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1. Introduction 

 

The Engineering Design Centre (EDC) is a joint initiative of GE and the Institute of Aviation. As the largest 

engineering design centre in Europe, we have been providing state-of-the-art solutions for the modern 

industry for 18 years. We combine the technological potential of our organisation with cutting-edge digital 

technologies. We develop our products and the competences of our engineers, increase the responsibility 

of entire teams and expand our network of contacts.  

 

In 2017, our engineers had numerous accomplishments, including the commencement of simulation tests 

of the ACCV compressor and the first prototype of the FETT engine, which are being developed in 

cooperation with engineers from Warsaw, Prague, Turin, and Munich. Our project entitled Buzzard Power 

Generation Upgrade received 2nd place (Silver Winner) at the 30th IPMA World Congress in Astana in the 

category of IPMA Project Excellence Award 2017. It was carried out mainly by the BHGE engineers who 

cooperated with the Control Engineering teams from Florence and India in the area of improving the 

power supply standards for crude oil drilling rigs. In May 2017, members of the Nacelle team from Aviation 

Systems Mechanical, along with their colleagues from Middle River Aircraft Systems, conducted a 

certification crash test of Passport 20 engine nacelle inlet with a bird. This was a great success 

demonstrating the skills of our staff.  

 

In October 2017, we participated in the finals of the 3rd edition of “Start-ups in the Palace”. The event 

was intended to help Polish start-ups develop breakthrough technologies and ideas for global markets. It 

was attended by Mr Andrzej Duda, the President of the Republic of Poland, as well as by the 

representatives of companies that attach great importance to innovation and promotion of technological 

thought. The Organisers invited the EDC because they recognised our high innovation culture and 

contribution to technological development. They also appreciated our cooperation with universities. Last 

year focused on the creation of new relationships with the academic environment and on cultivating those 

developed many years ago. It is a joint determination to improve the quality of education of the future 

engineering staff, as well as a quest for cooperation opportunities on scientific and business projects. In 

2017, we launched the implementation doctoral programme of the Ministry of Science and Higher 

Education, which offers benefits to all the three parties to the agreement, namely the employee, the 

company and the higher education institution. The EDC was visited by students from the USA, Helsinki, 
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Kraków and Warsaw, and we took an active part in events organised at technical higher education 

institutions. 

 

The present report shows our openness, innovativeness, flexibility and constant development. 

 

 

About General Electric and the Institute of Aviation 

 

General Electric (GE)  

General Electric was founded in 1892 following a merger of two enterprises: the Edison Electric Light 

Company managed by Thomas A. Edison and the Thomson-Houston Electric Company, run by Charles A. 

Coffin. General Electric was created to meet the most important global needs in the field of energy, 

medical and transportation infrastructure, consumer technologies and financial services. GE’s creative 

approach to business and its organisational culture makes it a world leader in numerous sectors, catering 

to the specific requirements of clients worldwide.  

 

Thanks to specialised employees, services and top-shelf technologies, GE speaks the industrial language, 

shapes new rules of competition for companies worldwide, and shows other organisations the direction 

for their development. 

  

The Institute of Aviation (ILOT)  

The history of the Institute of Aviation dates back to the early days of Poland's independence. However, 

it officially commenced its activities on August 1, 1926. Ever since its foundation, the Institute of Aviation 

has established contacts which have helped to develop and export the Polish technological thought 

abroad. It has continued in this spirit for more than 90 years, participating in the research of nearly all 

Polish aero-structures. 

 

The Institute of Aviation is currently an institution specialising in the performance of top-quality research 

that provide solutions to the problems of contemporary aviation and the space industry, not only in 

Poland but also worldwide. It works closely with global leaders in the aviation industry, such as General 

Electric, Airbus, Boeing or Pratt and Whitney. Thanks to nearly 18 years of cooperation with General 
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Electric – one of the world’s 17 largest corporations, under the name of Engineering Design Centre, the 

Institute also carries out research for other sectors of the economy.  

 

Cooperating with technical universities, scientific institutes, R&D units, knowledge transfer centres and 

industrial organisations, both in Poland and abroad, the Institute of Aviation also makes it possible to 

utilise the achievements of top-class scientists and participate in the performance of international 

projects not only in the field of aviation.  

 

By investing in the development of its staff and scientific-research infrastructure, the Institute of Aviation 

is consistently committed to achieving the position of one of the best research institutes in Europe and 

maintaining competitiveness on the global research market. The Institute of Aviation features 6 

professional sections as well as 30 well-equipped and specialised laboratories. 

