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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 

 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

Nazwa podmiotu: Absiskey Polska Sp. z o. o. 
Wielkość podmiotu: SME 
Adres podmiotu: Postępu 15, 02-676 Warszawa 
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Paweł Kwiatkowski (p.kwiatkowski@absiskey.com) 

Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

· Doradztwo strategiczne w sektorze kosmicznym 
· Doradztwo w projektowaniu i zarządzaniu wnioskami 
· Zarządzanie projektami HE, ESA, Climate-KIC (od 

wniosku, do realizacji) 
· Współpraca z koordynatorami projektów UE / ESA w 

celu pozyskiwania partnerów 
· Wzmocnienie pozycji na rynku 
· Poprawienie wydajności operacyjnej 
· Organizacja eventów, hackathonów w tematyce 

wykorzystania danych satelitarnych 
· Przygotowywanie ofert marketingowych dla 

potencjalnych klientów 
· Przygotowanie badań rynkowych dla klientów 
· Rozliczanie ulg w projektach B+R 

Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

Kompetencje: Otwarty umysł, duże zainteresowanie 
technologiami, organizacja pracy, ogólna wiedza naukowa, 
dobre zdolności komunikacyjne, elastyczność, autonomia, duch 
zespołowy, umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów. 
Języki: polski język ojczysty, biegła znajomość języka 
angielskiego, znajomość języka francuskiego mile widziana. 
Absolwenci z tytułem: magistra, inżyniera, magistra inżyniera, 
doktoranci. 
Kierunek studiów: lotnictwo i kosmonautyka, astronomia, 
nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie 

Ogólny opis stanowiska pracy: 

· Wsparcie w pisaniu wniosków projektowych ESA, HE, 
Climate-KIC na potrzeby własne i klientów 

· Przeprowadzanie badań rynkowych na potrzeby 
klientów 

· Wsparcie w wydarzeniach organizowanych przez 
Absiskey Polska 
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· Animacja i rozwój społeczności wokół SpaceHUB 
· Przygotowywanie ofert marketingowych dla 

potencjalnych klientów 
· Promocja firmy na zewnątrz 
· Udział w projektach 

 
Data i podpis: 
 

08.03.2022             
 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres 
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr 

sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl. 

 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/
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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 

 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

Nazwa podmiotu: Astronika Sp. z o.o. 
Wielkość podmiotu: Mały Przedsiębiorca 
Adres podmiotu: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa 
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Agata Paź : apaz@astronika.pl  

Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

Mechanika precyzyjna, penetratory geologiczne, instrumenty 
kosmiczne, konstrukcje ultralekkie, robotyka kosmiczna – 
urządzenia mobilne, integracja systemów, trybologia, analizy 
systemowe.  

Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

1. Student ostatniego roku lub absolwent z tytułem Inżyniera 
lub Magistra Inżyniera jednego z następujących kierunków 
(lub pokrewnych): mechatronika, elektronika, automatyka i 
robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn. 

2. Doświadczenie w projektowaniu i implementowaniu 
systemów wbudowanych na poziomie projektów 
studenckich lub zawodowych. 

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 
sporządzanie dokumentacji technicznej i komunikację z 
zagranicznymi kontrahentami.  

4. Dobra znajomość Pythona. 
5. Podstawowa znajomość systemów CAD. 
6. Mile widziane:  

- znajomość: Simulink, Matlab, LabView, ROS, Gazebo, GIT.  
- doświadczenie w implementacji algorytmów sterowania, 
nawigacji, analiz i symulacji w obszarze robotyki.  

