 
ciecze jak i gazy. Pozwala na szybki, inteli-
gentny dobór rozmiarów i rodzajów ruro-
ciągów oraz całych instalacji.

Złożone problemy inżynierskie rozwiązywane 
są przez KOMES poprzez praktyczne zastoso-
wanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć wie-
dzy technicznej. Obsługiwane są firmy polskie 
i zagraniczne.
Firma zrealizowała od 2011 roku około 550 
projektów badawczych.
System Zarządzania funkcjonujący w KOMES 
spełnia wymagania normy ISO 9001:2015.
Jest to pierwszy przyznany w Polsce przez 
DNV GL certyfikat obejmujący zakresem obli-
czenia numeryczne i badania tensometryczne. 
Firma jest w trakcie akredytacji PCA procedur 
związanych z realizacją pomiarów tensome-
trycznych i pomiarów drgań

OSOBY DO KONTAKTU
Piotr Harnatkiewicz – Prezes Zarządu
harnatkiewicz@komes.pl

Bartosz Ojdana – Prokurent
ojdana@komes.pl

http://komes.pl
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KP Labs został założony w  2016 roku przez 
grupę inżynierów związanych z  Politechniką 
Śląską, którzy dostrzegli potencjał tkwiący 
w połączeniu ich naukowych pasji i biznesu. 
Działalność spółki skupia się na wytwarzaniu 
zaawansowanych rozwiązań informatycznych 
w    zakresie wizji komputerowej i  uczenia 
maszynowego (machine learning), a  także 
oprogramowania lotnego. Metodyczne i inno-
wacyjne podejście, które sprawdziło się w rea-
lizowanych wcześniej projektach badawczych 
przekłada się na najwyższą jakość oprogramo-
wania dostarczanego Klientom. Misją KP Labs 
jest przyspieszenie eksploracji kosmosu po-
przez rozwój autonomicznych sond kosmicz-
nych i  technologii robotycznych. Kluczową 
wartością firmy jest wysoce wykwalifikowana 
kadra o  dużym potencjale i  doświadczeniu 
w projektach badawczo-rozwojowych.

PRODUKTY 
Instrumenty do obrazowania Ziemi  

 Hiperspektralny instrument do obrazowania 
Ziemi w zakresie światła od 450 nm do 900 nm 
(w  trakcie prac badawczo -rozwojowych)

 Instrument do obrazowania Ziemi w  zakresie 
światła widzialnego (w trakcie prac badawczo-
-rozwojowych)

 Moduł komunikacji laserowej dla małych sate-
litów. 

 Moduł dedykowany dla satelitów o  masie od 
10 do 100 kg, przeznaczony do komunikacji 
pomiędzy satelitami a naziemną stacją optycz-
ną (w trakcie prac badawczo -rozwojowych)

 Moduł wysoce wydajnej jednostki oblicze-
niowej. 

 Przeznaczony dla małych satelitów (jednostka ob-

liczeniowa o wydajności co najmniej 400 GOP/s)
 System hypercam służący do wykonywania 

zdjęć satelitarnych powierzchni Ziemi, w zakre-
sie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni 
oraz ich przetwarzanie na orbicie (w  trakcie 
prac badawczo -rozwojowych)

USŁUGI 
 Opracowywanie algorytmów analizy i  prze-

twarzania obrazów satelitarnych 
 Tworzenie oprogramowania dla podzespołów 

i instrumentów satelitarnych

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 Projekt Intuition-1 : Celem misji kosmicznej In-

tuition-1 jest przeprowadzenie obserwacji Zie-
mi z wykorzystaniem satelity z  instrumentem 
hiperspektralnym i zaawansowanym przetwa-
rzaniem danych na pokładzie z  wykorzysta-
niem głębokich sieci neuronowych. Będzie to 
pierwszy na świecie satelita o mocy przetwa-
rzania pozwalającej na segmentację obrazów 
hiperspektralnych na orbicie. Intuition-1 bę-
dzie satelitą klasy 6U, w kształcie prostopadło-
ścianu o wymiarach 10x22x36 cm, a jego waga 
w przybliżeniu wyniesie 10 kg. 

 Konsorcjum FP Space: Jesteśmy członkiem 
konsorcjum FP Space, które składa się z trzech 
śląskich przedsiębiorstw – Future Processing, 
FP Instruments i  KP Labs. Celem konsorcjum 
jest wspieranie sektora kosmicznego poprzez 
świadczenie usług w zakresie tworzenia wyso-
kiej jakości oprogramowania i sprzętu.

KLIENCI I PARTNERZY
 Future Processing sp. z o. o.
 FP Instruments sp. z o. o.

 Europejska Agencja Kosmiczna 
 Centrum Badań Kosmicznych PAN 
 CEZAMAT PW sp. z o.o.

OBSZARY TECHNOLOGICZNE
 TD 1 On Board Data Processing
 TD 2 Space System Software
 TD 5 Space System Control
 TD 8 System Design & verification
 TD 9 Mission Operation and Ground Data sy-

stems
 TD 10 Flight Dynamics and GNSS
 TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
 TD 16 Optics

  
SOFTWARE DEVELOPMENT

 Earth Observation
 Computer Vision
 Big Data
 Data Analytics
 Machine Learning

 
HARDWARE SERVICES

 Hardware design
 FPGA design
 Embedded firmware
 Signal processing and control
 Testing and certification

OSOBA DO KONTAKTU
Anna Andrykiewicz-Szczęsna
kontakt@kplabs.pl

https://kplabs.pl

KP LABS
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Spółka N7 Space została założona w  2017 
roku jako wspólne przedsięwzięcie belgijskiej 
firmy SPACEBEL, będącej wiodącym dostawcą 
rozwiązań kosmicznych, oraz polskiej firmy N7 
Mobile. N7  Space posiada wykwalifikowany 
zespół inżynierów z  doświadczeniem zdoby-
tym w trakcie realizacji projektów dla sektora 
kosmicznego od 2014 roku. Głównym celem 
spółki jest pozostanie czołowym producen-
tem oprogramowania misji kosmicznych. 
Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświad-
czeniu firmy SPACEBEL oraz dziesięcioletnie-
mu  doświadczeniu firmy N7 Mobile, N7 Space 
skupia się na utrzymywaniu najwyższej jakości 
dostarczanych usług deweloperskich, specjali-
zując się w takich domenach jak:

 Oprogramowanie pokładowe (LEON3, ARM),
 Infrastruktura i  środowisko walidacji oprogra-

mowania,
 Modelowanie protokołów komunikacyjnych 

opartych na językach ASN.1/ACN,
 Definiowanie testów oprogramowania z  uży-

ciem interpreterów skryptowych,
 Oprogramowanie bazodanowe,
 Oprogramowanie wsparcia naziemnego dla 

misji kosmicznych,
 Usługi bazujące na aplikacjach wykorzystują-

cych dane obserwacyjne Ziemi.

Najważniejsze projekty oraz zdobyte doświad-
czenie

Oprogramowanie pokładowe dla instru-
mentu naukowego misji PROBA3
N7 Space jest dostawcą oprogramowania dla 
komputera pokładowego Układu Kontrol-
nego Koronografu, tworzonego w  ramach 
współpracy projektowej przez Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zakres 

projektu wymagał od spółki opracowania 
specyfikacji wymagań, projektu oraz imple-
mentacji oprogramowania dla komputera 
pokładowego wchodzącego w  skład instru-
mentu naukowego. Realizowane działania do-
tyczyły zarówno oprogramowania ładującego 
(bootloader) oraz aplikacyjnego, opartego 
na systemie operacyjnym RTEMS, stanowią-
cego bazę procesu zbierania i  przetwarzania 
danych optycznych koronografu. Zadaniem 
spółki była również weryfikacja oraz walidacja 
stworzonego oprogramowania. 

Board Support Package dla procesorów 
ARM firmy ATMEL oraz biblioteka CANopen
W ramach programu Polish Industry Incentive 
Scheme, N7 Space realizuje projekt niskopo-
ziomowego oprogramowania dla systemów 
opartych na mikrokontrolerach ARM SAMV71, 
z myślą o zastosowaniach w misjach kosmicz-
nych wymagających wysokiej odporności na 
promieniowanie kosmiczne. W ramach projek-
tu spółka dostarczy:

 oprogramowanie ładujące (bootloader), zgod-
ne ze standardem SAVOIR,

 bibliotekę sterowników dla podzespołów pro-
cesora (BSP),

 bibliotekę implementującą protokół CANopen.

Zintegrowane środowisko deweloperskie 
wspierające modelowanie ASN.1/ACN
W ramach programu Polish Industry Incentive 
Scheme, N7 Space utworzyła zintegrowane 
środowisko deweloperskie (IDE) dedykowane 
tworzeniu modeli danych z użyciem języków 
ASN.1/ACN. Środowisko to jest nowoczesnym 
narzędziem wsparcia projektantów protoko-
łów w  projektach kosmicznych. Charaktery-
zuje się ono pełną integracją składni wspo-
mnianych języków do celów automatycznego 

uzupełniania, wykrywania błędów i łatwej na-
wigacji oraz automatyczną generacją testów 
i wsparciem dla standardu PUS-C.

Deployment of the PUS-C Standard in Pro-
jects supported by an Automatic Genera-
tion Toolset (©ESA)

N7 Space miało możliwość uczestniczenia 
w  pracach wdrożeniowych standardu PUS-C 
z  wykorzystaniem narzędzi umożliwiających 
automatyczną generację oraz dostosowa-
nie standardu do potrzeb konkretnych misji. 
W ramach projektu spółka zrealizowała opro-
gramowanie bazodanowe, generator modeli 
ASN.1/ACN wykorzystujących standard oraz 
modele funkcjonalne standardu w  językach 
SDL i MSC.

OSOBA DO KONTAKTU
Michał Mosdorf CEO
info@n7space.com

www.n7space.com

N7 Space

Photo: ESA Photo: ESA
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Nobo Solutions

Misją firmy jest zapewnienie jej klientom usług 
inżynierskich i  badawczo-rozwojowych na 
światowym poziomie przy jednoczesnym za-
chowaniu rozsądnych kosztów. Nobo Solutions 
zatrudnia inżynierów pełnych pasji, którzy swo-
je doświadczenie zdobywali w  krajowych i  za-
granicznych działach badawczo-rozwojowych 
i konstrukcyjnych, zarówno międzynarodowych 
koncernów jak i wiodących firm krajowych. Są 
oni autorami lub współautorami opatentowa-
nych rozwiązań konstrukcyjnych. Uczestniczą 
także w międzynarodowych projektach badaw-
czych realizowanych przez konsorcja europej-
skich uczelni i instytucji badawczych.

Współczesny proces projektowania nie może 
obejść się bez wsparcia symulacji numerycz-
nych. Ogólnie wsparcie to określa się w  języku 
angielskim jako Computer Aided Engineering 
(CAE). W  procesie tym powstają optymalne 
konstrukcje, efektywne kosztowo i lepiej dosto-
sowane do potrzeb klienta przy jednoczesnej re-
dukcji nakładów na badania eksperymentalne.

ZREALIZOWANE PROJEKTY W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Badania symulacyjne i opracowanie propo-
zycji konstrukcji urządzeń telekomunika-
cyjnych dla pojazdów re-entry  z uwagi na 
obciążenia termiczne i mechaniczne

 Badania symulacyjne i  eksperymentalne 
w zakresie wytrzymałości i właściwości dy-
namicznych nadajnika i  komputera pokła-
dowego ESEO

Analizom podlegały zarówno korpus urzą-
dzenia jak i  poszczególne elementy elektro-
niki takie jak płytki drukowane, ścieżki, układy 
elektroniczne w  zakresie wytrzymałości do-
raźnej i  zmęczeniowej w  warunkach eksplo-
atacyjnych. Model numeryczny urządzenia 
opracowane w  oparciu o  dane projektantów 
i badania eksperymentalne (analizę modalną) 
gotowych prototypów. W analizach uwzględ-
niono wymagania odbiorcy dotyczące trwa-
łości urządzenia i  jego odporności na wymu-
szenia statyczne jak i  dynamiczne (widmo 
losowe, udar, drgania o niskiej częstotliwości) 
z uwzględnieniem przypadków awaryjnych.

W  toku prac opracowano model nagrzewa-
nia elementu osłony termicznej w warunkach 
wybranego lotu re-entry (wejścia pojazdu 
kosmicznego w  atmosferę). Walidacja mode-
lu została wykonana względem danych uzy-
skanych z  ESA. Na podstawie opracowanego 
modelu opracowano optymalną konstrukcję 
urządzenia telekomunikacyjnego z  uwagi na 
obciążenia termiczne i mechaniczne oraz wy-
konano ocenę wytężenia obwodów mikrofa-
lowych.

PRODUKTY I USŁUGI
Badania symulacyjne

 Oferujemy usługi badawczo-rozwojowe 
i doradcze w oparciu o analizy numeryczne 
głównie z wykorzystaniem Metody Elemen-
tów skończonych (MES). Do realizacji zadań 
obliczeniowych używamy oprogramowa-

nia ANSYS, a  także Code_Aster, które jest 
rozwijane przez koncern EdF. Specjalizuje-
my się w wytrzymałości doraźnej, zmęcze-
niowej, mechanice pękania, dynamice, mo-
delowaniu materiałów izotropowych oraz 
analizach pól krzyżowych.

Usługi pomiarowe
 Wykonujemy eksperymentalną analizę mo-

dalną, pomiary drgań i  deformacji w  wa-
runkach pracy w  celu oceny właściwości 
dynamicznych konstrukcji, maszyn i  urzą-
dzeń. Dysponujemy sprzętem pomiarowym 
pozwalającym na analizy obiektów o masie 
od kilkudziesięciu gramów do kilkuset ton.

Oprogramowanie inżynierskie
 Oferujemy usługi rozwoju i  wdrażania de-

dykowanych narzędzi informatycznych roz-
szerzających możliwości i  usprawniających 
pracę w  pakietach MES takich jak ANSYS, 
Code_Aster i innych.

 Oceny wytężenia konstrukcji
 Projektowanie rurociągów i zbiorników

OSOBA DO KONTAKTU
Łukasz Maciejewski 
lukasz.maciejewski@nobosolutions.com 

www.nobosolutions.com
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OPEGIEKA

OPEGIEKA działa na rynku GEO/ICT od roku 
1989. Realizuje projekty biznesowe i  naukowe 
dla klientów w kraju, Europie, USA. Posiada status 
Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez 
Ministra Gospodarki, pierwszy stopień bezpie-
czeństwa przemysłowego, zdolność do ochrony 
informacji niejawnych oraz certyfikaty ISO 9001 
i ISO 27000. 
OPEGIEKA jest komplementarną firmą oferu-
jącą pełen łańcuch usług geoprzestrzennych 
w  zakresie: pozyskania i  przetwarzania danych 
przestrzennych, budowania dedykowanych sy-
stemów informatycznych, dostarczania produk-
tów/usług, ich utrzymania. Wykorzystuje własny 
ośrodek przetwarzania Datecenter (klasy Tier III) 
działający pod marką DC4B.PL, posiada własne 
samoloty, drony, sensory teledetekcyjne LIDAR, 
lotnicze kamery wielko- i średnio-formatowe oraz 
termalne.  Tworzy zaawansowane systemy infor-
matyczne wykorzystując technologie komercyj-
ne i opensource typu GIS, ETL, BigData.

PRODUKTY I USŁUGI 
 Informatyka - portale mapowe, portale tury-

styczne, systemy wspomagające zarządzanie, 
hurtownie danych, platformy oświatowe, 
usługi datacenter, hosting, kolokacja, serwery 
wirtualne

 Platforma Lotnicza - samoloty: m.in. skaning 
laserowy, zdjęcia lotnicze, zobrazowania ter-
malne; drony: zdjęcia pionowe, ukośne, filmy 
video, termowizja

 Teledetekcja, Fotogrametria i Kartografia – or-
tofotomapy, mapy akustyczne, sozologiczne, 
hydrograficzne glebowe, tematyczne

 Geomatyka - numeryczna obsługa ODGiK, 
przetwarzanie danych przestrzennych, repo-

zytoria danych, skanowanie operatów i map
 Geodezja - obsługa inwestycji, pomiary uzupeł-

niające, wycena i szacowanie nieruchomości

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
„The Fablab for geodata-driven innovation - by 
leveraging Space data in particular, in Universi-
ties 2.0” - FabSpace 2.0 – projekt realizowany w 6 
europejskich regionach na zasadzie współpracy 
uczelni z partnerem biznesowym.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 TREEQUANT - Opracowanie samouczącej się 

informatycznej platformy analitycznej wspo-
magającej proces zarządzania lasami 

 FOTO II - Wdrożenie wyników prac badawczo-
-rozwojowych poprzez opracowanie plat-
formy teledetekcyjnej opartej na metodzie 
inwentaryzacji roślinności

 HYDRO - Zintegrowany system akustyczno-
-optyczny (inwentaryzacja)obiektów hydro-
technicznych)

 NUBILUM - Prace badawczo-rozwojowe nad 
opracowaniem autonomicznego ekosystemu 
chmurowego dla systemów wykorzystują-
cych big data

 GEOMONITOR - Eksperymentalna adaptacja 
metod aerogeofizycznych dla opracowania 
narzędzi efektywnego monitorowania stanu 
m.in. wałów przeciwpowodziowych 

 CAFAAS - Badania nad wykorzystaniem tech-
nologii Cloud Computing do samodzielnej 
certyfikacji według metody CAF

 TAGIS - Badania nad zastosowaniem cza-
soprzestrzennych systemów analitycznych 
w  systemach wspomagających podejmowa-
nie decyzji

 Mówiące Mapy - system GIS wspomagający 
poruszanie się niewidomych w terenie miej-
skim

 OMNIGIS - Wykorzystanie modelu SOA, SaaS 
i  PaaS dla infrastruktury danych przestrzen-
nych

 FOTO - Opracowanie i  wdrożenie produkcji 
map cyfrowych 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BA-
DAWCZEJ

 Systemy wspomagające podejmowanie de-
cyzji

 Systemy symulacyjne i predykcyjne
 Procesy przetwarzania, algorytmy, linie tech-

nologiczne
 Przetwarzanie zobrazowań 
 Drony 
 Sensory teledetekcyjne
 Cloud computing – predefiniowane serwery 

usług web, gis, itp.
 Wielo-rozdzielcze bazy danych

KLIENCI I PARTNERZY 
 Administracja rządowa i samorządowa
 Wojsko polskie
 Przedsiębiorstwa budowlane
 Zakłady przemysłowe

OSOBA DO KONTAKTU 
Adam Augustynowicz
adam.augustynowicz@opegieka.pl

https://opegieka.pl
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PCO S.A. powstało w 1976 roku pod nazwą „Prze-
mysłowe Centrum Optyki w  budowie”. W  roku 
1994 zostało przekształcone w  jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa Przemysłowe Centrum 
Optyki  Spółka Akcyjna. Od 21 października 2014 
roku wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej S.A.
Podstawową działalnością PCO S.A. jest produk-
cja i  sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, 
przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z za-
stosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej 
i termowizyjnej dla potrzeb wojska. 

PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac 
badawczo rozwojowych i wdrożeniowych.

Nasza produkcja jest w  pełni opracowywana, 
projektowana, wytwarzana oraz testowana w na-
szym zakładzie przy zastosowaniu urządzeń pro-
dukcyjnych i  testowych. PCO wytwarza głównie 
nisko i średnio gabarytowe urządzenia do obsługi 
ręcznej w  polu oraz takie, które montowane są 
w pojazdach.
Produkcja elementów optycznych obejmuje wy-
twarzanie:

 Płaskich płytek optycznych,
 Klinów optycznych,
 Pryzmatów,
 Luster płaskich i sferycznych,
 Elementów optycznych sferycznych i  asfe-

rycznych wytwarzanych ze szkła, germanu 
i kryształów optycznych,

 Przyrządów produkcyjnych i uchwytów tech-
nologicznych wytwarzanych ze szkła.

Obróbka technologiczna obejmuje:
 Szlifowanie,
 Polerowanie sferyczne i płaskie,
 Centrowanie elementów optycznych,
 Sklejanie i  lakierowanie elementów optycz-

nych,
 Powłoki optyczne napylane w technologii wy-

sokiej próżni,  
 Testowanie zgodnie z różnymi wymaganiami 

mechanicznymi, termalnymi i próżniowymi.

LABORATORIA I ZAPLECZE TECHNICZNE
 Technologia produkcji elementów optycz-

nych z  użyciem maszyn CNC na twardym 
podłożu,

 Technologia produkcji asferycznych elemen-
tów optycznych,

 Toczenie Diamentowe powierzchni asferycz-
nych,

 Technologia powlekania próżniowego ele-
mentów optycznych,

 Technologia produkcji części mechanicznych 
z wykorzystaniem maszyn CNC,

 Technologia montażu końcowego urządzeń 
optoelektronicznych,

 Technologia testowania i  odbioru gotowych 
wyrobów.

PCO S.A. zaangażowane jest w  kilka projektów 
związanych z działalnością kosmiczną m.in. PRO-
BA-3 i PW-Sat2.

OSOBA DO KONTAKTU
Mariusz Krawczak
pcobb@pcosa.com.pl

http://www.pcosa.com.pl

PCO S.A.
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Misją Przemysłowego Instytutu Automa-
tyki i Pomiarów PIAP jest opracowywanie 
i wdrażanie nowych technologii, systemów 
automatyki, urządzeń produkcyjnych i spe-
cjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej 
w różnych gałęziach przemysłu. Obecnie, dzia-
łania Instytutu koncentrują się w obszarach:

 automatyzacji i robotyzacji procesów pro-
dukcyjnych,

 automatyzacji transportu międzyoperacyj-
nego,

 systemów kontroli jakości z wykorzysta-
niem techniki wizyjnej,

 robotów mobilnych do zastosowań specjal-
nych,

 przemysłowych układów pomiarowych,
 specjalistycznej aparatury kontrolno-po-

miarowej,
 recyklingu samochodów,
 realizacji projektów w ramach współpracy 

międzynarodowej.
 
Wyróżniamy się na rynku:
 

 wysoką jakością wyrobów i usług potwier-
dzoną systemem jakości według norm ISO,

 specjalizacją w integracji dużych systemów 
ze składnikami od różnych producentów,

 wykonywaniem zadań szczególnie trud-
nych, wymagających niestandardowych 
rozwiązań i zaangażowania specjalistów 
z różnych dziedzin.

 
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-
-ROZWOJOWEJ
 
Instytut PIAP wdrożył ideę współpracy ba-
dawczo-rozwojowej „PIAP Creative”. Jest to 
proces przebiegający od pomysłu do pro-
duktu i obejmujący zarówno kompleksową 
realizację wszystkich etapów, jak i wybór tylko 
tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom 

klienta/partnera. W ramach PIAP Creative ofe-
rowana jest:
 

 analiza potrzeb, definicję wymagań, opra-
cowanie studium wykonalności lub zaple-
cza teoretycznego, przygotowanie projektu 
koncepcyjnego,

 pomoc w zdobyciu finansowania na opra-
cowanie produktu i całościowe rozliczanie 
projektu,

 wykonanie prototypu (m.in. druk 3D) i te-
stów,

 przygotowanie projektu wykonawczego 
wraz z dokumentacją, wspólne wykonanie 
produktu,

 przekazanie know-how do produkcji i dal-
szego rozwoju (licencje),

 pomoc w zdobyciu finansowania na wdro-
żenie produktu.

 
Zakres kompetencji w ramach usługi PIAP Cre-
ative obejmuje:
 

 systemy sterowania,
 projektowanie i rozwój interfejsów użyt-

kownika,
 systemy wizyjne,
 automatyzacja systemów i procesów,
 autorskie systemy pomiarowe i czujniki,
 technologie plazmowe,
 badania urządzeń,
 mechanika – projektowanie, wykonanie 

i symulacje,
 elektronika – projektowanie i testowanie 

nowych systemów,
 budowanie oprogramowania, zarządzanie 

rozwojem produktu,
 techniczne studia wykonalności i opraco-

wania teoretyczne.
 
Instytut PIAP jest aktywnym uczestnikiem pro-
jektów w Programie H2020, w szczególności 

w zakresie organizowanych konkursów w ro-
botyce kosmicznej, bezpieczeństwie oraz ICT.
 
WYBRANE PROJEKTY

 Projekt I3DS Zintegrowany zestaw czujni-
ków 3D do serwisowania satelitów – Inte-
grated 3D Sensors suite (H2020).

 Projekt ADRexp (Chwytak antropomor-
ficzny do usuwania pozostałości obiektów 
w przestrzeni kosmicznej – Active debris 
removal demonstration in laboratory con-
dition experiment (ESA).

 Projekt ESA GALILEO 2 (EGNOS) Badanie za-
kłóceń serwisów Galileo/EGNOS na terenie 
Europy Środkowej (ESA).

 Projekt SATSerwis System nawigacji wza-
jemnej satelitów na potrzeby ich serwiso-
wania na orbicie oraz lotu w formacji (Pro-
gram Badań Stosowanych).

 Projekt Observer Analiza obrazu służącego 
nawigacji satelitów podczas manewru prze-
chwytywania obiektów na niskiej orbicie 
okołoziemskiej (ESA).

 Współrealizacja Projektu RaCER Charaktery-
styka prędkości łazika dla eksploracji Księ-
życa (ESA).

  
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Instytut PIAP posiada Laboratorium Badania 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC, 
które wykonuje badania urządzeń, systemów 
i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze 
zharmonizowanymi normami europejskimi, 
zarówno na etapie opracowania prototypów, 
jak i produktów gotowych do wprowadzenia 
na rynek.
 
OSOBA DO KONTAKTU
Patryk Koć
pkoc@piap.pl

www.piap.pl
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PIAP SPACE

PIAP Space jest firmą typu spin-off działającą 
w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej, 
założoną przez Instytut PIAP. Spółka specjali-
zuje się w następujących dziedzinach: roboty-
ka, automatyka i mechanika. Rozwijamy i ofe-
rujemy technologie i  produkty w  obszarze: 
ramion robotycznych i  efektorów końco-
wych służących do przechwytywania i ser-
wisowania satelitów. Spółka oferuje również 
usługi w obszarze projektowania i wykona-
nia MGSE, oraz struktur pomocniczych i me-
chanizmów dla satelitów.

PRODUKTY
 części mechaniczne (mechanizmy i systemy 

mechaniczne)
 Platforma do testów mechanizmów w próżni

USŁUGI
 Projektowanie mechanizmów
 Projektowanie struktur wspierających integra-

cję i testy satelitów 
 Wykonywanie i produkcja struktur i mechani-

zmów 
 Integracja mechaniczna urządzeń
 Doradztwo w zakresie robotyki
 Testowanie

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI RYNKOWEJ
 MGSE
 Robotyka orbitalna – serwisowanie satelitów
 Robotyka planetarna - In-Situ Resource Utili-

zation 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

 Systemy autonomiczne
 Systemy wizyjne
 Czujniki dotykowe
 Mechanizmy chwytające i dokujące

PROJEKTY
 Comrade – Control and Management of Ro-

botics Active Debris Removal
Projekt wspólny z Airbus, GMV i DLR polega-
jący na rozwoju oprogramowania do kontroli 
ramienia robo tycznego do serwisowania sa-
telitów. PIAP Space dostarcza chwytak do te-
stów typu HIL oraz model kontaktu chwytaka 
podczas manewru przechwycenia. 

 RaCER – Rover Speed Characterisation for Lu-
nar Exploration
Projekt polega na przetestowaniu wpływu 
opóźnień w  teleoperacji robota dla mi-
sji księżycowych. Jako misję referencyjną 
przyjęto studium Heracles, które definiuje 
najbardziej prawdopodobny scenariusz 
misji księżycowej poszukującej wody. Misja 
miała by się odbyć w  2027 lub 2028 roku. 
W  projekcie wykorzystywany jest jeden 
z robotów PIAP jako pojazd testowy. 

 Biomass Adaptor -  PIAP Space projektuje i wy-
twarza zestaw trzech adapterów do testów 
i integracji satelity ESA Biomass. Dwa adaptery 
przeznaczone są do testów termicznych i inte-
gracji satelity, a trzeci do testów wibracyjnych. 
Dostawa przewidziana jest w Ikw 2019 roku.

 Biomass MPT – Spacecraft Container and Mul-
ti-Purpose Trolley (MPT) . - PIAP Space wraz 
z  włoską firmą Elital projektuje i  wytwarza 
dwa MGSE dla satelity ESA Biomass. Pierw-
szym jest kontener do przewożenia satelity 
z hali integracji na miejsce startu, drugim jest 
urządzenie MPT do integracji satelity. Dosta-
wa przewidziana jest w IIkw 2019 roku.

 Preparatory activities for short term oppor-
tunities in MGSE related projects – projekt 
w  ramach PIIS polega na zaprojektowaniu 
urządzenia MGSE do testowania elementów 
robotycznych w komorze próżniowej.   Celem 
pomocniczym projektu jest stworzenie sieci 
poddostawców i podwykonawców w Polsce 
mogących wspierać działania PIAP Space. 
Dostawa przewidziana jest w IVkw 2018 roku.

OSOBA DO KONTAKTU
Mateusz Wolski
office@piap-space.com

www.piap-space.com
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Piktime Systems sp. z o.o. – powstała w 2007 
roku firma z branży technik satelitarnych i pre-
cyzyjnego czasu. Specjalizujemy się w projekto-
waniu i produkcji aparatury pomiarowej służącej 
do precyzyjnych porównań wskazań zegarów 
atomowych na duże odległości. Jesteśmy lide-
rem w swojej branży w skali światowej.

PRODUKTY I USŁUGI
 systemy transferu czasu,
 liczniki i generatory czasu i częstotliwości,
 światłowodowe systemy dystrybucji czasu 

i częstotliwości,
 doradztwo w  zakresie precyzyjnego czasu, 

skal czasu,
 tworzenie algorytmów i oprogramowania dla 

czasu i częstotliwości,
 projektowanie i budowa „pod klucz” laborato-

riów czasu.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 On Board Data-Systems,
 Space System Software,
 Spacecraft Electrical Power,
 Flight Dynamics and GNSS,
 aplikacje wykorzystujące dane satelitów obser-

wacyjnych,

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawi-
gacyjnych.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 „Prototype of GALILEO Time Service Provider” 

– projekt realizacji systemowej skali czasu sy-
stemu nawigacji satelitarnej GALILEO,

 realizacja głównej naziemnej stacji kontrolnej 
systemu Galileo (Precise Time Facility, Orbital 
Facility ) w Fucino we Włoszech.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEJ

 projektowanie i  produkcja aparatury pomia-
rowej służącej do precyzyjnych porównań 
wskazań zegarów atomowych na duże odle-
głości (systemy transferu czasu),

 tworzenie produktów i usług opartych o czas 
(nawigacja, bezpieczeństwo, wymiana da-
nych i dokumentów, znakowanie czasem).

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE

 nowoczesne pomieszczenia, w pełni dostoso-
wane do działalności badawczej,

 właściwa infrastruktura teleinformatyczna 
wraz z narzędziami software’owymi do opra-
cowywania nowych konstrukcji i  przygoto-

wywania oprogramowania w  zakresie czasu 
i częstotliwości,

 precyzyjne liczniki czasu i częstotliwości,
 systemy transferu,
 stanowiska montażowe i pomiarowe sprzętu 

do transferu czasu.

OSOBA DO KONTAKTU
Robert Urbaniak
rurbaniak@piktime.com

www.piktime.com

Piktime Systems
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Planet PR

Planet PR to nowoczesna agencja komunika-
cyjna o zasięgu międzynarodowym, wspierająca 
swoich Klientów w  działaniach komunikacyj-
nych, oferując im zarówno usługi i wiedzę swoich 
doświadczonych konsultantów, jak i rozwiązania 
technologiczne, wykorzystywane w  procesie 
w procesie komunikacji. 

Planet PR jest liderem w prowadzeniu komuni-
kacji sektora kosmicznego w Polsce. Należy do 
światowej sieci GlobalCOM-PR Network. Jest 
także współtwórcą projektu European Rover 
Challenge czyli międzynarodowego konkursu 
robotów planetarnych, który wspiera procesy 
budowy kadr w sektorze kosmicznym. 

PRODUKTY I USŁUGI
Nasze projekty charakteryzują się przede wszyst-
kim wysoką efektywnością i  innowacyjnością 
rozwiązań. Realizowane są w  oparciu o  własne 
wypracowane metody i narzędzia pracy. O jako-
ści usług i przestrzeganiu standardów działania 
świadczy także fakt przynależności Planet PR do 
branżowego Związku Firm Public Relations.

USŁUGI
1. Marketing strategiczny dla firm sektora inno-

wacyjnej gospodarki w tym: 

Planowanie i  realizacja strategii i  programów 
marketingowych i komunikacyjnych. 
Przygotowanie, koordynacja i  realizacja kam-
panii komunikacyjnych.
Planowanie i  realizacja wydarzeń specjalnych 
w Polsce i za granicą.

2. Wprowadzanie marek na rynki zagraniczne.
3. Szkolenia w  zakresie wystąpień publicznych 

i medialnych, warsztaty kreatywne.
4. Content marketing oraz analityka i optymaliza-

cja kampanii komunikacyjnych.
5. Komunikacja projektów naukowych. 

PRODUKTY WYSPECJALIZOWANE
European Rover Challenge – międzynarodowy 
turniej robotyczny, który corocznie odbywa 
się w  Polsce pod oficjalnym patronatem Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej oraz właściwych 
Ministerstw i agend rządowych. W ramach ERC 
prowadzony jest także stały program wsparcia 
młodych inżynierów w  zakresie doskonalenia 
kompetencji branżowych poprzez mentoring 
ze strony specjalistów sektora kosmicznego oraz 
organizowane przy okazji turnieju warsztaty 
i  networking. Misją ERC jest bowiem wsparcie 
procesu budowy kadr w sektorze kosmicznym, 
zgodne z wytycznymi Polskiej Strategii Kosmicz-
nej oraz planami strategicznymi NASA oraz ESA. 

Więcej o projekcie na stronie www.roverchallen-
ge.eu. 

DO GRONA BYŁYCH I OBECNYCH KLIENTÓW 
NALEŻĄ

 Centrum Badań Kosmicznych PAN
 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 

PIAP
 SENER 
 Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 Agencja Rozwoju Przemysłu 
 Europejska Fundacja Kosmiczna
 The Mars Society
 HID Global (Grupa Assa Abloy)
 AXIS Communications
 MIT Technology Review

OSOBA DO KONTAKTU
Łukasz Wilczyński
l.wilczynski@planetpr.pl

G l o b a l C O M  P R  -  N e t w o r k
www.planetpr.pl
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Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) została 
utworzona i  oficjalnie zarejestrowana w  grud-
niu 2013 r. PGZ jest podmiotem zależnym od 
Skarbu Państwa. Decyzja o powstaniu PGZ była 
ważnym krokiem w  procesie konsolidacji pol-
skiego przemysłu obronnego. Obecnie w skład 
PGZ wchodzi kilkadziesiąt spółek, w  tym 38 
o  strategicznym znaczeniu dla sektora obron-
nego. Do końca  2016 r. Grupa wygenerowała 
przychody na poziomie ponad  4,5 mld PLN. 
Znajdujące się w  portfelu kapitałowym PGZ 
spółki zatrudniają ok   15 500 osób.