 

 

1. CSR at General Electric – a statement by Marian Lubieniecki – President of 

General Electric Company Polska Sp. z o.o. 

 

Ladies and Gentlemen, 

I have had the pleasure of observing EDC’s development since the very 

first days, that is to say for nearly 18 years. I remember the times when 

the company employed merely a handful of engineers. We worked 

together to create our structures and execute the first projects. As the 

years went by, our organisation expanded and became more aware of the 

market’s needs. Step by step, we created a business ecosystem around 

us, establishing relationships with scientific and research institutions, as 

well as business organisations. 

In 2017, we focused on GE integration both in Poland and across Europe. This was a time of network 

mapping and looking for common interests. As a result of our activities, we began launching our joint 

projects with the GE Aviation factories in Bielsko-Biała (Avio Aero) and Dzierżoniów (Unison). Today, 

through our dynamic cooperation, we are able to influence the technological development of the entire 
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region. Together with other GE centres, we are responsible for the entire product lifecycle, from design, 

through tests and production, to maintenance. 

Thanks to in-depth integration we know that we all act along the same lines in times of dynamic changes. 

Our Clients are a priority for us. Our continuous development goes hand in hand with their changing 

needs. We are flexible in our activities and create our innovative solutions with openness to all, even the 

most original, ideas. In the pursuit of our goals we inspire not only ourselves and each other, but also 

others.  

With our extensive possibilities and a well-developed network of GE in Poland, we can really transform 

the nature of engineering both in the region and worldwide. I believe that the EDC, as an 18-year-old, will 

find its bearings in the world of new contacts, challenges and projects, without losing its main features, 

such as innovation, persistence in pursuing its goals and, above all, the will to cooperate. It is the power 

of joint actions that we trust the most in. This is what got us to where we are today.  

 

Marian Lubieniecki  

EDC Site Leader  

President of the Management Board at General Electric Company Polska Sp. z o.o. 
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4. CSR at the Institute of Aviation – a statement by dr hab. inż. Witold 

Wiśniowski, prof. nadzw.– the Director of the Institute of Aviation 

 

Ladies and Gentlemen,  

The primary objective of the Institute of Aviation is to conduct scientific 

research focused on industrial implementation. The scope of the Institute’s 

interests encompasses issues related to technologies of aero-engines and 

rocket engines, technologies of composite structures, designing of light 

aircraft and systems of transportation by means of these aircraft, as well as 

analyses of materials and subassemblies.  

International cooperation plays a fundamental role for the Institute of 

Aviation, which includes joint projects and the provision of research services. 

The strategic partner in this area is General Electric, with the Engineering Design Centre created 

specifically for this company within the framework of the Institute.  

Great significance should also be given to the projects executed within the framework of the European 

Union. The importance of our cooperation with the Ohio State University and Pratt&Whitney Canada is 

on the rise. Recently, the Institute has also started cooperation with the Nevada Institute for Autonomous 

Systems and other centres of this type in the world. 

Priorities of the Institute include training and development of its staff, as well as promoting its 

achievements. The staff of the Department of Remote Sensing won the prestigious Copernicus Masters 

Competition, organised by the European Commission and the European Space Agency, in the category of 

Copernicus Sustainable Development Challenge, for creating an innovative web and mobile application 

for monitoring the activity of bees. The prestigious “NI Engineering Impact Awards” distinction (by the 

American National Instruments company) was also received by the engineers of the Department of Space 

Technologies for the software used, amongst others, in the tests of the main engine of the Polish ILR-33 

“Bursztyn” rocket.  

We also deal with implementing test results and educational activities. We have successfully passed the 

flight test of the ILR-33 “Bursztyn” rocket. It was intended to test the design prepared in the Institute of 
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Aviation and the technologies developed for sounding rockets and launchers. A model of the rocket was 

displayed at our flagship educational event – A Night at the Institute of Aviation, which attracted more 

than 37,000 visitors.  

Openness and involvement contribute to the formation of permanent partnerships. I believe that our 

cooperation with various entities helps us increase our potential and our chances for success.  

dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. 

Director of the Institute of Aviation 

 

 

 

 

5. Basic financial data for General Electric Company Polska Sp. z o.o. and the 

Institute of Aviation 

Data in PLN ‘000 for General Electric Company Polska Sp. z o.o.   