Ogólny opis stanowiska pracy: 

Poszukujemy stażysty na stanowisko Elektronik-Mechatronik. 
Do obowiązków stażysty należeć będzie:  

• Projektowanie systemów elektroniki wbudowanej 
(mikrokontrolery 16/32 bit, sensory),  

• Tworzenie oprogramowania integrującego dane z 
czujników w środowisku Python, 

• Wykorzystywanie szerokiego spektrum czujników do 
pomiarów fizycznych,  

mailto:apaz@astronika.pl
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• Wykonywanie podstawowych analiz i obliczeń 
uzasadniających dobór parametrów proponowanych 
rozwiązań (np. czujników) 

• Integracja i testowanie zaprojektowanych systemów 
mechatronicznych. 

• Przygotowywanie dokumentacji technicznej i raportów z 
wdrażanych rozwiązań.   

 
Data i podpis: 
 

 

 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres 
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr 

sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl. 

 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/




Załącznik 2

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW
PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ

KONKURS O STAŻ
„Polish Space Fellowship Programe”

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców
Nazwa podmiotu: BitByBit Sp. z o.o.
Rodzaj/wielkość przedsiębiorstwa
(małe/średnie/duże): Małe

Adres podmiotu: ul. Zamkowa 7/13, Poznań 61-768
Osoba do kontaktu w sprawie KONKURSU
O STAŻ: Marek Młodkowski

Główne obszary działalności rynkowej
podmiotu: Informatyka - tworzenie aplikacji webowych i mobilnych

Data wypełnienia formularza: 07.03.2022

Wymagania od kandydatów
(np. ukończony kierunek studiów,
specjalizacja, posiadane certyfikaty,
dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
znajomość języków obcych, itp.):

- Studia na kierunku informatycznym lub
pokrewnym

- Minimum 2 letnie doświadczenie w projektach
informatycznych na stanowisku analityk
systemów/ tester automatyczny lub programista,

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w
mowie i piśmie,

- Dobra znajomość języków programowania: Java
OSGi, lub JavaScript (React),

- Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
- Bardzo dobre umiejętności analityczne i

interpersonalne,
- Samodzielność i sumienność w codziennych

działaniach,
- Chęć uczenia się nowych rzeczy.

Ogólny opis stanowiska pracy:

Poszukujemy specjalistów z zakresu programowania lub
testowania do projektów związanych z rozwojem
infrastruktury komponentowej (European Ground Systems
Common Core) służącej do  monitorowania i kontroli misji
kosmicznych.

Podpis:

1



Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do
konkursu.

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ
„Rozwój kadr sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl.

2

mailto:staze@space.biz.pl
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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 

 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

Nazwa podmiotu: 
 
Creotech Instruments S.A. 

Wielkość podmiotu: Średnie przedsiębiorstwo 
Adres podmiotu: Ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno 
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Katarzyna.alaburda@creotech.pl 

Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

 
a) Systemy mikrosatelitarne  
b) Produkcja elektroniki dla systemów kosmicznych  
c) Analiza zobrazowań satelitarnych, systemy 

zarządzania UAV  
d) systemy pomiarowe dla nauki, m.in. do 

eksperymentów fizyki kwantowej  
 

 

Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

 
 Studia na kierunkach związanych z działalnością CTI, m.in. 
elektronika, informatyka, fizyka kwantowa, mechanika itp.  
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 
czytanie i przygotowanie dokumentacji technicznej.  
Mile widziane doświadczenie projektach badawczo-
rozwojowych oraz zainteresowanie branżą kosmiczną. 
 
Inżynier/ka ww. kierunków z preferencjami do pracy  
z klientem w obszarze business developmentu ( wsparcie 
międzynarodowej sprzedaży platformy satelitarnej) 

 

Ogólny opis stanowiska pracy: 

 
Stanowiska inżynierskie do projektów lotnych związane są  
z projektowaniem elektroniki, mechaniki, bądź 
oprogramowania dla misji satelitarnych, jak również 
integracją satelity.  Możliwe jest również zaangażowanie 
w projekty z zakresu analizy danych satelitarnych.  

  

 
Data i podpis: 
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Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres 
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr 

sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl. 