PGZ jest największym producentem sprzętu 
wojskowego. Spółki grupy dostarczają pro-
dukty, świadczą usługi w takich obszarach jak: 
amunicja i środki wybuchowe, artyleria lufowa 
i  rakietowa, broń i  ochrona balistyczna, elek-
tronika i  informatyka, obrona przeciwlotnicza, 
systemy morskie, pojazdy opancerzone oraz in-
dywidualne wyposażenie żołnierza. Ze wzglę-
du na silną pozycję PGZ w sektorze obronnym 
zakłada się,  że stanie się ona w  najbliższych 
latach głównym dostawcą sprzętu i  usług dla 
polskiej armii w ramach realizacji Planu  Moder-
nizacji Technicznej Sil Zbrojnych RP. 
Chcąc wzbogacić swoją ofertę produktową, 
PGZ inwestuje w  rozwój nowych technologii 
w takich obszarach jak platformy bezzałogowe, 

cybertechnologie, systemy C4ISR oraz techno-
logie kosmiczne.

WYBRANE PRODUKTY 
 amunicja,
 indywidualne wyposażenie żołnierza,
 kołowe transportery opancerzone,
 pojazdy ciężarowe,
 sprzęt artyleryjski,
 sprzęt inżynieryjny,
 sprzęt pancerny,
 systemy bezzałogowych statków powietrz-

nych, 
 systemy morskie. 

SERWIS I MODERNIZACJA 
 pojazdów bojowych,
 wozów kołowych i gąsienicowych,
 artylerii oraz przeciwlotniczych zestawów ra-

kietowych, 
 samolotów i śmigłowców bojowych,
 różnego typu okrętów.  

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. pod koniec 
2015r. rozpoczęła rozwijanie kompetencji 
w obszarze technologii kosmicznych i satelitar-
nych. Firma postrzega swój udział w  sektorze 
kosmicznym, jako inwestycję w budowanie no-
wych zdolności technologicznych, które umoż-

liwiają wzbogacenie jej oferty produktowej. 
Już obecnie, należące do PGZ spółki posiadają 
kompetencje pozwalające na udział w projek-
tach kosmicznych. Technologie wykorzysty-
wane w  instrumentach optycznych i  radaro-
wych, łączności satelitarnej oraz urządzeniach 
i  sprzęcie używanym w  procesie testowania 
oraz integracji satelitów, z powodzeniem mogą 
być wykorzystywane w  realizacji projektów 
na potrzeby misji kosmicznych.  Obecnie PGZ 
weszło w  nowy dla siebie obszar działalności 
w ramach sektora kosmicznego dotyczący SST 
(Space Surveillance and Tracking).

KONTAKT
biuro@pgzsa.pl

www.pgzsa.pl

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.)
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PZL “WARSZAWA – OKĘCIE” S.A., AIRBUS 
COMPANY, to firma z ponad 90-letnią tradycją 
na rynku lotniczym i kosmicznym. Jest najstar-
szym polskim producentem sektora lotnicze-
go z  zakładami produkcyjnymi w  Warszawie 
i Mielcu. Od początku swojej działalności Spół-
ka zajmuje się projektowaniem, produkcją 
i  serwisowaniem statków powietrznych. Ko-
rzystając z tak bogatych doświadczeń PZL od 
2015 roku aktywnie działa na rynku kosmicz-
nym w  ramach Departamentu Programów 
i Rozwoju Biznesu Kosmicznego. 

Obecnie podstawową działalnością Spółki 
jest projektowanie, produkcja i  testowanie 
wiązek elektrycznych. Kadra składa się z  wy-
soce wykwalifikowanych pracowników, cer-
tyfikowanych w  obszarach niezbędnych do 
produkcji wiązek do zastosowania w sektorze 
kosmicznym, w  szczególności z  zakresu zaci-
skania i  spawania. PZL korzysta z  wydajnych 
i  nowoczesnych maszyn dostosowanych do 
specyfiki produkcji, takich jak cięcie wiązek, 
ich oznaczanie (laserowo i  atramentowo) jak 
również w  zakresie przeprowadzania testów 
elektrycznych. Cały proces produkcyjny pozo-
staje pod ścisłą kontrolą jakości, zgodną z mię-
dzynarodowymi standardami. PZL produkuje 
rocznie od 7000 do 9000 wiązek elektrycznych 
dla klientów krajowych i zagranicznych. 

Obecnie firma prowadzi projekty kosmicz-
ne obejmujące projektowanie i produkcję 
wiązek elektrycznych, dostarczamy kom-
ponenty głównie dla Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (wśród 10 największych pol-
skich dostawców dla ESA) i podmiotów z 
grupy Airbus. 

Kluczową inwestycją PZL w działalność w 
sektorze kosmicznym było wybudowanie 
pomieszczenia czystego, składającego się z 
dwóch niezależnych obszarów (opcja najmu) 
o łącznej powierzchni około 500m2 w stan-
dardzie czystości ISO-8. Łatwy dostęp do po-
mieszczenia zapewnia śluza o wymiarach 4,5 x 
3,9 x 5,65 m. Pomieszczenie jest dostosowane 
do produkcji komponentów kosmicznych w 
standardzie „flight” a w przyszłości posłuży do 
integracji systemów satelitarnych. 

PZL jest również członkiem Związku Praco-
dawców Sektora Kosmicznego SPACE.PL. Klu-
czową inwestycją PZL w działalność w sektorze 
kosmicznym było wybudowanie pomieszcze-
nia czystego, składającego się z  dwóch nie-
zależnych obszarów (opcja najmu) o  łącznej 
powierzchni około 500m2 w  standardzie czy-
stości ISO-8. Łatwy dostęp do pomieszczenia 
zapewnia śluza o wymiarach 4,5 x 3,9 x 5,65 m. 
Pomieszczenie jest dostosowane do produkcji 

komponentów kosmicznych w  standardzie 
„flight” a  w  przyszłości posłuży do integracji 
systemów satelitarnych. 

PZL jest również członkiem Związku Praco-
dawców Sektora Kosmicznego SPACE.PL.

OSOBA DO KONTAKTU
Marzena Osowska-Matasz
marzena.Osowska@pzl.eads.net

www.airbus.com

AIRBUS
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Radiotechnika Marketing z  siedzibą w  Pie-
trzykowicach k. Wrocławia jest uznanym produ-
centem systemów do zastosowań specjalnych. 
Firma posiada certyfikaty ISO, AQAP, NATO Entity 
Code 879H, certyfikat QPL wydany przez ame-
rykańską organizację DSCC (Defence Supply 
Center Columbus) przy Departamencie Obro-
ny Stanów Zjednoczonych. Naszymi głównymi 
klientami są: wojsko, górnictwo, przemysł ciężki.

PRODUKTY I USŁUGI
Projektowanie, produkcja i  testowanie wyso-
kospecjalistycznych wiązek elektrycznych, świat-
łowodowych i  hybrydowych według wytycz-
nych i potrzeb klientów, do urządzeń i pojazdów 
przemysłu ciężkiego i  wojskowego; istotnym 
przykładem w  tym zakresie naszej działalności 
jest produkcja wiązek DataBus Mil-Std-1553, 
powszechnie stosowanych w  platformach lata-
jących.

Projektowanie i  produkcja specjalnych rozwią-
zań systemów zasilania i komponentów do tych 
systemów:

 wysokosprawnych zasilaczy dużej mocy do za-
stosowań wojskowych,

 układów przetwarzania energii (przetwornic, 
inwerterów),

 układów filtracji i redukcji zakłóceń EMC.

Układy sterowania napędami, układy 
wykonawcze

 produkcja i dystrybucja złącz wojskowych,
 badania i  konsultacje w  zakresie kompatybil-

ności elektromagnetycznej (EMC),
 badania na narażenia klimatyczne oraz mecha-

niczne,
 dystrybucja podzespołów elektronicznych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Spacecraft Electrical Power,
 Electromagnetic Technologies and Techniques,
 EEE Components and quality.

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE

 hala produkcyjna,
 laboratorium do badań EMC,
 komora bezodbiciową firmy Rainford,
 komora klimatyczna,
 wytrząsarka.

OSOBA DO KONTAKTU
Agata Dras-Chmielewska
adras@radiotechnika.com.pl

www.radiotechnika.com.pl

Radiotechnika Marketing
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Robotics Inventions

Firma Robotics Inventions (RI) wspiera swoich 
klientów w  procesie projektowania i  tworzenia 
innowacyjnych produktów. W  okresie 6 miesięcy 
projektujemy i  tworzymy produkcyjne prototypy 
robotów razem z pełną listą materiałów (ang. BoM – 
Bill of Materials) umożliwiającą rozpoczęcie seryjnej 
produkcji. W szczególności RI stawia na w pełni au-
tonomiczne i półautonomiczne roboty, systemy wizji 
i teleoperacji. Specjalizuje się w module autonomii RI 
SPIRIT, systemie zarządzania rojem robotów RI FLEET, 
innowacyjnych interfejsach użytkownika oraz różno-
rodnych komponentach. Zespół Robotics Inventions 
składa się z kilkunastu doświadczonych ekspertów 
i inżynierów pasjonatów robotyki oraz menedżerów, 
którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie sprze-
dażowe, organizacyjne i techniczne, i wywodzą się 
z wiodących firm branży high-tech oraz IT.
Spółka etapowo rozwija model biznesowy:
1. realizując obecnie projekty opracowania 

konceptów produktowych oraz prototypów 
i know-how wraz z licencją na moduł autono-
mii dla kontrahentów z rynków AGD w Euro-
pie oraz sprzątania specjalistycznego w USA;

2. rozwijając technologię autonomii dzięki pro-
jektom współfinansowanym przez UE, jak np. 
projekt systemu sterowania rojem robotów 
poszukiwawczych i  mapujących dla sektora 
publicznego;

3. rozpoczynając produkcję niskoseryjną robo-
tów inspekcyjno-sprzątających dla kontrahen-
ta w USA;

4. docelowo planując komercjalizację i sprzedaż 
własnego produktu, zaawansowanego robota 
do sprzątania wielkopowierzchniowego.

Robotics Inventions 28 września 2012 została na-
grodzona tytułem BEST SCIENTIFIC SOLUTION za 
udział w konkursie europejskich autonomicznych 
robotów lądowych Military ELROB 2012 w Szwaj-
carii. Firma otrzymała również tytuł Rynkowy Li-
der Innowacji 2013.

PRODUKTY I USŁUGI
PRODUKTY

 robot odkurzacz domowy RI VAC – licencja dla 
dużego producenta AGD,

 przemysłowy robot inspekcyjno-czyszczący RI 
Ind VAC - na rynek amerykański,

 autonomiczny robot skaut RI A-Bot Light – ro-
bot mobilny dla przemysłu i  sektora bezpie-
czeństwa. Robot podąża za punktami GPS, 
lub stosuje nawigację wewnątrzbudynkową. 
Zastosowane rozwiązania pozwalają na mapo-
wanie i omijanie przeszkód oraz identyfikację 
obszarów zagrożenia z pomocą czujników do 
wykrywania skażeń chemicznych, biologicz-
nych, radioaktywnych, nuklearnych oraz min 
i niewybuchów (ang. CBRN-E sensors),

 moduł autonomii RI Spirit – moduł autonomii 
do robotów jest oferowany jako element sprze-
dawany w postaci „black box” lub na licencji. RI 
SPIRIT to sztuczna inteligencja, która steruje 
zachowaniem robotów różnych rodzajów. Ty-
powe zastosowanie: bezpieczeństwo (patrol, 
wywiad, inspekcja), ochrona ppoż (inspekcja, 
wsparcie logistyczne, penetracja płonących 
obiektów, teleopercja), obrona cywilna (wy-
padki drogowe z udziałem niebezpiecznych ła-
dunków chemicznych), czyszczenie (sterowanie 
urządzeniami domowymi i przemysłowymi).

USŁUGI
 projektowanie oraz produkcja autonomicz-

nych i  półautonomicznych robotów (autono-
mia robotów RI Spirit; system do sterowania 
rojem robotów RI FLEET; robot odkurzacz 
domowy; przemysłowy robot inspekcyjno-
-czyszczący; robot skaut dla sektora bezpie-
czeństwa),

 tworzenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteli-
gencji w tym specjalistycznego oprogramowa-
nia. Rozwiązania z zakresu elektroniki i mecha-
niki. Automatyka i robotyka.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Payload Data Processing,
 On Board Data Management,
 Microelectronics for digital and analogue 

applications,
 Advanced Software technologies,
 Space Segment Software,
 Ground Segment Software,
 Ground Data Processing,
 Earth Observation Payload Data Exploitation,

 Space system architecture and autonomy,
 Space segment Guidance Navigation and 

Control (GNC),
 Telecommunication (sub-)Systems,
 Radio Navigation (sub-)Systems,
 TT&C (sub-)Systems,
 RF Payloads,
 Automations and concepts,
 Automation & Robotics Systems,
 Automation & Robotics components and 

Technologies,
 Mechanism core technologies,
 Non explosive release technologies,
 Exploration tool technologies,
 Control electronics technologies,
 MEMS technologies,
 Tribology technologies,
 Mechanism engineering,
 System Depandability and Safety,
 Software Quality.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Wirtualny system do sterowania robotami oraz 
system do wyznaczania położenia wewnątrz 
budynków na zasadzie triangulacji w  ramach 
programu PECS. 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 opracowanie wzoru użytkowego autono-

micznego odkurzacza samo sprzątającego, 
wdrożenie do produkcji robota odkurzacza 
domowego,

 stworzenie prototypu systemu do sterowania 
rojem robotów,

 wsparcie komercjalizacji badań naukowych. 
Badanie przemysłowe autonomicznego ro-
bota - mopa do wnętrz domowych,

 zastosowanie magnetometrii do badania ja-
kości filtrów w odkurzaczach przemysłowych 
i domowych,

 Zbadanie metodyki mapowania, orientacji 
obiektowej i wyznaczania ścieżki optymalne-
go pokrycia powierzchni podłogowej.

OSOBA DO KONTAKTU
Anna Suchodolska-Jaszczołt
asuchodolska@roboticsinventions.com

www.roboticsinventions.com
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SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. jest 
firmą powstałą jako spółka spin-off Akademii 
Górniczo-Hutniczej (AGH) w  Krakowie. Zało-
życiele SATIM to pracownicy Katedry Geoin-
formatyki i  Informatyki Stosowanej AGH oraz 
Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Tech-
nologii InnoAGH Sp. z o.o.  Założyciele SATIM 
w pracy naukowej zajmują się rozwojem i za-
stosowaniem metod przetwarzania satelitar-
nych i  lotniczych obrazów radarowych i  op-
tycznych. Posiadają oni bogate doświadczenie 
w  projektach naukowych oraz komercyjnych 
o  zasięgu zarówno krajowym jak i  między-
narodowym. Współpracowali m.in. z  EADS 
Astrium, największym w  Europie dostawcą 
specjalistycznych systemów i  usług z  branży 
kosmicznej. Brali również udział w  międzyna-
rodowym projekcie EnerGEO, który finansowa-
ny był z Siódmego Programu Ramowego (7PR) 
UE. Obecnie współpracują m.in. z  Europejską 
Agencją Kosmiczną (ESA) w  ramach projek-
tu PECS.  SATIM jest pierwszą w  Polsce firmą 
wykorzystującą satelitarne oraz lotnicze zob-
razowania (zarówno radarowe jak i  optyczne) 
w tak wielu zastosowaniach środowiskowych. 
Jej pracownicy posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie do przeprowadzania zaawan-
sowanych analiz m.in. zagrożeń naturalnych, 
wpływu górnictwa na środowisko, zmian w za-
gospodarowaniu terenu, rozrostu miast, stabil-
ności budynków i infrastruktury czy deformacji 
dróg. Firma SATIM wykonuje przetwarzanie 

danych teledetekcyjnych zarówno z wykorzy-
staniem klasycznych algorytmów jak również 
przy użyciu ich ulepszonych wersji, opracowa-
nych przez pracowników SATIM.

PRODUKTY I USŁUGI
 satelitarny i  lotniczy monitoring zagrożeń na-

turalnych takich jak osuwiska, pionowe ruchy 
skorupy ziemskiej, powodzie,

 satelitarny i  lotniczy monitoring pionowych 
przemieszczeń terenu związanych z  działal-
nością człowieka,

 badanie stabilności obiektów infrastruktury 
powierzchniowej takich jak budynki, drogi, 
tamy, mosty, itp.,

 satelitarny i  lotniczy monitoring zmian zago-
spodarowania terenu oraz zmian w biomasie,

 pośrednictwo w zakupie danych satelitarnych 
i lotniczych,

 analizy danych przestrzennych (GIS),
 tworzenie i  zarządzanie bazami danych prze-

strzennych,
 tworzenie geoportali.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów obser-
wacyjnych,

 zintegrowane aplikacje.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Projekt „Pattern recognition-based decompo-

sition method for quad-polarimetric SAR data” 
w  ramach programu PECS (Plan for European 
Cooperating States). 

 Improvement of ground deformations moni-
toring within urban areas based on dual-pol 
SAR data in Warsaw city,

 Pattern recognition-based decomposition 
method for quad-polarimetric sar data,

 MineSAR - the highly automated software for 
monitoring mining-induced ground defor-
mations within large areas,

 Development of a polsarpro functionalities by 
implementing new data processing and visu-
alization methods,

 Innovative EO-based products for oil and gas 
sector,

 Development of an innovative software called 
SATREC for identification of objects on satelli-
te SAR imagery by modelling and recognition 
of radar signatures.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEJ
Rozwój metod przetwarzania i  analiz sateli-
tarnych obrazów radarowych (również pola-
rymetrycznych). Rozwój możliwych aplikacji 
satelitarnych obrazów radarowych (również po-
larymetrycznych).

OSOBA DO KONTAKTU
Jacek Strzelczyk
jacek.strzelczyk@satim.pl

www.satim.pl

SATIM Monitoring Satelitarny 
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Scanway sp. z o.o. powstał w 2016 roku z ini-
cjatywy młodych profesjonalistów wywodzą-
cych się z branży optycznej, mechatronicznej 
oraz pomiarowej. 

Podstawowy obszar działalności firmy to 
usługi R&D oraz projektowanie, budowa 
i  implementacja systemów wizyjnych oraz 
laserowych, a  także algorytmy przetwarzania 
obrazu.