   
Detailed specification         2017         2016  

   

Balance sheet total  408,332.40 202,832.5 

Equity  304,879.10 135,156.2 

Sales revenues 250,267.50 250,730.8 

Gross profit  61,260.70 11,175.5 

Net profit  50,515.10 8,642.9 

Employee costs (payroll and supplementary payroll with mark-ups as 

well as employee funds) 
183,319.90 173,959.4 

Number of employees  1,056.00 1,065 
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Data in thousand PLN for the Institute of Aviation  
  

   

Detailed specification        2017     2016  

   
Balance sheet total   459,108.8  462,271.10 

Equity   149,271.4 152,447.50 

Sales revenues  259,617.4 244,907.40 

Gross profit   12,133.5 51,358.20  

Net profit   11,325.1 50,501.10 

Employee costs (payroll and supplementary payroll with mark-ups as 

well as employee funds)  
 153,122.8 139,908.10 

Number of employees  1,267.00 1,256.00  

 

6. Areas of the Engineering Design Centre’s (EDC) activities 

One of the areas of the Warsaw-based Engineering Design Centre (EDC) is GE Aviation. Its activities involve 

designing, improvement, production supervision and service support for the components of jet engines 

used in civil and military aviation throughout the world. The engineers employed at GE Aviation also work 

on advanced designs related to energy turbines used both in power plants and on ships. Moreover, apart 

from using digital solutions, such as special software from the Predix digital platform, the experienced 

specialists of GE Aviation solve technical problems of airlines that use GE engines. Currently, GE Aviation 

manufactures nearly 40 engine models (including GEnx, LEAP, Passport 20, Honda), which drive 

approximately 91 types of aircraft worldwide.  

 

In 2017, the engineers from the Warsaw-based GE Aviation continued their design works commenced in 

2015 on the advanced turboprop engine known as the Catalyst. The main achievements include the 

commencement of simulation tests of the ACCV compressor (in cooperation with the GE Aviation 

department in Munich) and the first prototype of the FETT engine (in cooperation with the GE Aviation 

departments in Prague and Turin).  
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In quantitative terms, the EDC is the largest centre where this innovative engine is being developed. The 

distinctive features of Catalyst in this class of engines are the cooled high-pressure turbine blades, wide 

application of parts produced by the incremental technology (3D print in metal) and a new compressor 

with a 16:1 pressure ratio. It is a major step forward in the field of turboprop engines of this class. The 

application of new technologies makes it possible to obtain 15% lower fuel consumption compared to 

other products available on the market. The 

Catalyst will be the only drive of the newly 

manufactured Cessna Denali aircraft. As part 

of the project, engineers implemented the 

Model Based Definition – an innovative 

approach to the definition of parts, 

excluding the traditional 2D drawings. As a 

result, the prevailing definition of an engine 

is the automatically updated 3D model, the so-called Digital Engine, where each engineer can keep track 

of how the particular parts work with others, as well as analyse the issues of assembly, tool access or 

inspections. In order to design and develop a technology for the cooling components of a high-pressure 

turbine, EDC engineers performed numerous verification tests in the Heat Transfer and Fluid Mechanics 

Laboratory at the Institute of Aviation. 

 

Our engineers’ growing competences make it possible for us to maintain good relations with our current 

business partners and help expand our offer both in Poland and abroad. The engineers working on such 

engines as CF6, CFM56, GEnx and Leap continue cooperating with service shops all over the world. Their 

goal is to reduce the costs of engine inspections. On the other hand, the purchase of new Boeing 737-

MAX airplanes by PLL LOT, which are equipped with the LEAP engines designed in the EDC, opens up new 

possibilities of cooperation with the local airline. 

 

In April 2016, we created two departments from GE Aviation Systems, which had been operating within 

the EDC for over 10 years, namely: Aviation Systems Mechanical and Avionics & Digital Solutions.  

The Aviation Systems Mechanical is a department that brings together staff specialising in the design of 

composite and metal structures, encompassing such aircraft elements as nacelles, wings and propellers. 