 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/




















                                                            
  

 
 
 

                                                           

 
 

 

1 
 

 
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 

 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

Nazwa podmiotu: N7 Space Sp. z o.o. 
Wielkość podmiotu: MŚP 
Adres podmiotu: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Michał Mosdorf 
Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

Oprogramowanie pokładowe (on-board software) 

Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

Patrz opis poniżej 

Ogólny opis stanowiska pracy: 

Chcesz dołączyć do zespołu specjalistów, który chętnie dzieli się 
wiedzą? Szukasz przyjaznego miejsca, w którym rozwiniesz 
swoje kompetencje? Chcesz mieć realny wpływ na przebieg 
Twojej ścieżki zawodowej? 

 

Jesteśmy software house’m specjalizującym się w rozwijaniu 
oprogramowaniu embedded dla systemów pokładowych, w 
szczególności z użyciem MBSE (Model Based Software 
Engineering). Odbiorcą większości naszych projektów jest 
Europejska Agencja Kosmiczna lub jej kontraktorzy, dlatego 

jeżeli (poza programowaniem      ) interesuje Cię przemysł 
kosmiczny, a w szczególności rozwój komputerów pokładowych 
(OBC), tworzenie oprogramowania do instrumentów (payloadu) 
oraz praca w oparciu o standardy ECSS w projektach i misjach 

ESA, N7 Space jest miejscem dla Ciebie      . 

Czekamy na Twój ruch! 

 

Aktualnie poszukujemy stażystów/tek i o następujących 

profilach kompetencyjnych: 
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Embedded Software Engineer 
Czego oczekujemy: 

• Znajomość C oraz C++ 

• Doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów 

• Znajomość zagadnień związanych z testowaniem 
oprogramowania 

• Znajomość Python oraz UML 

• Doświadczenie z systemami operacyjnymi czasu 
rzeczywistego (RTEMS, FreeRTOS) 

 

Software Engineer 
Czego oczekujemy: 

• Znajomość języków C++, C#, Java, Python 

• Doświadczenie w realizacji testów oprogramowania 

(jednostkowych i integracyjnych) 

• Mile widziana znajomość QT 
 
 

 
Data i podpis: 
 
 
 
 

07 marca 2022 r. 

 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres 
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr 

sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl. 

 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/
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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 

 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

Nazwa podmiotu: SYDERAL Polska Sp. z o.o. 
Wielkość podmiotu: MŚP 

Adres podmiotu: 
Trzy Lipy 3, bud. B, 3.11.5 
80-172 Gdańsk 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 

Michał Drogosz 

Michal.drogosz@syderal.pl 
tel. +48 515 369 560 

Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

SYDERAL Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu 
rozwiązań z zakresu elektroniki i oprogramowania dla 
przemysłu kosmicznego. Spółka powstała w 2016 roku, ma 
siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, 
obecnie zatrudnia 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
Dynamiczny rozwój SYDERAL Polska był możliwy dzięki 
efektywnemu transferowi wiedzy oraz korzystaniu z 
doświadczenia szwajcarskiej firmy SYDERAL Swiss, posiadającej 
ponad 25 letnie doświadczenie w realizacji projektów dla 
sektora kosmicznego, która jest jej większościowym 
udziałowcem. 
SYDERAL Polska realizuje projekty na zlecenie Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA) oraz w ramach Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR) skupiając swoją działalność na 
sektorze kosmicznym. 
Produkty 

− kontrolery mechanizmów oraz instrumentów 
naukowych, 

− moduły pamięci masowej w technologii Flash, 

− kontrolery źródła splątania kwantowego (rynek 
satelitarnej dystrybucji klucza kwantowego). 