Podczas realizacji projektów edukacyjnych 
z  Europejską Agencją Kosmiczną – FREDE 
2015 oraz DREAM – firma zdobyła pierwsze 
doświadczenia związane z sektorem kosmicz-
nym i  pozwala jej to na realizację projektów 
optycznych w tematyce kosmicznej. 

PRODUKTY I USŁUGI
Rozwiązania z  zakresu kontroli jakości oraz 
sterowania procesami produkcyjnymi, bazu-
jące na technologiach wizyjnych i technikach 
komputerowego przetwarzania obrazu. Firma 
Scanway opracowuje rozwiązania dostosowa-
ne do specyficznych potrzeb klienta i projektu. 
Systemy wizyjne wspomagające procesy wy-

twarzania laserowego, w  szczególności dzia-
łania firmy nakierowane są na rozwój oraz 
wdrażania systemów kontroli oraz sterowania 
on-line w procesach zdalnej obróbki laserowej.

Doradztwo technologiczne i  wykonanie stu-
diów wykonalności dla przemysłu i jednostek 
badawczo-rozwojowych z  zakresu układów 
pomiarowych i  systemów wspomagających 
procesy wytwarzania.  
Usługi z zakresu skanowania 3D i analizy ele-
mentów konstrukcyjnych maszyn pod kątem 
kontroli jakości wytworzenia nowych detali, 
określenia stopnia zużycia i  przydatności do 
dalszego wykorzystania elementów maszyn 
poddawanych remontom.
Opracowywanie multispektralnych systemów 
obrazujących. W  ramach projektu ScanSAT 
rozwijany jest projekt skalowalnego, multi-
spektralnego systemu obrazowania, którego 
możliwe wykorzystanie obejmuje platformy 
satelitarne, stacjonarne, jak i  lotnicze platfor-
my dronowe.

Firma realizuje projekt „ScanSAT – platforma 
do obserwacji satelitarnych i lotniczych służą-

ca pozyskiwaniu geoinformacji w  czasie rze-
czywistym z  wysoką precyzją i  bardzo szero-
kim paśmie elektromagnetycznym” w ramach 
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe 
i  prace rozwojowe realizowane przez przed-
siębiorstwa” Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

KLIENCI I PARTNERZY
 Wrocławski Park Technologiczny
 H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. 
 Kimbal Electronics
 Politechnika Wrocławska
 Nobo Solutions
 Kugra 
 PGE
 Space is More
 Kell Ideas
 DREAM Project
 CBK Zakład Fizyki Słońca

OSOBA DO KONTAKTU
Mikołaj Podgórski
m.podgorski@scanway.pl

www.scanway.pl

Scanway
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Firma Semicon Sp. z  o.o. została założona 
w 1987 roku. Obecnie zatrudnia ponad 80 osób. 
Semicon jest autoryzowanym dystrybutorem 
znanych światowych producentów materiałów 
i  komponentów elektronicznych, oferuje także 
kontraktowy montaż płytek PCB, szablony SMT, 
konwerting taśm i  rzepów (cięcie na wymiar, 
wykroje die-cut/kiss-cut), produkcję modułów 
optoelektronicznych (lasery liniowe, krzyżowe, 
punktowe i inne). 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA
 Dział R&D 
 Montaż PCB w technologii SMT i THT
 Szablony SMT
 Konwerting taśm i  rzepów: cięcie, laminowa-

nie, sztancowanie, wykroje 
 Projektowanie i  produkcja modułów lasero-

wych
 
Semicon Sp. z o.o. działa na rynku elektronicznym 
od trzech dekad. Zaczęliśmy w  latach 80’ w  ka-
walerce o  powierzchni 27m2 z  zespołem pięciu 
osób. Teraz nasz zespół liczy 80 osób i działamy 
w  dwóch siedzibach o  łącznej powierzchni ok. 
3500 m2. Jesteśmy importerem i autoryzowanym 
dystrybutorem podzespołów elektronicznych, 
materiałów i narzędzi do elektroniki, przyrządów 
pomiarowych i  akcesoriów renomowanych ma-
rek. Stale rozwijamy naszą ofertę i  zapraszamy 
nowe globalne firmy do współpracy. 
Semicon jest największym polskim producen-
tem modułów laserowych. Są one wykorzy-
stywane w  wielu gałęziach przemysłu, w  tym 
w branży medycznej – laser IR zaprojektowany 
i skonstruowany przez nasz dział optoelektroniki 

został zastosowany w  tomografie SOCT (Spec-
tral Optical Coherent Tomography), wyprodu-
kowanym przez japoński koncern Canon, który 
jesteśmy certyfikowanym dostawcą (z racji Zie-
lonych Standard zakupów). 
Nasz dział produkcji świadczy usługi montażu 
obwodów drukowanych SMT i  THT. Jesteśmy 
do dyspozycji nowoczesnych urządzeń firmy 
JUKI, ERSA EKRA, ASYS pozwalających na mon-
taż elementów z 0201. Dbamy o jakość kontro-
lując wszystkie nasze produkty na optycznych 
urządzeniach kontrolnych AOI. Pakiety BGA są 
sprawdzane za pomocą urządzenia rentgenow-
skiego. Oferujemy montaż w technologii bezo-
łowiowej. Jesteśmy do dyspozycji urządzenia do 
lutowania falowego w atmosferze azotu. 
Świadczymy również usługi naprawy obwodów 
drukowanych z  pakietami BGA – technologia 
reballingu. 
Nasi klienci doceniają nasze szablony ze stali 
SMT wycinane laserowo na urządzeniach LPKF. 
Wykonujemy również szablony do pakietów 
BGA (do aplikacji z kulkami lub kulkami) do tech-
nologii kulkowej. 
Semicon oferuje również konwerting przemy-
słowych jedno- i dwustronnych taśm samoprzy-
lepnych. Wykonujemy wykroje oraz cięcie taśm 
z logroli. 

Semicon działa zgodnie z  normami ISO 9001: 
2008, ISO 14001: 2004 i  AQAP 2110: 2009, ISO 
13485:2012, AS 9120 (rewizja B). Otrzymaliśmy 
kod NATO w systemie kodyfikacji NATO-NCAGE 
2082H przez Wojskowe Centrum Standaryzacji, 
jakości i Kodyfikacji. Semicon Sp. z o.o. jest spe-
cjalizowanym dostawcą materiałów chemicz-

nych i konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego 
i kosmicznego, działając w oparciu o wymagania 
normy lotniczej AS 9120 (rewizja B).

O SEMICON W SKRÓCIE
 Montaż PCB
 Szablony SMT
 Dział R&D
 Autoryzowany dystrybutor
 Dział produkcji PCB, SMT
 Konwerting taśm i rzepów
 Największy polski producent modułów la-

serowych

PROJEKTY
Horizon 2020
Radi-Cal – rozwój dwuwymiarowych, monoli-
tycznych matryc półprzewodnikowych, wytwa-
rzanych metodą CVD, które po zastosowaniu 
w  systemach dozymetrycznych umożliwiłyby 
dokładny pomiar dawki promieniowania w  ra-
dioterapii medycznej (http://radical.pera.com).
ChipCheck – opracowanie szybkiego systemu 
kontroli rentgenowskiej do wykrywania pod-
robionych elementów elektronicznych (www.
chipcheck.eu).
µBGA – opracowania technologii produkcji ku-
lek do układów µBGA

OSOBA DO KONTAKTU
Jacek Tomaszewski
jtomaszewski@semicon.com.pl

www.semicon.com.pl

SEMICON 
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SENER

SENER Polska od 2012 roku skupia się na 
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
inżynierii kosmicznej dla najważniejszych pro-
jektów ESA, NASA oraz ESO. Firma specjalizuje 
się w dwóch obszarach inżynierii mechanicz-
nej – mechanizmach oraz urządzeniach do 
montażu satelitów.

SENER Polska współpracuje z  ponad 50 pod-
miotami z całego kraju, dzieląc się z nimi nie 
tylko znaczną częścią wartości projektów, ale 
także wiedzą o specyfice technologii kosmicz-
nych. Dzięki temu firma SENER wspiera rozwój 
i daje pozytywny impuls polskiej gospodarce. 
Ponadto, spółka inwestuje również w  rozwój 
swoich pracowników, którzy dodatkowo ko-
rzystają z transferu technologii i wsparcia mię-
dzynarodowej firmy. 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY I MISJE 
KOSMICZNE, W  KTÓRYCH UCZESTNICZY 
SENER POLSKA

 International Berthing Docking Mechanism 
(IBDM) – innowacyjny system dokowania 
oraz cumowania pojazdów kosmicznych, 
który będzie wykorzystany m.in. w  wa-
hadłowcach Dream Chaser. SENER Polska 
w projekcie jest odpowiedzialny za mecha-
nizmy połączenia i  odłączenia złącz elek-
trycznych, mechanizmy separujące, sensory 
monitorowania dokowania, cumowania 
i odcumowania oraz osłonę systemu.

 Euclid – wykonanie zestawu 13 naziemnych 
urządzeń wspomagających proces monta-
żu satelity oraz udział w zaprojektowaniu i 
wykonaniu mechanizmu sterowania anteną 
(ADPM).

 ExoMars – wyprodukowanie „pępowiny”, 
czyli mechanizmu łączącego łazik z  po-
jazdem transportowym, zapewniającego 
zasilanie podczas uruchamiania robota na 
powierzchni Marsa.

 Proba-3 – wytworzenie mechanizmu rozkła-
dania panelu słonecznego oraz współpraca 
przy projektowaniu płyty umożliwiającej 
ultra-precyzyjne mocowanie instrumentów 
optycznych.

 e.Deorbit – zaprojektowanie i wytworzenie 
mechanizmu przechwytywania niespraw-
nego satelity w celu ograniczenia problemu 
tzw. „śmieci kosmicznych”. 

 ATHENA – zaprojektowanie i wytworzenie 
mechanizmu służącego do zmiany położe-
nia ogniskowej orbitalnego teleskopu dzia-
łającego w paśmie promieniowania rentge-
nowskiego.

 JUICE – udział w zaprojektowaniu i wytwo-
rzeniu dwóch mechanizmów, rozkładanego 
wysięgnika o długości 10,3 m dla magneto-
metrów sondy oraz mechanizmu przytrzy-
mująco-uwalniającego antenę średniego 
zasięgu. 

 Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) – wytwo-
rzenie urządzeń do montażu, transportu 
i ochrony zwierciadeł M2 i M3 największego 
optycznego teleskopu świata.

W  branży inżynierii kosmicznej grupa SENER 
ma ponad 50-letnie doświadczenie, dostar-
czając w  tym czasie z  powodzeniem ponad 
275 systemów dla NASA, ESA, JAXA i Roskos-
mosu. Firma brała udział w  takich przedsię-
wzięciach jak: Kosmiczny Teleskop Hubble’a; 
Mars Science Laboratory (łazik Curiosity), czy 
misja Rosetta. 

PRODUKTY I USŁUGI
Mechatronika i systemy mechaniczne:

 mechanizmy rozkładania wysięgników an-
ten oraz struktur,

 siłowniki liniowe oraz obrotowe,
 mechanizmy kierunkowe anten,
 mechanizmy blokujące i zwalniające,
 struktury.

 Urządzenia wspomagające montaż satelitów 
(MGSE):

 urządzenia do poziomego podnoszenia sa-
telitów,

 urządzenia do pionowego podnoszenia sa-
telitów,

 urządzenia pochylania i obracania satelitów 
podczas procesu montażu, 

 pierścienie zaciskające,
 kontenery.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
W SEKTORZE KOSMICZNYM

 TD 8 – Projektowanie i weryfikacja
 TD 11 – Śmieci kosmiczne
 TD 13 – Automatyka i robotyka
 TD 15 – Mechanizmy i  trybologia (główny 

obszar działalności)
 TD 20 – Struktury i pirotechnika
 TD 24 – Materiały i procesy

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE

 Clean room ISO8/ISO5 o powierzchni 40m²
 Laboratorium 30 m²

OSOBA DO KONTAKTU
Ilona Tobjasz
ilona.tobjasz@sener.pl

http://www.inzynieriakosmiczna.sener
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Firma SIRC Sp. z o.o., w 100% oparta na polskim 
kapitale, specjalizuje się w  zaawansowanych 
technologiach mikroelektronicznych, a w szcze-
gólności w  projektowaniu układów scalonych 
i  zminiaturyzowanych sensorów radarowych. 
Zespół firmy opracowuje układy scalone w tech-
nologii krzemowej SiGeBiCMOS, układy anteno-
we i  na bazie poszczególnych komponentów 
całe systemy. Projekty firmy cechują się bardzo 
wysokim stopniem miniaturyzacji i niskim zuży-
ciem energii. Aktualnie, realizowane są układy 
i  systemy radarowe pracujące w  pasmach 10 
GHz, 35 GHz i 120 GHz.

Firma stawia na innowacyjność i bardzo mocno 
inwestuje w  praca badawczo-rozwojowe. Ak-
tualnie, portfolio firmy obejmuje trzy projekty 
z NCBiR oraz dwa projekty z Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA). W ramach projektów dla ESA, 
firma opracowuje prototypy układów scalonych, 
które w  przyszłości będą stanowić istotne ele-
menty systemów radarowych montowanych na 

satelitach z  przeznaczeniem do obserwacji Zie-
mi. ESA rozszerza współpracę z SIRC z uwagi na 
unikatowe kompetencje firmy i jakość dostarcza-
nych wyników, spełniającą najwyższe standardy 
związane z technologiami kosmicznymi. Realizo-
wane są prototypy układów scalonych do torów 
odbiorczych satelitarnych systemów radarowych 
SAR działających w paśmie 10 GHz i 35 GHz.

AKTUALNE PORTFOLIO PROJEKTÓW SIRC
1. ESA kontrakt (rozpoczęciekwiecień 2015) – In-

tegratedlow-power Ka-band receiver in SiGe-
BiCMOStechnology for remotesensingappli-
cations – PDR1 i CDR1 zakończone z sukcesem; 
pierwsze struktury układów scalonych wysłane 
do produkcji w IHP w procesie SiGe SG13S,

2. ESA kontrakt (rozpoczęcie styczeń 2016) – Si-
liconintegratedcircuits for receiverpaths of 
phased-array radar systems in the 8-12 GHz 
band; w ramach projektu dostarczony zostanie 
prototyp układu scalonego, integrujący LNA 
i przesuwnik fazy,

3. INNOTECH III project (rozpoczęcie kwiecień 
2014) – Siliconmicrowaveintegratedcircuits for 
the 10 GHz band – prototypowa realizacja peł-
nego front-endu radaru FMCW w  paśmie 10 
GHz. Układ montowany w obudowach QFN,

4. PBS III 120 GHz projekt (rozpoczęcie wrzesień 
2015) – Active 3D sub-THzscanner for secu-
rityapplications – SIRC projektuje MMICs na 
120 GHz do zastosowania w skanerach bezpie-
czeństwa,

5. PBS III LTCC projekt (rozpoczęcie wrzesień 
2015) – LTCC integratedfunctionalmodules for 
mm-waveapplications – SIRC projektuje struk-
tury testowe i demonstrator radarowy w tech-
nologii LTCC.

OSOBA DO KONTAKTU
Radosław Piesiewicz
r.piesiewicz@si-research.eu

www.si-research.eu

SIRC

Microscope view of a prototyped ICBare-dies of prototyped ICs Radar sensor for FMCW radars at 10 GHz
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Skytechnology

Skytechnology powstała w  lipcu 2012 roku, 
aby realizować wspólną pasję ludzi twórczych 
i  zaangażowanych w  rozwój świata IT. Naszą 
misją jest dostarczanie solidnych, łatwych 
w  obsłudze i  wnoszących wartość dodaną 
do biznesu rozwiązań IT związanych z  zarzą-
dzaniem danymi, znajdujących zastosowanie 
w  wielu dziedzinach i  sektorach gospodarki 
a przede wszystkim bezpiecznych. 
Doświadczony zespół pracowników Skytech-
nology posiada wiedzę w  zakresie tworzenia 
wysokiej jakości produktów i  usług, czego do-
wodem są zaawansowane technologicznie sy-
stemy oraz dyski sieciowe np. Skynode, Wom-
back oraz LizardFS. Zapewniając bezpieczne 
przechowywanie dużej ilości danych Skytech-
nology stało się cenionym partnerem polskich 
i zagranicznych przedsiębiorstw z wielu branż, 
m.in.: finansowej, medialnej, telekomunika-
cyjnej, a także instytutów badawczo-rozwojo-
wych, uniwersytetów oraz agencji rządowych.
Produkty Skytechnology są ciągle rozwijane 
i  ulepszane. Wprowadzane są nowe funkcjo-
nalności oraz dostosowuje się je do indywidu-
alnych wymagań klienta. W ciągu roku, od po-
wstania, załoga firmy potroiła się, a oferowany 
wachlarz produktów i  usług z  dnia na dzień 
zyskuje na popularności.

ROZWIĄZANIA SKYTECHNOLOGY W 
OBSZARZE SOFTWARE DEFINED STORAGE

LizardFS: Open Source rozproszony, wysoko 
skalowalny, równoległy, system plików.

Przykłady zastosowań:
 Zdjęcia z teleskopów
 Zdjęcia oraz wideo z satelit, CCTV 
 Analizy biznesowe (BI)
 Big Data

Rozwiązanie przygotowaliśmy i  dostosowali-
śmy na platformy sytemowe Linux, MacOSX, 
FreeBSD oraz Windows, wsparcie dla NFS 
(pNFS), konektor do Hadoop.

Korzyści po wdrożeniu Lizard FS: 
Zmniejsza koszty przechowywania danych 
o 30% do 70%.

 PLUG AND SCALE
Skalowalność pionowa i pozioma za pomocą 
dodawania lub odejmowania pojedynczego 
dysku lub węzła.

 ŁATWY W INSTALACJI I UTRZYMANIU
Gwarantujemy, że skonfigurujecie Państwo  
swój klaster w ciągu dwóch godzin (rekord  to 
28 minuty).