Clients receive support at all design stages of new products, from prototype concepts, through drawings 
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and design models, detailed multi-level analyses, proposals for the implementation of mass- and cost-

reducing solutions, as well as direct help and supervision in their production plants worldwide. The 

Aviation Systems Mechanical consists of four teams, namely Nacelles, Aerostructures, Propellers and 

Power & UNISON, which have more than 130 engineers. The core of the staff is made up of the CTH group, 

which consists of the Principal Engineer and five Senior Engineers. The oldest team of the section – 

Nacelles – consists of 40 engineers working on projects related to the structure of engine nacelles for such 

aircraft as Airbus A320, Comac C919, Boeing 747-8 and Bombardier 7000/8000. In 2015, we started work 

on a project involving preparation of a station for conducting a certification crash test of Passport 20 

engine nacelle inlet with a bird. Such events are extremely common. In the United States alone, more 

than 15,000 similar incidents have been reported over the past 24 years. On May 24, 2017, members of 

the Nacelle team, along with their colleagues from the Middle River Aircraft Systems (USA, Baltimore) – 

using the infrastructure of the Institute of Aviation – succeeded in preparing – from the conceptual phase 

through designing and performing a certification test of the above-mentioned accident that could 

negatively affect the integrity and functioning of the components of an airborne aircraft. This achievement 

represented a milestone confirming the skills and potential of the team and the test site prepared. In the 

years to come, we are planning to test the nacelles of other aero-engine models. The biggest team of the 

section, i.e. Aerostructures, is composed of 48 engineers, the great majority of whom commenced their 

work in the EDC at a time when cooperation was initiated with the GE Hamble factory located in Great 

Britain. Our largest projects, in terms of the number of employees involved and parts completed, 

encompass works related to the innovative Airbus A350 -900 and -1000 airplanes. In 2017, the 

Aerostructures team finalised most of the tasks in the projects related to designing the trailing edge 

components for the A350-1000 aircraft wing. The team composed of 40 engineers prepared more than 

60 designs and models of components, including for 20 large composite panels and 20 key metal 

components, as well as created 5,000 pages of certification reports. The employees of Aviation Systems 

Mechanical took an active part in the engineering works at the stage of producing composite panels, by 

providing support directly at the client’s factory in Great Britain. At the same time, together with the 

Energy Conversion Department of the Institute of Aviation, the team analysed the possibilities of using 3D 

print methods (rapid prototyping) in combination with optical tests for quick optimisation of spatial 

models made in the incremental technology. The objective of the work was to offer an alternative to the 

finite element method (FEM) for examining and analysing complex aerostructures. The Propellers 

department is made up of 18 engineers who execute projects related to the design and support of 

composite propeller systems for civil and military turboprop aircraft, such as Bombardier Q400-8, Xian 
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MA700, Saab 340, Saab 2000, Lockheed Martin C-130J, ShinMaywa US-2, Fokker 50 and others, as well as 

hovercraft for military purposes, such as Landing Craft Air Cushion (LCAC), and Ship to Shore Connector 

(SSC). Our engineers work with their counterparts from the British department of GE Aviation Systems 

(Dowty Propellers) on a daily basis, designing modern propeller systems for newly-constructed machines, 

and streamlining products offered by General Electric already available on the market. The EDC also 

provides support in the area of production, tests and service activities. Power&UNISON (26 engineers) is 

responsible for issues related to the mechanics and thermal properties of such aircraft as Boeing 777X, 

Comac ARJ21, Bombardier series CRJ and Cessna Denali. In October 2017, the team successfully conducted 

the second testing campaign for the heat exchanges of the LEAP-1B engine, which is used in the Boeing 

737-MAX aircraft. The EDC engineers, in cooperation with Unison (Dayton, USA), designed, prepared and 

constructed the test site, and then ran a series of tests which resulted in the validation of the numerical 

methods they had developed to analyse the operation of heat exchangers. Conducting physical tests for 

such important aircraft components in Poland not only demonstrates the high knowledge and skills of the 

team, but also increases the prestige of the entire Aviation Systems Mechanical section. Further test 

campaigns have been planned for the years to come. Their budget is estimated at nearly USD 200,000. 

Good examples of cooperation between the Aviation Systems Mechanical team and the Institute of 

Aviation, as well as other partners, in terms of preparing and performance of tests, are one of the main 

directions for the development of the section. In the years to come, we plan to continue our good 

cooperation with all the existing clients, continue increasing the competences of our employees and 

become involved in new, innovative projects, for which the experience of the Aviation Systems 

Mechanical employees may prove to be of paramount importance.  