Usługi 

− projektowanie układów elektronicznych, 

− projektowanie systemów w oparciu o układy FPGA, 

− tworzenie oprogramowania pokładowego. 

mailto:Michal.drogosz@syderal.pl
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Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

Od kandydatów oczekujemy: 

− ukończone studia minimum inżynierskie na 
kierunkach: elektronika, informatyka, automatyka 

− bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

− mile widziane doświadczenie w projektowaniu 
układów elektronicznych lub rozwoju 
oprogramowania (Python, C, C++) czy też 
zainteresowanie tworzeniem kodu FPGA 

− mile widziane zainteresowanie technologiami 
kosmicznymi 

Ogólny opis stanowiska pracy: 

Poszukujemy osób, które są zainteresowane w rozwoju swoich 
kompetencji w jednym z poniższych obszarów: 

− projektowanie układów elektronicznych 

− rozwój kodu FPGA 

− tworzenie oprogramowania wykorzystywanego do 
testów (Python, C++) 

 
Oferujemy: 

− udział w projektach z obszaru rozwoju 
innowacyjnych technologii i produktów dla 
zastosowań wykorzystywanych na pokładach 
satelitów 

− wdrożenie dotyczące rozwoju technologii 
kosmicznych 

− możliwość zatrudnienia po ukończeniu stażu 

 
Data i podpis: 
 08/03/2022  

 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres 
staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr 

sektora kosmicznego” dostępnym na www.space.biz.pl. 

 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/
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Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 
Al. Jerozolimskie 202 
02-486 Warszawa 

 

Załącznik 1 

FORMULARZ DLA PODMIOTÓW  

PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTĘ 
KONKURS O STAŻ 

„Polish Space Fellowship Programe” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 
Nazwa podmiotu: WiRan Sp.z o.o. 
Wielkość podmiotu: Małe przedsiębiorstwo 
Adres podmiotu: Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia 
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Maciej Król 

Główne obszary działalności rynkowej 
podmiotu: 

R&DaaS, projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych na rynek 
przemysły 4.0, kolejowy, militarny i kosmiczny 

Wymagania od kandydatów 
(np. ukończony kierunek studiów, 
specjalizacja, posiadane certyfikaty, 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe, 
znajomość języków obcych, itp.): 

• wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie (inżynieria systemów, 
inżynieria mikrofalowa, elektronika, automatyka i robotyka, 
pokrewne),  
• doświadczenie w minimum 1 z poniższych zagadnień:  

• projektowania urządzeń elektronicznych również 
zawierających tory radiowe / mikrofalowe,  

• tworzenia i rozwijania oprogramowania układowego w języku 
C na mikrokontrolery w architekturze ARM m.in. STM32, 
Nordic nRF  

• doboru niezbędnych układów peryferyjnych  
• przeprowadzania testów oprogramowania 

układowego/niskiego poziomu dla ukł. testowych i 
prototypów  

• tworzenia dokumentacji projektowej i raportowanie 
wykonywanych zadań 

• testowanie urządzeń elektronicznych 

Ogólny opis stanowiska pracy: 

• projektowanie urządzeń elektronicznych (w tym w.cz.),  
• tworzenie i rozwijanie oprogramowania układowego w     języku C na 
mikrokontrolery w architekturze ARM m.in. STM32, Nordic nRF lub na 
FPGA 
• tworzenie dokumentacji testowej  
• tworzenie przypadków testowych na podstawie dokumentacji 
projektowej  
• testowanie produktów przy użyciu opracowanych przypadków  
• raportowanie wyników  
• projektowanie środowiska do przeprowadzania testów 

 
Data i podpis: 
 

 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie i w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem przesłać na adres staze@space.biz.pl. Jedynie przesłanie obu plików 
będzie uznawane przez organizatorów za zgłoszenie podmiotu do konkursu. 

Wysyłanie niniejszego formularza na adres staze@space.biz.pl równoznaczne jest ze zgłoszeniem do udziału  
w KONKURSIE O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” i zaakceptowaniem regulaminu KONKURSU O STAŻ „Rozwój kadr sektora kosmicznego” dostępnym na 

www.space.biz.pl. 

mailto:staze@space.biz.pl
mailto:staze@space.biz.pl
http://www.space.biz.pl/
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