 GEO REPLIKACJA
Pozwala na tworzenie klastrów rozciągniętych 
na wiele lokalizacji.

Wszystkie dane są rozproszone na wiele ser-
werów.

Wydajność zależy od siły obliczeniowej ser-
werów, więc jeżeli większa wydajność jest 
potrzebna można odpowiednio dostosować 
infrastrukturę IT. 

LizardFS jest w  100% przejrzysty sprzętowo. 
Możecie Państwo wykorzystać rozwiązania 
sprzętowe dowolnego producenta, który 
umożliwia pracę systemów Linux lub Unix.

Erasure Coding pozwala na równoległy zapi-
sy i  odczyty z  wielu serwerów, co zapewnia 
zwiększoną wydajność.

Automatyczna obsługa taśm LTO.

KLIENCI I PARTNERZY
Nasi klienci i partnerzy wpisują się w szerokie 
spektrum dziedzin, wśród których znajdują 
się m.in. sektor finansowy, media, instytuty 
badawczo-rozwojowe, instytuty edukacyjne, 
telekomunikację, agencje federalne, produ-
cenci sprzętu oraz rozwiązań z zakresu cyber-
bezpieczeństwa i wiele innych.

Partnerzy
 RejestracjaDomen.pl
 NodeWeaver
 Codesealer
 eRacks
 Freedisc
 PWPW Polish Security Printing Works
 AGH University of Science and Technology in 

Cracow

OSOBA DO KONTAKTU
Mark Mulrainey
mark.mulrainey@lizardfs.com

https://skytechnology.pl
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SmallGIS

SmallGIS Sp. z o.o. dostarcza na rynek krajowy 
liczne produkty, usługi oraz serwisy z  zakresu 
teledetekcji satelitarnej i  GNSS. Firma jest auto-
ryzowanym biznes partnerem kluczowych opera-
torów satelitarnych działając na rynku jako broker 
usług satelitarnych.
SmallGIS świadczy zaawansowane, charaktery-
zujące się wysokim poziomem innowacyjności 
usługi o  wartościach dodanych bazujących na 
przetworzeniach zobrazowań satelitarnych oraz 
danych GIS. Analizy realizowane są przez interdy-
scyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów oraz ekspertów z zakresu teledetek-
cji, fotogrametrii i systemów GNSS.
Firma prowadzi szkolenia branżowe z zakresu te-
ledetekcji oraz GIS dla początkujących i zaawan-
sowanych użytkowników. Posiada certyfikowane 
przez ECDL (European Computer Driving License 
Geographical Information System) laboratorium 
komputerowe, w  którym od 2011 r. prowadzi 
szkolenia oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie 
certyfikatu ECDL GIS.
Firma SmallGIS Sp. z o.o. jest producentem spe-
cjalistycznego oprogramowania z  zakresu Sy-
stemów Informacji Przestrzennej (GIS) opartego 
na technologii firmy ESRI oraz Open Source. Pro-
dukty geoinformatyczne tworzone są pod marką 
™SprintMAP.

PRODUKTY I  USŁUGI Z  ZAKRESU TELEDE-
TEKCJI ORAZ GIS

 zobrazowania i ortofotomapy optyczne,
 zobrazowania radarowe,
 odbiorniki GNSS Spectra Precision (Ashtech) 

i Geneq Inc.,
 mobilne oprogramowania GIS,
 pancerne komputery mobilne,
 aplikacje z rodziny SprintMAP – oprogramowa-

nie geoinformatyczne działające w środowisku 
ArcGIS™ ESRI Inc., umożliwiające realizację spe-
cjalistycznych zadań branżowych,

 dedykowane systemy GIS,
 usługi teledetekcyjne i fotogrametryczne,
 opracowania i analizy GIS,
 szkolenia i konsultacje branżowe,
 szkolenia i egzaminy ECDL.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 optics,
 thermal,
 aplikacje wykorzystujące dane satelitów ob-

serwacyjnych,
 aplikacje wykorzystujące dane satelitów na-

wigacyjnych,
 zintegrowane aplikacje.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Udział w  projekcie badawczo-wdrożeniowym 
PECS „Implementacja technik satelitarnych 
w  procesie rozwoju aglomeracji miejskich”. Pro-
jekt realizowany na zlecenie Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) wspólnie z  Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersy-
tetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym, 
Instytutem Systemów Przestrzennych i katastral-
nych oraz firmą GeoVille z Austrii.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BA-
DAWCZEJ
Współpraca z  instytucjami naukowymi oraz jed-
nostkami PAN. Działania polegające na wspólnej 
relizacji projektów o  charakterze badawczo-
-rozwojowym finansowanych z  krajowych oraz 
zagranicznych funduszy.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Certyfikowane ECDL laboratorium GIS, posiadają-
ce kilkanaście mobilnych stacji komputerowych 
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem GIS.

OSOBA DO KONTAKTU
Tomasz Chucherko
tomasz.chucherko@smallgis.pl

www.smallgis.pl
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SoftwareMill to software house, który od 2010 r. 
tworzy systemy informatyczne na indywidualne 
zamówienie dla klientów na pięciu kontynen-
tach. Firma oferuje rozwiązania dla firm z branż: 
logistyki, telekomunikacji, transportu, finansów 
i bankowości, ochrony i bezpieczeństwa. 
Specjalizujemy się w  budowie rozwiązań opar-
tych o platformę Java Enterprise Edition i tech-
nologie JBoss. Główne języki programowania to 
Java, Scala oraz Groovy.
W  ramach działu R&D współpracujemy z  Poli-
techniką Warszawską przy projekcie PW-Sat2. 
Inżynierowie i programiści z SoftwareMill są za-
angażowani w  tworzenie oprogramowania do 
kontrolowania i komunikacji stacji naziemnej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
Firma specjalizuje się w budowie rozwiązań op-
artych o platformę Java Enterprise Edition i tech-
nologie JBoss. Główne języki programowania to 
Java, Scala oraz Groovy.

 aplikacje i  systemy internetowe, dostępne 
przez przeglądarki internetowe (Web 2.0), 

 systemy z  tradycyjnym interfejsem użytkow-
nika, zintegrowanym z  systemem operacyj-
nym,

 systemy mobilne, współpracujące z  najnow-
szymi technologiami łączności bezprzewo-
dowej,

 systemy udostępniane w  modelu Platform/
Software as a Service lub instalowane na ser-
werach Klienta,

 rozproszone systemy działające w  chmurze, 
np. gromadzące i  przetwarzające dane lub 
stanowiące zaplecze dla strony internetowej.

SoftwareMill wyróżnia stosowanie zwinnych 
metodyk realizacji projektów informatycznych. 
Na bieżąco współpracujemy z Klientem dla lep-
szego zrozumienia jego aktualnych wymagań. 
Regularnie prezentujemy kolejne, działające 
wersje zamówionego systemu. Jesteśmy ela-

styczni w dostosowywaniu naszego oprogramo-
wania tak, aby ściśle odpowiadało wymaganiom 
Klientów.

Zespół SoftwareMill składa się z  wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów, posiadających 
wieloletnie doświadczenie w  realizacji projek-
tów o  międzynarodowym zasięgu. Nasze roz-
wiązania opieramy o  sprawdzone technologie, 
z uwzględnieniem wysokich standardów współ-
pracy i komunikacji. W efekcie z naszych rozwią-
zań korzystają firmy z Europy, Azji, Południowej 
Afryki, Ameryki Północnej i Australii.

OSOBA DO KONTAKTU
Jan Zborowski
jan.zborowski@softwaremill.com

www.softwaremill.com

SoftwareMill
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Solaris Optics

Solaris Optics S.A.  produkuje precyzyjne 
elementy optyczne do zastosowań ogólnych 
(np. obrazowanie, formowanie wiązki), a także 
elementy i układy specyficzne, o parametrach 
sprecyzowanych przez klienta. Produkuje-
my również laserowe modulatory elektro-
-optyczne. Nasze możliwości technologiczne 
obejmują pełny cykl produkcyjny elementów 
optycznych z niemal wszystkich rodzajów 
szkieł optycznych, szkieł kwarcowych, cerami-
ki optycznej i kryształów, poczynając od cięcia 
surowego materiału w blokach lub prętach, 
poprzez wszystkie standardowe procesy tech-
nologiczne jak: frezowanie, szlifowanie, pole-
rowanie, polerowanie korekcyjne MRF aż po 
kompleksowe pomiary, nanoszenie cienkich 
warstw oraz oprawianie i precyzyjny montaż 
układów optycznych. Z uwagi na wysoki stan-
dard jakościowy naszych wyrobów używane 
są one głównie w technikach laserowych, 
w precyzyjnych układach pomiarowych czy 
urządzeniach badawczych. Struktura pro-
dukcji daje możliwość zarówno dostarczania 
w krótkim czasie pojedynczych elementów 
optycznych, jak również przyjmowania du-
żych zamówień na długie serie produkcyjne. 
Solaris Optics obecny jest również branży kos-
micznej, będąc dostawcą elementów do misji 
Europejskiej Agencji Kosmicznej - Sentinel 5 
i Proba 3, jak również będąc liderem dwóch 
projektów w ramach Polish Incentive Sche-
me. Firma posiada dział badawczo-rozwojowy 
zajmujący się wewnętrznym usprawnianiem 
procesów, oraz usługami realizowanymi dla 
klientów, w skład których wchodzą:

 projektowanie i modelowanie elementów 
i układów optycznych,

 rozwój metod wytwarzania i metod pomia-
rowych do specyficznych zastosowań,

 technologiczne studia wykonalności ele-
mentów i układów optycznych.

PRODUKTY I USŁUGI
 pryzmaty,
 soczewki,

 zwierciadła,
 elementy płaskie i sferyczne,
 dzielniki wiązki,
 polaryzatory, komórki Pockelsa, elementy 

Q-switch
 filtry przestrzenne, spektralne i filtry gra-

dientowe,
 modulatory elektro-optyczne,
 systemy optyczne,
 powłoki optyczne,
 projektowanie i modelowanie układów op-

tycznych,
 technologiczne studia wykonalności,
 usługi pomiarowe.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
W SEKTORZE KOSMICZNYM

 Projektowanie, wytwarzanie i charakteryza-
cja elementów i układów optycznych,

 Rozwój technologii cienkich warstw pracu-
jących w warunkach kosmicznych.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
Zaplecze badawczo-pomiarowe Solaris Optics 
wyposażone jest w:

 dwa interferometry Zygo Verifire z poziomą 
i pionową drogą propagacji wiązki,

 spektrofotometr Perkin Elmer,
 goniometr Moller-Wedel,
 OptiCentric i Optisurf Trioptics,
 autokoliomatory,
 mikroskopy uniwersalne,
 profilometr optyczny,
 piezoelektryczny miernik grubości,
 projektor do pomiarów współrzędnych 2D,
 maszynę współrzędnościową do pomiarów 

3D,
 oprogramowanie Zemax.

KLIENCI I PARTNERZY
Usługi produkcyjne i badawczo-rozwojowe, 
oferowane przez Solaris Optics, znajdują klien-
tów w Unii Europejskiej, jak również poza jej 
granicami, w branżach wymagających naj-
wyższej precyzji (np. fotolitografia), w bran-

żach pracujących z wiązkami laserowymi 
dużej mocy, jak również w dziedzinach wyko-
rzystujących optykę obrazującą oraz optykę 
formującą wiązkę laserową, w skład których 
wchodzą:

 przemysł półprzewodnikowy,
 obronność,
 obróbka materiałów,
 telekomunikacja,
 badania naukowe.

Solaris jest również dostawcą układów optycz-
nych oraz elementów i powłok optycznych dla 
przemysłu kosmicznego, współpracując z czo-
łowymi polskimi i europejskimi podmiotami 
pracującymi w sektorze kosmicznym.

OSOBA DO KONTAKTU
Jerzy Krężel
j.krezel@solarisoptics.eu

www.solarisoptics.eu
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Space Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszo-
wie jest firmą działającą w obszarach  nowych 
technologii oraz badań kosmicznych. Misją 
Spółki jest rozwijanie nowatorskich rozwiązań 
w zakresie technologii kosmicznych mających 
znaczenie w  eksploracji i  kolonizacji kosmo-
su. Spółka Space Garden swoją działalność 
opiera na silnych relacjach ze środowiskiem 
naukowym, starając się wykorzystywać wyniki 
badań podstawowych do rozwijania innowa-
cyjnych technologii kosmicznych o znaczeniu 
praktycznym. 

PRODUKTY I USŁUGI
W 2017-tym roku Spółka Space Garden utwo-
rzyła w Pile eksperymentalny habitat Lunares 
(lunares.space) przeznaczony do przeprowa-
dzania symulowanych misji kosmicznych, te-
stów technologii oraz działań edukacyjnych. 
Habitat Lunares jest obiektem unikalnym na 
skalę europejską. Oprócz eksperymentalnej 
bazy kosmicznej o  powierzchni ponad 100 
metrów kwadratowych, obiekt wyposażo-
ny jest w  zadaszony obszar o  powierzchni 
350 metrów kwadratowych, symulujący po-
wierzchnię Marsa i  Księżyca. W  obiekcie Lu-
nares odbyła się między innymi symulowana 
misja Poland Mars Analogue Simulation 2017 

(PMAS 2017), organizowana przez Space Ge-
neration Advisory Council.  Podmioty zainte-
resowane wykorzystaniem habitatu Lunares 
zachęcamy do kontaktu poprzez stronę: luna-
res.space 

Kolejnym obszarem aktywności Spółki Space 
Garden jest świadczenie kompleksowej obsłu-
gi w zakresie przygotowania oraz przeprowa-
dzania misji stratosferycznych. Oferta Space 
Garden kierowana jest do instytutów nauko-
wych i firm zainteresowanych przeprowadze-
niem badań oraz testów technologii (np. sy-
stemów łączności) w  stratosferze jak również 
do organizacji zajmujących się edukacją oraz 
popularyzacją nauki. W ramach naszych usług, 
przeprowadzamy testy CubeSatów z wykorzy-
staniem przeznaczonej do tego celu platformy 
stratosferycznej.  

Aktualnie, Spółka Space Garden prowadzi 
prace badawczo-rozwojowe w obszarze tech-
nologii typu CubeSat. Opracowywane są rów-
nież produkty technologiczne wychodzące 
na przeciw potrzebom pojawiającym w życiu 
codziennym, mogące jednak znaleźć zastoso-
wanie również w warunkach kosmicznych.
 

DODATKOWE INFORMACJE
Do głównych obszarów zainteresowania Spół-
ki Space Garden należą:

 systemy wyposażenia habitatów kosmicz-
nych,   

 systemy IoT w stacjach kosmicznych, 
 technologie i badania w stratosferze, 
 technologia CubeSat,  
 autonomiczne ekosystemy, 
 systemy hydroponiczne i aeroponiczne, 
 medycyna kosmiczna,
 rozwiązania biotechnologiczne w  przemy-

śle kosmicznym, 
 alternatywne źródła energii, 
 nowatorskie systemy komunikacji, 
 zastosowanie technologii kwantowych 

w przemyśle kosmicznym. 

OSOBA DO KONTAKTU 
dr Jakub Mielczarek
jakub.mielczarek@space.garden 

www.space.garden

Space Garden
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Firma SpaceForest, działa w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, two-
rzy i komercjalizuje nowe technologie, specja-
lizując się w Technice Mikrofalowej, Sztucznej 
Inteligencji, Elektronice oraz w Technologiach 
Rakietowych.

PRODUKTY I USŁUGI
Produkty: 
FTS – Filter Tuning Software – oprogramowa-
nie wspomagające post-produkcyjne stroje-
nie komorowych filtrów mikrofalowych. FTS 
znacznie upraszcza i  optymalizuje proces 
strojenia ręcznego, skraca także znacznie czas 
potrzebny na wyszkolenie personelu. 
Automatic Filter Tuning System – dedykowany 
wielogłowicowy robot do strojenia filtrów mi-
krofalowych. Umożliwia pracę z filtrami posia-
dającymi do czterech typów śrub strojących 
z automatyczną kontrolą momentu.
Microstrip Line Measurment Station – urzą-
dzenie dydaktyczne do pomiaru rozkładu pola 
w liniach mikropaskowych.

Usługi: 
 Projektowanie, prototypowanie i wykonaw-

stwo specjalistycznych obwodów elektro-
nicznych, urządzeń mikrofalowych oraz 
osprzętu antenowego,

 Symulacje elektromagnetyczne i  mecha-
niczne,

 Testy i naprawy sprzętu telekomunikacyjne-
go oraz specjalistycznych urządzeń elektro-
nicznych,

 Testowanie eksperymentów na pokładzie 
własnych rakiet badawczych,

 Projektowanie i  wykonawstwo precyzyj-
nych elementów mechanicznych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM 

 Frequency generators,
 Payloads Components, 
 Embedded Software, 
 Chemical Propulsion Systems, 
 Sounding Rockets.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
 DEWI - (Dependable Embedded Wireless In-

frastructure http://www.dewi-project.eu/). 
W latach 2014 – 2017 SpaceForest opraco-
wał demonstrator bezprzewodowej sieci 
czujników WSN do zastosowań w   obiek-
tach latających. Partnerzy: Thales Alenia 
Space i Politechnika Gdańska.

 PLDRO – „Development of key technolo-
gies for frequency generators” –projekcie 
zrealizowanym dla ESA którego celem było 
zaprojektowanie generatora częstotliwo-
ści do zastosowań w  satelitarnych. Koniec 
projektu - grudzień 2015, TRL4. Partnerzy: 
RUAG Space AB.

 PLDRO II - „Development and Qualification 
of Frequency Generators”  - dalsze prace nad 
generatorem w ramach projektu ESA w celu 
zwiększenia poziomu technologicznego 
i  otrzymania EQM (ang. Engineering Quali-
fied Model). Koniec projektu maj 2018, TRL6.

 MLO - „Development and Qualification of 
Dual Redundant Medium Power Master Sig-
nal Source” -projekt ESA, w ramach którego 
powstanie urządzenie dystrybuujące syg-
nał z PLDRO, do zastosowań przy konwersji 
częstotliwości na satelitach. Koniec projek-
tu - grudzień 2019, TRL6. 

 SIR – „Sterowalna i  odzyskiwalna rakie-
ta suborbitalna z  silnikiem hybrydowym 
SF1000 bazującym na ekologicznych ma-
teriałach pędnych”, projekt dofinansowany 
przez NCBR zakłada budowę komercyjnej 
rakiety suborbitalnej zdolnej do wynosze-
nia ładunku o masie 50 kg na wysokość min. 
100 km. Rozpoczęcie 5-cio letniego projek-
tu - kwiecień 2018.

 WPT – „Wireless Power Transfer” – wewnętrz-
ny projekt SpaceForest typu proof-of-
-concept, mający na celu bezprzewodowe 
przekazywanie energii. Rozwiązanie to ma 
za zadanie całkowitą eliminację okablowa-
nia sieci czujników w wymagającym środo-
wisku, na przykład na pokładach satelitów. 

OSOBA DO KONTAKTU 
Robert Magiera
robert.magiera@spaceforest.pl

www.spaceforest.pl

SpaceForest



55

Space Kinetics jest firmą konsultingową spe-
cjalizującą się w zaawansowanych zastosowa-
niach nawigacji satelitarnej. Naszą misją jest 
dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań dla 
indywidualnie sprecyzowanych potrzeb klien-
tów w  oparciu o  naukę, IT oraz technologie 
kosmiczne.

Ponad 10-letnie doświadczenie firmy 
obejmuje:

 Multi-GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Bei-
Dou, QZSS,...),

 Satelitarne Systemy Wspomagające (SBAS),
 Precyzyjne wyznaczanie orbit,
 Modelowanie troposferycznych i  jonosfe-

rycznych błędów sygnałów GNSS,
 Satelitarne precyzyjne pozycjonowanie ab-

solutne (PPP) oraz RTK,
 Instalacja i  obsługa stacji referencyjnych 

GNSS,
 Geodezyjne i naukowe aplikacje GNSS,

 GNSS w zastosowaniach kosmicznych,
 Synchronizacja czasu z GNSS,
 Pozycjonowanie dla rynku komercyjnego 

i urządzeń IOT,
 Monitorowanie danych GNSS.

PROJEKTY
Dzięki doświadczeniu i  wysoce wykwalifiko-
wanej kadrze Space Kinetics pomaga klientom 
uzyskać najdokładniejsze możliwe pozycjono-
wanie dla każdego rodzaju aplikacji.  Najważ-
niejsze projekty, w których bierzemy udział:

 Precyzyjne wyznaczanie orbit satelitów 
GNSS w czasie rzeczywistym przy wykorzy-
staniu najnowocześniejszych technologii 
(z centymetrową dokładnością),

 Opracowywanie i  testowanie wieloczęsto-
tliwościowych algorytmów PPP,

 Długoterminowe przewidywanie zegarów/
orbit GNSS,

 Precyzyjne wyznaczanie orbit satelitów na 

niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO),
 Rozwój aplikacji mobilnych opartych na sy-

stemie operacyjnym Android.

OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Orłowska
agnieszka.orlowska@spacekinetics.com

https://www.spacekinetics.com

Space Kinetics
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Spacive sp. z o. o. to spółka spin-off założona 
w 2014 r. przez grupę menadżerów i  inżynie-
rów z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Firma 
współpracuje z grupą inżynierów różnych spe-
cjalizacji świadcząc usługi na rzecz podmio-
tów sektora kosmicznego. Spółka prowadzi 
własne prace badawczo-rozwojowe, między 
innymi nad rozwojem izolacji MLI oraz symu-
latorem przestrzeni kosmicznej.

PRODUKTY I USŁUGI
Spacive sp. z o.o. specjalizuje się w systemach 
termicznych, mechanizmach i  robotyce kos-
micznej oraz elektronice. Firma  stworzyła 
unikalną technologię izolacji typu MLI „layer-
-by-layer”, która umożliwia uzyskanie nawet 
dwukrotnie lepszych właściwości izolacyj-
nych. 

Firma świadczy usługi w zakresie:
 projektowania, wytwarzania i  testowania 

izolacji typu MLI;

 testów termiczno-próżniowych na różnych 
etapach projektu;

 projektowania systemów kontroli termicz-
nej satelitów i ich komponentów; 

 wykonania analiz strukturalnych w  środo-
wisku Patran/Nastran lub Ansys;

 konstrukcji mechanizmów i struktur do za-
stosowań kosmicznych.

INFORMACJE DODATKOWE
Firma posiada mobilny płaszcz termiczny do 
komory próżniowej pełniący rolę symulatora 
przestrzeni kosmicznej, umożliwiający testy 
w  temperaturze do -196°C.  Dopuszczalne 
wymiary testowanego urządzenia: 700mm x 
230mm x 230mm.

KLIENCI I PARTNERZY
Spółka zrealizowała szereg projektów dla pod-
miotów krajowych i zagranicznych, w tym ESA 
i Max Planck Institute for Solar System Research 
w Getyndze. Firma jest liderem projektów ESA:

 „Development of 3D MLI and 3D test bed sy-
stem for MLI properties measurement”,

 „Development of Multi-Layer Insulation 
technology”

Spacive sp. z  o.o. posiada doświadczenie 
w projektowaniu i symulacjach mechanizmów 
kosmicznych (udział w  misji JUICE) oraz pro-
jektowaniu układów elektronicznych (Opra-
cowanie i  walidacja modelu laboratoryjnego 
robota kosmicznego zawierającego układ sil-
ników resistojet). 

OSOBA DO KONTAKTU 
office@spacive.pl

www.spacive.pl

Spacive
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Firma Spectator została utworzona w  2016 
roku przez grupę specjalistów z  obszaru ob-
serwacji Ziemi oraz przemysłu IT. Misją firmy 
jest rozpowszechnienie i maksymalne uprosz-
czenie korzystania z obrazowań satelitarnych 
zarówno przez specjalistów jak i  amatorów. 
Głównym obszarem działalności firmy Spec-
tator jest przetwarzanie obrazów satelitarnych 
oraz tworzenie zintegrowanych systemów 
geoinformatycznych opartych na danych sa-
telitarnej obserwacji Ziemi. Integralną częścią 
działalności firmy jest platforma internetowa 
umożliwiająca łatwy dostęp do produktów 
rozwijanych zarówno przez firmę jak i  ze-
wnętrznych partnerów.

PRODUKTY I USŁUGI
 internetowa platforma Spectator umożli-

wiająca łatwy dostęp do danych satelitar-
nych oraz śledzenie satelitów i  aktualizacji 
danych w czasie rzeczywistym

 Maritime Spectator – moduł w  platformie 
Spectator pozwalający na satelitarne moni-
torowanie różnych parametrów (wysokość, 
temperaturę) na obszarze mórz i oceanów

 Data API – programistyczny interfejs udo-
stępniający dane platformy do integracji 
z systemami zewnętrznymi

 funkcjonalności dedykowane – dostosowa-
nie platformy poprzez tworzenie nowych 
funkcjonalności dedykowanych dla kon-
kretnego użytkownika lub grupy użytkow-
ników

 integracja – dedykowana integracja z syste-
mami zewnętrznymi

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
W SEKTORZE KOSMICZNYM

 cyfrowe przetwarzanie obrazów optycz-
nych i radarowych

 wykorzystanie metod sztucznej inteligencji 
do automatycznej analizy danych satelitar-
nych

 implementacja i  integracja zaawansowa-
nych systemów geoinformatycznych wy-
korzystujących dane EO w czasie rzeczywi-
stym

PROJEKTY
- RAPID - The Recovery and Protection in Disa-

ster – projekt firmy Astrosat Ltd. w której wy-
korzystywana jest platforma Spectator
- Maritime Spectator – projekt realizowany dla 
Instytutu Morskiego w Gdańsku

KLIENCI I PARTNERZY
 Astrosat Ltd., Scotland
 Centre Tecnològic Telecomunicacions Cata-

lunya, Spain
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

e.V (DLR)
 Instytut Morski w Gdańsku
 Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 Krakowski Park Technologiczny

OSOBA DO KONTAKTU
Waldemar Franczak
waldemar@spectator.earth

https://spectator.earth

Spectator
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Syderal Polska Sp. z o.o.  jest firmą dostarcza-
jącą rozwiązania z zakresu elektroniki i opro-
gramowania dla przemysłu kosmicznego. 
Spółka powstała w  2016 roku jako joint ven-
ture szwajcarskiej firmy Syderal, posiadającej 
ponad 25-letnie doświadczenie w  realizacji 
projektów dla sektora kosmicznego, oraz pol-
skiego przedsiębiorstwa 3CityElectronics dzia-
łającego w branży elektroniki przemysłowej.
Misją firmy Syderal Polska jest dostarczanie 
wysokiej jakości produktów oraz otwartość 
na nowe rozwiązania w branży inżynierii kos-
micznej. Elektronika oraz oprogramowanie na 
potrzeby naszych klientów jest projektowana 
przez wysokiej klasy polskich inżynierów z do-
świadczeniem w przemyśle kosmicznym.

PRODUKTY I USŁUGI
 kontrolery mechanizmów oraz modułów 

pamięci,
 awionika bazująca na rozwiązaniach COTS,
 programowanie układów FPGA,
 elektronika do systemów RF.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM:

 On Board Data Processing,
 Space System Software,
 RF Payload and Systems,
 Automation, Telepresence & Robotics,
 Spacecraft Electrical Power.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
Obecnie spółka w ramach Programu Wsparcia 
Polskiego Przemysłu realizuje projekt kontro-
lera silnika krokowego (ang. Motor Controller 
Demonstrator – MCD) do zastosowań kosmicz-
nych.
Ponadto firma Syderal Polska jest zaangażo-
wana w  następujące projekty misji kosmicz-
nych realizowanych przez Europejską Agencje 
Kosmiczną (ESA):

 EUCLID, kontroler mechanizmu rozkładania 
i  kierunkowania anteny (ang. Antenna De-
ployment and Pointing Mechanism –ADPME) 
– projektowanie modułów na układy FPGA 
oraz oprogramowanie testujące,

 FLEX, instrument FLORIS – projektowanie 
modułów na układy FPGA oraz przygoto-
wanie modułu oprogramowania do obsługi 
standardu Packet Utilisation Standard. Pro-
jekt układów elektronicznych dla modułu 
zasilającego, zarządzającego oraz płyty tyl-
nej (ang. backplane).

KLIENCI I PARTNERZY
 Europejska Agencja Kosmiczna, 
 Syderal S.A. (Szwajcaria).

OSOBA DO KONTAKTU
Michał Drogosz
michal.drogosz@syderal.pl

www.syderal.pl

Syderal Polska
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Systemics-PAB zajmuje się kompleksowymi 
badaniami jakości usług, bezpieczeństwa i wy-
dajności sieci telekomunikacyjnych. Wspiera-
my operatorów i regulatorów rynku  w ocenie 
rzeczywistej jakości usług postrzeganej przez 
użytkowników końcowych oraz w efektywnej 
optymalizacji sieci. Główny obszar działalności 
firmy to usługi pomiarowe, optymalizacyjne 
i  monitorowania jakości usług, jak również 
badania porównawcze jakości usług operato-
rów komórkowych w Polsce i na świecie w po-
nad 25 krajach. Istotnym elementem jest też 
wsparcie operatorów w  podnoszeniu jakości 
usług w roamingu.

PRODUKTY I USŁUGI
 wysokostabilne źródła czasu i  częstotliwo-

ści, 
 aplikacje i rozwiązania symulatorów GNSS, 
 integracja rozwiązań GNSS z systemami te-

lekomunikacyjnymi,

 wykorzystanie rozwiązań wielosensoro-
wych dla potrzeb nawigacji, 

 zakłócenia działania systemów GNSS.
 
Doświadczenie w wielkoformatowych projek-
tach globalnych oraz wykorzystanie środowi-
ska analizy danych opartego na technologii 
Cloud umożliwia nam prowadzenie zaawan-
sowanych projektów symultanicznie w  wielu 
krajach.

Rozwiązania Systemics-PAB obejmują wszyst-
kie istniejące technologie i  aplikacje w  2G / 
3G / 4G i  VoLTE. Co więcej, firma na bieżąco 
dostosowuje swoje usługi do standardów 
międzynarodowych i  przepisów krajowych, 
jednocześnie efektywnie opracowuje własne 
rozwiązania i inteligentne narzędzia to pomia-
rów i testowania sieci.
 

Systemics-PAB posiada regionalne oddziały 
w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Jordanii, Male-
zji oraz w Kanadzie.

GŁÓWNI PARTNERZY
 Spirent Communications, 
 Rohde & Schwarz.

OSOBA DO KONTAKTU
Piotr Grabczyński
p.grabczynski@syspab.eu

www.syspab.eu

Systemics-PAB
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Centrum jest jednym z najnowocześniejszych 
ośrodków innowacyjności w Europie. Główne 
obszary działania to opracowywanie i wdraża-
nie lekkich i  wytrzymałych materiałów kom-
pozytowych nie tylko w przemyśle lotniczym 
i  kosmicznym, ale także w  innych branżach 
– wszędzie tam, gdzie konieczne jest stoso-
wanie takich materiałów. Centrum realizuje 
własne projekty badawczo-rozwojowe, jedno-
cześnie świadcząc usługi poprzez towarzysze-
nie klientom na każdym etapie powstawania 
konstrukcji kompozytowych – od projektu po 
produkcję gotowych elementów. Stosowana 
technologia i  najnowocześniejsze urządzenia 
techniczne pozwalają Centrum na zachowa-
nie najwyższej jakości usług. 

Działalność i  infrastruktura techniczna Cen-
trum składa się z dwóch elementów: 

 Zakład struktur kompozytowych – zajmu-
je się projektowaniem i  wytwarzaniem 
kompletnych struktur kompozytowych/
elementów metodą autoklawową. Zakład 
wytwarza również laminaty z  cienkowar-
stwowych włókien węglowych (tzw. thin 
ply technology).

 Laboratorium badań materiałów – zakres 
prac naukowo-badawczych i  usługowych 
obejmuje próby statyczne i  zmęczeniowe 
kompletnych konstrukcji/elementów.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO/ESA
1.  “Validation of CFRP substrates manufactu-

ring process for SPACECRAFT Structures” 
realizowany z TAS-France,  

2. “Cyanate-ester composite technology de-
monstration for space telescopes” realizo-
wany z TAS-France,

3. “Implementation of aluminum sandwich 
panels manufacturing processes for space-
craft structures in the Silesian Science and 
Technology Centre of Aviation Industry Ltd. 
– Qualification” realizowany z TAS-France,

4. “SAT-AIS-PL Phase A”: lider projektu: Creo-
tech Instruments S.A., 

5. „Integrated Optical Fibres in Launcher and 
Spacecraft Composite Structures”: lider pro-
jektu: InPhoTech Sp. z o.o. 

PRODUKTY I USŁUGI
1. Projektowanie i modelowanie CAD/CAM 
2. Wytwarzanie:

 wytwarzanie struktur kompozytowych np.: 
elementy z litego laminatu oraz paneli prze-
kładkowych przy wykorzystaniu technolo-
gii autoklawowej,

 frezowanie oprzyrządowania, 
 frezowanie i  obróbka elementów ze stali 

(węglowa, kwasoodporna, konstrukcyjna), 
metali lekkich (aluminium, brąz, mosiądz) 
oraz tworzyw sztucznych (aramid, PTFE).

3. Badania materiałów: 
 wytrzymałościowe całych konstrukcji lub 

ich elementów (próby statyczne i  zmęcze-
niowe), 

 rezonansowe badania zmęczeniowe kon-
strukcji lub ich elementów, w tym pomiary 
drgań pojedynczych komponentów,

 środowiskowe w komorze klimatycznej, 
 nieniszczące, termowizyjne (aktywna ter-

mografia), rejestracja szybkimi kamerami.

NAJWAŻNIEJSZE URZĄDZENIA
 2 autoklawy o wymiarach: śr. 2500 mm, dł. 

5000 mm oraz śr. 3500 mm, dł. 10000 mm,
 pomieszczenie czyste o  klasie czystości 

10 000, 
 linia do obróbki cienkowarstwowych pre-

pregów węglowych, 
 5-osiowe centrum frezarskie CNC firmy 

JOBS, o  wymiarach stołu roboczego X: 
6000mm, Y: 4000mm, Z: 2000mm ,

 NDT: defektoskop ultradźwiękowy firmy 
OLYMPUS typu A-scan i Omniscan.

STANOWISKA BADAWCZE WYPOSAŻONE 
SĄ M.IN. W

 wzbudnik elektrodynamiczny, 
 komora klimatyczna, 
 monochromatyczna szybka kamera 

(500 000fps), 
 system MTS wyposażony w zestaw siłowni-

ków, 
 system Ir-NDT do badań termowizyjnych 

obejmujący kamery firmy FLIR , 
 serwohydrauliczna rama badawcza MTS 

809, 
 komora temperaturowa pracująca w zakre-

sie od -129oC do 315oC,
 ekstensometry,
 uniwersalna maszyna badawcza MTS Crite-

rion C45.

OSOBA DO KONTAKTU
Jolanta Hamerlak
j.hamerlak@scntpl.pl  

 www.scntpl.pl 

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne 
Przemysłu Lotniczego
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Firma TechOcean Spółka z  o.o. powstała 
w  czerwcu 2015 roku. W  skład założycieli fir-
my wchodzą 4 osoby: Błażej Żyliński, Wiktor 
Krzeszewski, Michał Kacperczyk, Antoni Toma-
szuk. Zespół poznał się w  trakcie studiów na 
Politechnice Warszawskiej podczas realizacji 
projektów robotów podwodnych i  łazików 
w Projekcie ERIS.

Misją TechOcean są badania, rozwój i  wdro-
żenia w dziedzinie automatyki, robotyki, me-
chatroniki ze szczególnym uwzględnieniem 
urządzeń pracujących w ciężkich warunkach.

Trzon zespołu jest interdyscyplinarny, składa 
się z: inżynierów elektroników, konstruktorów, 
programistów, designerów. Zespół TechOcean 
podejmuje się rozwoju oraz konsultacji pro-
jektów na każdym etapie od koncepcji po pro-
dukcję małoseryjną.

TechOcean posiada zaplecze do szybkiego 
prototypowania składające się z maszyn kon-
wencjonalnych oraz drukarek 3D.

Firma posiada duże doświadczenie w zakresie 
druku 3D w technologii FDM które zaowoco-
wało powstaniem brandu: “3D Reaktor”.

PRODUKTY I USŁUGI
Usługi:

 Usługi szybkiego prototypowania – wyko-
nania prototypów

 Usługi konsultacyjne i  projektowe z  zakre-
su:

 Konstrukcji mechatronicznych
 Robotyki
 Automatyki
 Internetu rzeczy
 Oprogramowania embedded
 Oprogramowania wykorzystującego midd-

leware DDS
 Druku 3D
 Wdrażania drukarek 3D

Produkty:
 System do pomiaru prądu wody: “AquaCur-

rent”
 Dron podwodny
 Kamera podwodna
 Internet of Robots

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM
R&D, projektowanie i produkcja

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO
materiały inteligentne, urządzenia wykorzy-
stujące GNSS i komunikację satelitarną

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
robotyka, oprogramowanie, czujniki pozycji, 
materiały inteligentne, przetwarzanie danych

ZAPLECZE 
LABORATORYJNO-TECHNICZNE

 Farma Drukarek 3D typu FDM
 Tokarka ręczna
 Konwencjonalne maszyny przeznaczone do 

szybkiego prototypowania

OSOBA DO KONTAKTU
Michał Kacperczyk
m.kacperczyk@techocean.pl

www.techocean.pl

TechOcean
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Thales Alenia Space Polska

Przez ponad 40 lat, Thales Alenia Space projek-
tował, integrował, testował, dostarczał innowacyj-
ne systemy kosmiczne.

Produkty i  usługi firmy obejmujące przestrzeń 
kosmiczną, obronność, naukę, bezpieczeństwo 
rynków odpowiadają potrzebom klientów ko-
mercyjnych i rządowych z całego świata. Uznawa-
ne są jako ważne dla łączności, nawigacji, moni-
torowania środowisk wodnych, rozumienia zmian 
klimatycznych i wspierania badań naukowych.

W  Polsce firma rozpoczęła swoją działalność 
w czerwcu 2015 roku. W najbliższym czasie pla-
nuje realizować projekty dla Europejskiej Agencji 
Kosmicznej oraz zostać partnerem Polskiej Agen-
cji Kosmicznej, ośrodków naukowo-badawczych, 
a także polskiego przemysłu.

Thales Alenia Space jest też jednym z głównych 
dostawców dla Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej. Odgrywa również fundamentalną rolę dla 
systemów eksploracji.

Firma oferuje pełną gamę rozwiązań i usług dla 
sektora kosmicznego. Dzięki swojej szerokiej 
wiedzy i doświadczeniu Thales Alenia Space jest 
naturalnym partnerem dla krajów, które chcą po-
szerzyć swój program kosmiczny.

Thales Alenia Space generuje przychody przekra-
czające 2,4 mld euro (2016) oraz zatrudnia 8000 
pracowników w 9 krajach.

PRODUKTY I USŁUGI 
Telekomunikacja
Firma jest jednym z wiodących, światowych pro-
jektantów satelitów telekomunikacyjnych, plat-
form i ładunków. Na segment telekomunikacyjny 
przeznaczana jest połowa działalności firmy.

Obserwacja Ziemi
Realizowana w  oparciu o  wysoką lub bardzo 
wysoką rozdzielczość optyczną. Spółka jest 
ważnym dostawcą na rynkach eksportowych - 
obejmujących misje cywilne i wojskowe, w tym 
gromadzenie informacji, mapowanie, zarządza-
nie kryzysowe, meteorologię, klimatologię i oce-
anografię oraz inne.

Nawigacja
Europejski rynek nawigacji satelitarnej - firma 
działa jako główny wykonawca dla systemu 
EGNOS, prekursora Galileo.

Infrastruktura orbitalna i transport kosmiczny
Thales Alenia Space w znacznym stopniu przy-
czynia się do rozwoju Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (ISS). Firma odpowiedzialna jest za 
wiele elementów związanych z ATV (Automated 
Transfer Vehicle) statków towarowych dla ESA 
oraz programu Cygnus NASA. Thales Alenia 
Space wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświad-
czenie w  dziedzinie infrastruktury orbitalnej 
i transportu kosmicznego, aby sprostać nowym 
wyzwaniom sektora rozwijanego przez najwięk-
sze organizacje kosmiczne na świecie.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 telekomunikacja,
 obserwacja Ziemi,
 nawigacja.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWO-BADAWCZEJ
Firma uczestniczyła między innymi: w misji Roset-
ta-Philae, Bepi-Colombo odkrywania Merkurego. 
W 2015 roku, Thales Alenia Space świętuje 10-le-
cie misji Cassini-Huygens. Kolejnym wyzwaniem 
naukowym firmy jest europejski program Euclid, 
zaprojektowany, aby ułatwiać zrozumienie isto-
ty ciemnej materii. Firma jest również głównym 
wykonawcą ExoMars, której celem jest badanie 
środowiska, klimatu i gleby Marsa. Thales Alenia 
Space zawsze odgrywał ważną rolę w naukowych 
programach kosmicznych.

OSOBA DO KONTAKTU
Andrzej Banasiak
andrzej.banasiak@thalesgroup.com

www.thalesgroup.com
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TS2 SPACE jest firmą świadczącą globalne usłu-
gi telekomunikacyjne przy użyciu konstelacji 
satelitów: Thuraya, Iridium, Inmarsat, Eutelsat 
oraz Intelsat. TS2 oferuje wszystkie możliwości 
wykorzystania satelitów komunikacyjnych do 
przesyłania danych. Firma umożliwia wykonanie 
rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca na 
świecie wraz z odpowiednim szyfrowaniem da-
nych. Umożliwia także globalny dostęp do Inter-
netu oraz szereg usług związanych z wysyłaniem 
i odbieraniem dużej ilości danych.
TS2 to polskie przedsięwzięcie. Siedziba firmy 
znajduje się w samym centrum Warszawy. Ozna-
cza to, że firma TS2 oferuje także usługi i produk-
ty dedykowane polskim klientom.

PRODUKTY I USŁUGI
 łączność satelitarna,
 telefonia satelitarna Thuraya,
 iridium,
 inmarsat i Globalstar,
 VSAT,
 systemy łączności morskiej i lotniczej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 elekomunikacja satelitarna.

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
Systemy łączności satelitarnej m.in. dla Depar-
tamentu Stanu USA, Departamentu Obrony 
Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych i  Handlu Międzynarodowego 
Kanady, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
i wielu innych.

OSOBA DO KONTAKTU
Marcin Frąckiewicz
marcin@ts2.pl

www.ts2.space.pl

TS2 SPACE
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VFRPOLAND

Podstawowa działalność gospodarcza przedsiębior-
stwa VFRPOLAND sp. z o.o. polega na produkcji 
i  sprzedaży wielosezonowych scenerii fotograficz-
nych (oprogramowania) dla nowoczesnych symula-
torów lotu. Seria produktów obejmujących kraje eu-
ropejskie powstaje w oparciu o wysokorozdzielcze 
zobrazowania satelitarne uzupełnione o  autorskie 
rozwiązania przetwarzania obrazów z  zastosowa-
niem metod teledetekcyjno-fotogrametrycznych.
Uzupełnieniem oferty jest seria inercjalnych urządzeń 
nawigacyjnych ViaNav. Dokładność systemu wyni-
ka z  optymalnego zastosowania zaawansowanych 
technik kalibracji i filtrów Kalmana na wbudowanym 
procesorze DSP w  połączeniu z  niskoszumowymi 
sensorami (żyroskop 3D, akcelometry 3D, GPS, mag-
netometr, barometr, termometr) skalibrowanych do 
pracy w  dowolnych warunkach atmosferycznych 
przy uwzględnieniu błędów pomiarowych, czynni-
ków skali, niewspółosiowości, ortogonalności i  czu-
łości przeciążenia. System ViaNav wraz z autorskimi 
specjalistycznymi aplikacjami jest przeznaczony do 
stosowania w sektorach lotniczym, morskim i moto-
ryzacyjnym, w tym specjalnego przeznaczenia.
VFRPOLAND realizuje także zaawansowane usłu-
gi w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień fotogrametrii lotniczej i satelitarnej.
Nieprzerwane poszukiwanie innowacji z  zakresu 
oferowanych produktów i usług VFRPOLAND trak-
tuje priorytetowo wspierając działalność B+R zarów-
no z własnych środków finansowych jak i z pozyski-
wanych dotacji celowych. Aktualnie VFRPOLAND 
tworzy specjalistyczne Laboratorium Fotogrametrii 
Lotniczej i Satelitarnej podległego jednostce orga-
nizacyjnej - oddziałowi przedsiębiorstwa w Lublinie. 
W  ramach działalności laboratorium prowadzone 
będą następne projekty badawczo-rozwojowe 
w obszarze zainteresowań przedsiębiorstwa, w tym 
między innymi budowa naziemnej stacji satelitarnej.
Dotychczasowa działalność VFRPOLAND opiera 
swoją międzynarodową przewagę konkurencyj-
ną na unikatowych produktach, innowacyjnych 
technologiach i elastyczności funkcjonowania. Od-
biorcy (użytkownicy) produktów VFRPOLAND sta-
nowią niszowy, wąski segment międzynarodowy.
Innowacyjność rozwiązań oraz produkty VFRPO-
LAND zostały wyróżnione prestiżowymi znakami 
promocyjnymi:

 ogo MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI przyzna-
nym przez Ministerstwo Gospodarki;

 logo POLSKA przyznanym przez Polską Organi-
zację Turystyczną.

PRODUKTY
Seria scenerii fotograficznych krajów europejskich 
dla symulatorów lotu (Lockheed Martin Prepar 3D, 
FSX:SE, Microsoft Flight Simulator X, Microsoft ESP, 
Microsoft Flight Simulator 2004, Laminar Research 
X-Plane 10/9/Pro) o następującej charakterystyce:

 wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne
 rozdzielczość terenowa 2,5 m/px
 tekstury jednosezonowe lub wielosezonowe
 warstwa hydrologiczna
 autogen

Seria inercjalnych urządzeń nawigacyjnych  
ViaNav o następującej charakterystyce:
Wydajność

 dokładność statyczna (roll/pitch) 0.2 deg (rms),
 dokładność dynamiczna (roll/pitch) 0.3 deg (rms),
 dokładność kursu (jednorodne pole magne-

tyczne) 1 deg (rms),
 pozycja pozioma 3 m (1ø),
 pozycja pionowa (barometr) 2 m (1ø),
 prędkość 0.1 m/s (rms),
 sygnał wyjściowy 100 Hz,
 dryft zegara <10ppm,
 zakres pracy -40…+85°C.

Żyroskop
 odczyt pojemnościowy MEMS,
 zasięg pomiarowy ±450 °/s,
 powtarzalność błędu 0.2 °/s,
 stabilność błędu podczas działania 12 °/h,
 gęstość szumu 0.01 °/s/√Hz,
 nieliniowość <0.01 % FS,
 błąd wyrównawczy (RMS) 1 mrad,
 czułość przeciążenia (RMS) 0.003 °/s/g,
 przepustowość (-3 dB) 333 Hz.

Akcelerometr
 odczyt pojemnościowy MEMS,
 zasięg pomiarowy ±5g/±18 g,
 powtarzalność błędu 4 mg,
 stabilność błędu podczas działania 40μg,
 gęstość szumu 100 μg/√Hz,

 nieliniowość <0.03% FS,
 błąd wyrównawczy (RMS) 1mrad,
 przepustowość (-3 dB) 338 Hz.

Odbiornik GPS
 50 kanałów,
 częstotliwość GPS L1, C/A Code,
 SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS,
 zimny rozruch 26 s,
 częstotliwość aktualizacji do 5 Hz,
 czułość śledzenia -162 dBm,
 pozycja 2.5 m (2 m z SBAS),
 prędkość 0.1 m/s.

Magnetometr
 zasięg pomiarowy ±6 gauss,
 nieliniowość <0.1% FS,
 ortogonalność (RMS) <0.1 deg,

Barometr
 odczyt pojemnościowy MEMS,
 zasięg pomiarowy 300-1100 hPa,
 szum (RMS) 0.03 hPa.

USŁUGI
Specjalistyczne usługi z zakresu fotogrametrii lot-
niczej i satelitarnej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów obser-
wacyjnych,

 aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawi-
gacyjnych,

 zintegrowane aplikacje.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
 opracowanie technologii wytwarzania wielo-

sezonowych obrazów powierzchni ziemi z jed-
norodnych jednosezonowych satelitarnych 
obrazów RGB,

 opracowanie technologii generowania auto-
genu dla symulatorów lotu z wykorzystaniem 
metod teledetekcyjnych.

OSOBA DO KONTAKTU
Danuta Marcak
danuta.marcak@vfrpoland.com

www.vfrpoland.com
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Wasat

Wasat Sp. z  o.o. świadczy usługi oparte na 
teledetekcji satelitarnej, GIS i  technologiach 
informatycznych dla klientów z branży rolnej, 
ochrony środowiska, dla archeologów. Firma 
opracowuje również nowatorskie rozwiązania 
w zakresie przetwarzania i wizualizacji danych 
satelitarnych. 

PRODUKTY I USŁUGI
 Usługi wspierające prace agrotechniczne: 

w oparciu o dane satelitarne powstają pre-
cyzyjne mapy aplikacyjne ułatwiające rolni-
kom optymalne nawożenie i  nawadnianie 
pól uprawnych, 

 Usługi bazujące na teledetekcji satelitarnej 
dla branży ochrony środowiska, m.in. moni-
torowanie składowisk odpadów komunal-
nych, czy skupisk roślinności inwazyjnej,

 Na podstawie analizy odpowiednio prze-
tworzonych zdjęć satelitarnych firma 
dostarcza archeologom, służbom konser-
watorskim i  specjalistom do spraw zago-
spodarowania przestrzennego informacje, 
które pomagają w  wykrywaniu i  ochronie 
obiektów archeologicznych oraz w  prze-
prowadzaniu audytu krajobrazowego, 

 Specjalistyczne notatniki (notebooks) Ju-
pyter pomagające w  sprawnym tworzeniu 
algorytmów przetwarzających dane  sateli-
tarne oraz w wizualizacji uzyskiwanych

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 Aplikacje wykorzystujące dane satelitarne,
 Oprogramowanie do przetwarzania i wizu-

alizacji danych satelitarnych.

KLIENCI I PARTNERZY
 Europejska Agencja Kosmiczna, 
 krajowe instytucje naukowe, 
 gospodarstwa rolne i  firmy doradztwa rol-

niczego, 
 instytucje i  firmy z  branży ochrony środo-

wiska, 
 archeolodzy i służby konserwatorskie, 
 twórcy aplikacji satelitarnych.

OSOBA DO KONTAKTU
Bartosz Buszke
bartosz.buszke@wasat.pl

www.wasat.pl
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WB Electronics S.A, prywatna spółka z Ożaro-
wa Mazowieckiego o całkowicie polskim kapita-
le, jest jedną z ważniejszych firm polskiego ryn-
ku zbrojeniowego. Firma, jako jeden z głównych 
dostawców dla Sił Zbrojnych RP, od ponad dzie-
sięciu lat aktywnie przyczynia się do poprawie-
nia zdolności obronnych polskiej armii. Dotyczy 
to zarówno tworzenia nowych technologii jak 
i modernizacji sprzętu wojskowego. 

WB Electronics wraz z  całą WB Group, w  któ-
rej jest spółką wiodącą od lat coraz mocniej 
zaznacza swoją pozycję na globalnym rynku 
nowoczesnych technologii wojskowych. WB 
Electronics S.A. od lat konsekwentnie opano-
wuje kolejne obszary zastosowań elektroniki 
i  informatyki w  technice wojskowej. Własne 
opracowania z  zakresu nowych technologii 
umożliwiają tworzenie nowatorskich produktów 
o unikalnych cechach użytkowych. Oferta firmy 
WB Electronics S.A. obejmuje głównie elektro-
nikę wojskową, oprogramowanie oraz usługi 
związane z  integracją pojazdów wojskowych. 
Najważniejszym klientem WB Electronics S.A. 
są Polskie Siły Zbrojne. Firma działa również ak-
tywnie na arenie międzynarodowej. Oferowane 
przez WB Electronics S.A. technologie bazują na 
wieloletnim doświadczeniu wynikającym z eks-
ploatacji wdrożonych w polskim wojsku rozwią-
zań firmy oraz z uczestnictwa w międzynarodo-
wych przetargach oraz długofalowej współpracy 
z najbardziej wymagającymi klientami z całego 
świata.

PRODUKTY I USŁUGI
 TOPAZ – system wspierający dowodzenie 

artylerią, wykorzystujący najnowsze tech-
nologie informatyczne i  łączności. TOPAZ 
umożliwia koordynacje działań na pozio-
mie dywizjonu, zapewniając współdziałanie 
z wyższymi szczeblami dowodzenia zgodniez 
zasadą interoperacyjności, 

 FONET – zestaw urządzeń i ich oprogramowa-
nia, tworzący jednolitą bazę wymiany danych 
pomiędzy pojazdami na polu walki. Jedną 
z podstawowych jego funkcji jest zapewnie-
nie cyfrowej łączności głosowej w  oparciuo 
dostępne środki łączności, 

 FlyEye – Bezzałogowy System Powietrzny, 
z  innowacyjnymi rozwiązaniami w  obszarze 
kontroli lotu i transmisji danych. Czas przygo-
towania do misji poniżej 10 minut. Współpra-
cuje z  systemami artyleryjskimi, jako środek 
rozpoznania ogniowego, 

 SKO-M – system artyleryjski wspierający do-
wodzenie moździerzami, wykorzystujący 
najnowsze technologie informatyczne i  łącz-
ności.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W  SEKTORZE 
KOSMICZNYM

 System Analysis and Design, Automations 
and concepts, Automation & Robotics Sy-
stems, Automation & Robotics components 
and Technologies, Control electronics techno-
logies, Mechanism engineering.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-
BADAWCZEJ

 systemy komunikacji radiowej - rozwój no-
woczesnych rozwiązań łączności do zasto-
sowania w  systemach wojskowych, systemy 
autonomiczne - rozwój gamy rozwiązań 
bezzałogowców latających oraz lądowych, 
kierowanie ogniem - rozwój systemów artyle-
ryjskich kierowania ogniem.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE
 WB Electronics S.A. posiada biuro konstrukcyj-

ne oraz wydział produkcyjny. W  biurze kon-
strukcyjnym zatrudnieni są specjaliści z wielu 
dziedzin inżynierii - mechanika, elektronika, 
oprogramowanie. Baza aparatury laborato-
ryjnej to między innymi komory klimatyczne, 
specjalistyczne oscyloskopy, mierniki widma. 
Posiadane licencje oprogramowania umożli-
wiają pełny proces projektowania.

OSOBA DO KONTAKTU
Krzysztof Skrzypiński
krzysztof.skrzypinski@wb.com.pl

www.wb.com.pl

WB Electronics
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WiRan

WiRan Sp. z  o.o. to działający od 2002 roku 
kompleksowy dostawca rozwiązań związa-
nych z  techniką RF/w.cz. z  doświadczeniem 
na rynku kosmicznym, militarnym, kolejowym 
oraz IoT ze szczególnym uwzględnieniem sy-
stemów komunikacji bezprzewodowej. Nasze 
biuro projektowe realizuje projekty urządzeń 
elektronicznych od koncepcji do działającego 
prototypu wraz z dedykowanymi testami po-
zwalającymi zapewnić wymaganą jakość pro-
duktu. Nasi inżynierowie wspomagają klienta 
swoim doświadczeniem w zakresie rozwiązy-
wania problemów EMC.
Aktualnie WiRan realizuje dwa kontrakty z ESA 
dotyczące realizacji modułów łączności radio-
wej w paśmie S oraz X.

PRODUKTY I USŁUGI 
Produktami WiRan są:

 satelitarne i naziemne moduły łączności ra-
diowej,

 systemy pomiarowe i komponenty RF,
 dedykowane urządzenia elektroniczne 

o wysokiej niezawodności,
 systemy dystrybucji sygnałów RF.

DO USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRMĘ 
NALEŻĄ MIĘDZY INNYMI

 Symulacje elektromagnetyczne,
 Projektowanie, prototypowanie,  testowa-

nie i pomiary urządzeń elektronicznych,
 Testy EMC oraz środowiskowe.

INFORMACJE DODATKOWE
WiRan jest oficjalnym biurem reprezentują-
cym firmę Exova na terenie Polski. Exova to 
między innymi międzynarodowy dostawca 
usług metrologicznych i kalibracyjnych. Labo-
ratoria EXOVA zapewniją szeroki zakres dedy-
kowanych testów polimerów i  kompozytów, 
korozji i  ochrony przed nią, technologii me-
talurgicznych, chemicznych, mikrobiologicz-
nych dla przemysłu lotniczego, paliwowego, 
transportowego, żywieniowego i  farmaceu-
tycznego.

WiRan we współpracy z DesART jest oficjalnym 
biurem sprzedażowym i wsparciem technicz-
nym FEKO na terenie Polski. FEKO należący do 
grupy ALTAIR Hyperworks to wszechstronny 
symulator elektromagnetyczny (CEM) szeroko 

stosowany w  telekomunikacji, przemyśle sa-
mochodowym, lotniczym i obronnym.

KLIENCI I PARTNERZY
 ESA,
 firmy rynku telekomunikacyjnego: T-MOBI-

LE, ORANGE, NOKIA, PASSUS,
 firmy rynku militarnego: CTM, RADMOR, 

KENBIT, ELSE,
 producenci taboru szynowego: PESA, NE-

WAG, SOLARIS, ENTE,
 firmy obszaru nowych technologii  IT: Tele-

MobileLabs, MPICOSYS, ESTIMOTE.

OSOBA DO KONTAKTU
mgr inż. Maciej Król
m.krol@wiran.pl.

www.wiran.pl  
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Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. mają 
siedzibę w  północno-wschodnich granicach 
administracyjnych Warszawy w  Zielonce,  
ul. 1 Maja 1. Działają jako Spółka Akcyjna 
od dnia 1/01/2008 zarejestrowana w  Kra-
jowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000296158. Spółka powstała w  wyniku ko-
mercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
o  nazwie Wojskowe Zakłady Elektroniczne 
powołanego do życia zarządzeniem Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 8/10/1964. W 2014r. 
WZE S.A. stały się członkiem Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej PGZ S.A. 
W ciągu wielu dekad głównym zadaniem za-
kładu było prowadzenie remontów i  moder-
nizacji systemów radiolokacyjnych oraz pro-
dukcja systemów walki radioelektronicznej. 
W ramach sukcesywnego rozszerzania zakresu 
działalności w  2017r. Zarząd dokonał rede-
finicji portfolio produktów i  przyjął pięć 
głównych obszarów działalności: 

 Systemy Rakietowe, 
 Platformy Lądowe, 
 Systemy Radarowe, 
 Walka Radioelektroniczna,
 Systemy Powietrzne i Kosmiczne.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., w  każ-
dym z tych obszarów biorą czynny udział za-
równo jako lider konsorcjów jak również jako 
podwykonawca projektów. Aktywna koopera-
cja, współdzielenie zadań oraz odpowiedzial-
ności jest wpisane w  naturalny model pro-
wadzenia działań. Dzięki temu zdobywamy 
cenne doświadczenia we współpracy z:

 partnerami krajowymi w  ramach Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej S.A., 

 partnerami zagranicznymi z  USA, Europy 
oraz Izraela,

 partnerami krajowymi z poza Grupy PGZ,
 jednostkami naukowymi i badawczymi.

PARTNERZY ZAGRANICZNI
 Leonardo–systemy elektroniki;
 Kongsberg–pociski manewrujące oraz elek-

tronika;
 ThalesAlenia Space–systemy kosmiczne;
 Honeywell–systemy nawigacji;
 Lockheed Martin–systemy kosmiczne 

i elektronika;
 Raytheon–systemy kosmiczne i elektronika;
 Rafael–systemy elektroniczne i optoelektro-

niczne;
 Elbit oraz Elta–systemy walki radioelektro-

nicznej.

PRODUKTY
 Rakietowy System Obrony Przeciwlotniczej 

NEWA S.C.,
 Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-

-Zakłócający „Przebiśnieg”,
 Śmigłowcowy System Rozpoznania Radio-

elektronicznego,
 Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygna-

łów Radiolokacyjnych,
 Radiolokacyjna Stacja Wstępnego Poszuki-

wania,
 System rozpoznawczo-zakłócających KAK-

TUS-MO,
 System do zwalczania BSP „Lanca Elektro-

magnetyczna”,
 i wiele innych.

Firma posiada odpowiednio przygotowa-
ną infrastrukturę oraz zakład produkcyjny, 
w którym funkcjonują m.in. następujące działy: 

 konstrukcyjny w  zakresie elektroniki i  me-
chaniki,

 produkcyjny w zakresie elektroniki i mecha-
niki,

 serwisowy,
 kontroli jakości,
 administracyjne.

Daje to możliwość dostarczenia dla swoich 
klientów rozwiązań na najwyższym poziomie.

ZAPLECZE LABORATORYJNE
 odpowiednio przygotowany park maszy-

nowy,
 laboratoria specjalistyczne: środowiskowe, 

kompatybilności elektromagnetycznej, wi-
bracyjne,

 serwerownie, 
 bezpieczny systemem teleinformatyczny.

Każde stanowisko wyposażone jest w dostęp 
do Intranetu a  działy administracyjne mają 
stały dostęp do odpowiednio zabezpieczonej 
sieci Internet.
Dzięki licznemu doświadczeniu w  realizacji 
projektów krajowych i  międzynarodowych 
zarówno w formie lidera jak i podwykonawcy, 
oraz dzięki stosowaniu w firmie metodyki pro-
wadzenia projektów PRINCE 2, WZE S.A. są 
w stanie zapewnić niezbędne i uzgodnione 
usługi w ramach realizowanych zadań pro-
jektowych.

OSOBA DO KONTAKTU
dr inż. Konrad A. MARKOWSKI
Konrad.Markowski@wze.com.pl

http://wze.com.pl

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.



Nazwa firmy Imię i nazwisko Stanowisko E-Mail Telefon

6ROADS Sp. z o.o. Michał Żołnowski Member of the Board michal.zolnowski@6roads.com.pl

ABM Space Sp. z o.o. Sebastian Meszyński President of the board sebastian.meszynski@abmspace.com +48 723 40 40 50

Adaptronica Sp. z o.o. Przemysław Kołakowski President of the board pkolak@adaptronica.pl +48 22 751 66 83

Antmicro Sp. z o.o. Michael Gielda Business Development Manager mgielda@antmicro.com +48 504 631 956

Astri Polska Sp. z o.o. Jacek Mandas President of the board Office.astripolska@astripolska.pl +48 221 05 51 11

Astronika Sp. z o.o. Bartosz Kędziora President bkedziora@astronika.pl +48 22 3296 234

Blue Dot Solutions Sp. z o.o. Maciej Mickiewicz Vice president maciej.mickiewicz@bluedotsolutions.eu +48 502 17 38 88

Centrum Badań Kosmicznych 
PAN

dr Piotr Orleański Head od Laboratory of Satellite 
Applications of FPGA

piotr.orleanski@cbk.waw.pl +48 22 496 62 00

CloudFerro Sp. z o.o. Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu mkrzyzanowski@cloudferro.com +48 22 354 65 73

Creotech Instruments S.A. Jacek Kosiec Director of Space Programme & 
Business Development

jacek.kosiec@creotech.pl +48 222 33 10 27

Eversis Sp. z.o.o. Bartosz Szkudlarek Business Development Director bszkudlarek@eversis.com + 48 531 201 531

FastLogic Sp. z o.o. Kamil Grabowski Board of Directors kgrabowski@fastlogic.pl +48 42 207 40 96

Geosystems Polska Sp. z o.o. office@geosystems.pl

GMV Innovating Solutions 
Sp. z o.o.

Paweł Wojtkiewicz Director for Space in Poland  pwojtkiewicz@gmv.com +48 22 395 85 12

Grupa Kapitałowa Polska 
Grupa Zbrojeniowa

dr Michał Wierciński Head of Space and Satellite 
Technologies Office 

biuro@pgzsa.pl +48 22 718 43 00

Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. Urszula Szulewicz Vicepresident of the boad u.szulewicz@hertzsystems.com +48 601 292 944

Inphotech Sp. z o.o. dr inż. Barbara Wajnchold Project Manager bwajnchold@inphotech.pl +48 22 409 91 45

Instytut Lotnictwa Adam Okiński Space Technologies Department 
Institute of Aviation

adam.okninski@ilot.edu.pl +48 22 188 37 05 

Instytut Łączności Michał Marszalec Contact person m.marszalec@itl.waw.pl +48 22 51 28 140

IPPT PAN prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-
-Szulc

Contact person holnicki@ippt.pan.pl +48 22 826 89 11

IRES Technologies Sp. z o.o. Dominik Rybka Member of the Board dominik.rybka@irestechnologies.com +48 733 568 963

ITSG Sp. z o.o. Agnieszka Osial Contact person aosial@itsg.com.pl +48 22 322 84 51

iTTi Sp. z o.o.
Joanna Baksalary contact person joanna.baksalary@itti.com.pl +48 61 622 69 85

Krzysztof Samp Vicepresident of the boad krzysztof.samp@itti.com.pl +48 61 622 69 85

Jakusz SpaceTech Sp. z o.o. Bartosz Jakusz President bartosz.jakusz@jakusz-spacetech.com +48 572 284 588

Kapitech Sp. z o.o. Iuliia Strotska Management Director istrotska@kapitech.pl

Komes Sp. z o.o.
Piotr Harnatkiewicz President of the board harnatkiewicz@komes.pl + 48 662 123 001

Rafał Kiljan Account Manager kiljan@komes.pl 48 507 055 806

KP Labs Sp. z o.o. Anna Andrykiewicz-Szczęsna Contact person kontakt@kplabs.pl +48 32 461 22 99

N7 Space Sp. z o.o. Michał Mosdorf CEO mmosdorf@n7space.com +48 22 299 20 50

Nobo Solutions S.A. Łukasz Maciejewski Member of the Supervisory 
Board

lukasz.maciejewski@nobosolutions.com +48 71 736 33 69

OPEGIEKA Sp. z o.o. Adam Augustynowicz FVP adam.augustynowicz@opegieka.pl +48 55 237 60 00

PCO S.A. Mariusz Krawczak Head of Business Development 
and Marketing

pcobb@pcosa.com.pl +48 22 515 75 01

PIAP Space Sp. z o.o. Mateusz Wolski President of the board office@piap-space.com

Piktime Systems Sp. z o.o. Robert Urbaniak Vicepresident rurbaniak@piktime.com  +48 61 624 36 37

Planet PR Sp. z o.o.
Łukasz Wilczyński CEO newbusiness@planetpr.pl +48 516 03 60 36

Anna Watza contact person

Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów PIAP

Patryk Koć contact person pkoc@piap.pl +48 22 874 00 00



Nazwa firmy Imię i nazwisko Stanowisko E-Mail Telefon

Airbus Marzena Osowska Matasz Head of Commercial Business 
Development 

marzena.osowska@pzl.eads.net +48 605 120 912

Radiotechnika Marketing 
Sp. z o.o.

Agata Dras-Chmielewska New Markets Manager adras@radiotechnika.com.pl  +48 71 327 07 68

Robotics Inventions Sp. z o.o. Anna Suchodolska-Jaszczołt Production Project Manager ESA 
CoordinatorProduction Project 
Manager ESA Coordinator 

asuchodolska@roboticsinventions.com  +48 502 319 529

SATIM Monitoring Satelitarny 
Sp. z o.o.

Jacek Strzelczyk Chief Executive Officer jacek.strzelczyk@satim.pl +48 694 906 428

Scanway Sp. z o.o. Mikołaj Podgórski Chief Operations Officer m.podgorski@scanway.pl +48 504 217 324

SCNT Przemysłu 
Kosmicznego

Jolanta Hamerlak Biuro Zarządzania i Rozwoju  j.hamerlak@scntpl.pl  +48 798 445 871

Semicon Sp. z o.o. Jacek Tomaszewski Chief Executive Officer jtomaszewski@semicon.com.pl +48 22 615-73-71

Sener Sp. z o.o. Aleksandra Bukała Chief Executive Officer info@sener.pl +48 22 380 75 75

SIRC Sp. z o.o. Radosław Piesiewicz Project Director r.piesiewicz@si-research.eu +48 882 812 210

Skytechnology Sp. z o.o. Mark Mulrainey Storage Dilemma Solver mark.mulrainey@lizardfs.com +48 22 100 32 48

SmallGIS Sp. z o.o. Tomasz Chucherko Head of the Remote Sensing 
Department

tomasz.chucherko@smallgis.pl +48 12 425 06 25

Softwaremill Sp. z o.o. sk. Jan Zborowski COO, co-founder jan.zborowski@softwaremill.com +48 504 858 544

Solaris Optics S.A. Jerzy Krężel contact person j.krezel@solarisoptics.eu +48 22  789 43 54

Space Garden Sp. z o.o. dr Jakub Mielczarek President of the board jakub.mielczarek@space.garden 

Space Kinetics Sp. z o.o. Agnieszka Orłowska Business Development Specialist agnieszka.orlowska@spacekinetics.com

SpaceForest Sp. z o.o. Robert Magiera President robert.magiera@spaceforest.pl +48 58 698 21 86

Spacive Sp. z o.o. office@spacive.pl

Spectator Sp. z o.o. Waldemar Franczak Chief Executive Officer waldemar@spectator.earth

Syderal Polska Sp. z o.o. Michał Drogosz President of the board michal.drogosz@syderal.pl +48 58 535 05 70

SystemicsPAB Sp. z o.o. Piotr Grabczynski Management Board Office p.grabczynski@syspab.eu

TechOcean Sp. z o. o. Michał Kacperczyk CMO m.kacperczyk@techocean.pl +48 793 480 564

Thales Alenia Space Polska 
Sp. z o.o.

Andrzej Banasiak General Director andrzej.banasiak@thalesgroup.com +48 22 639 52 25

TS2 Sp. z o.o. Marcin Frąckiewicz Chief Executive Officer marcin@ts2.pl +48 22 630 70 70

VFRPOLAND Sp. z o. o. Danuta Marcak Marketing & PR Manager danuta.marcak@vfrpoland.com +48 22 381 60 38

Wasat Sp. z o.o. Bartosz Buszke Prezes Zarządu bartosz.buszke@wasat.pl +48 600 253 700

WB Electronics S.A. Krzysztof Skrzypiński Contact person krzysztof.skrzypinski@wb.com.pl +48 22 731 25 47

WiRan Sp. z o.o. mgr inż. Maciej Król Co-owner, President m.krol@wiran.pl + 48 58 663 10 10

Wojskowe Zakłady 
Elektroniczne S.A.

Konrad A. Markowski Project Manager, Defence and 
Aerospace Technology

Konrad.Markowski@wze.com.pl +48 785 002 913

SPACE PL Kinga Gruszecka Office manager biuro@space.biz.pl +48 576 792 999