Experts from the Avionics & Digital Solutions work on systems and software – the development of 

technologies related to cockpit equipment (displays), as well as on the control systems of aero-engines, 

undercarriages and flight control surfaces. One of the key projects of the team in 2017 was the 

continuation of works on the development of an open avionics platform, or the so-called technologically 

open cockpit. This platform will make it possible for producers of aviation instruments to create their own 

applications, allowing to include hard-to-predict scenarios in aircraft functions. Moreover, an open cockpit 

will significantly reduce the design costs of new aircraft and helicopters, lower the price of aircraft 

electronics modernisation, and allow for frequent updates of the platform’s software. The avionics 

platform under development consists of numerous elements, including large-format touch screens, 

controls (e.g. keyboard, touchpad), data concentrators providing pilots with data from the entire aircraft, 

as well as the flight management system. The open nature of the solution makes it possible to extend the 
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list of component parts. The engineers are working on a series of applications used by the Aviation 

business, concerning, amongst others, production support, aero-engine service and product 

development. These applications run on the Predix platform. Engineers from Avionics & Digital Solutions 

are also working on the software for Boeing 777X on-board data concentrators. 

The plans are for the modern cockpit of the 21 century to utilise cutting-edge technologies based on pilot 

eye-tracking systems, gestures and voice commands. Apart from advanced projects pertaining to the 

avionics platform, the Warsaw-based office is also involved in the development of technologies for 

transferring design documentations from 2D to 3D drawings, as well as for using 3D printing techniques 

for the prototyping and production of finished parts. These technologies lead to a significant increase in 

the amount of data generated in the production process, which are subjected to advanced numerical 

analysis. In order to develop state-of-the-art solutions, Avionics & Digital Solutions combines its 

technological capabilities with new digital technologies. The future architectures of the processes of 

designing, manufacturing and using mechanical components will feature a fully digital flow of information, 

from the research and development phase, through the design and manufacture phases, to the use phase. 

Such a digital flow path, referred to as the Digital Thread, will consist of mechanical component models 

that transfer information, in a cascade-like manner, through the various phases of the development cycle. 

Such a system will make it possible to analyse data throughout the process in order to find the reason 

behind specific behaviours of components triggered by causes in other phases. The construction and 

operation of such systems require the involvement of highly qualified personnel working in the area of 

software engineering, data analysis and mechanics with the use of cutting-edge, up-to-date and the most 

effective technologies, such as safe cloud-based data storage.  

The engineers from Avionics & Digital Solutions cooperate with many organisations associated with the 

aviation industry. Since January 2016, they have been active members of the ARINC organisation 

committee (Aeronautical Radio, Inc.). ARINC is an organisation that sets the standards related to 

electronics and communication systems for the aviation industry. In March 2017, a meeting of the ARINC 

Cockpit Display Systems subcommittee was held at the Engineering Design Centre. The meeting was 

dedicated to the update and future of the ARINC 661 display standard. We played host to the 

representatives of the following companies: Boeing, Airbus, Thales, Honeywell, Rockwell Collins, Presagis, 

Esterel, General Electric and the Institute of Aviation. 

It is worth adding that in 2017 significant changes were made to the methodology and working culture of 

the EDC. It was the Avionics & Digital Solutions team that significantly contributed to them. Its members 
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are in favour of working in the Agile system. The team leaders believe that Agile is not merely an ordinary 

method of cooperation, but a specific organisational culture that boosts creative and inspiring 

atmosphere. A culture in which team members work on their own without pressure, believing that such 

values as engagement, concentration, openness, respect and courage are not just in theory, but are 

implemented by managers on a daily basis. The Scrum Masters from the avionics team trained many 

teams, not only engineering ones but also employees working in business support departments, in order 

to demonstrate the added value of working in Agile. 

On July 18, 2017, a merger was announced between GE Oil & Gas and Baker Hughes, thus forming Baker 

Hughes, a GE Company (BHGE). Specialists from both companies with longstanding and rich traditions will 

be working together to optimise possibilities and increase performance in the oil and gas industries. 

Around 70,000 individuals from more than 140 countries, including EDC engineers, will be supporting four 

product lines, namely Oilfield Services, Oilfield Equipment (formerly Subsea Systems & Drilling), Digital 

Solutions, Turbomachinery and Process Solutions.  

BHGE (formerly GE Oil & Gas) is the world leader in advanced production and service technologies in all 

segments of the oil industry, providing integrated solutions in the area of products and services for oil and 

gas exploration and production, the fuel and energy sector as well as the chemical sector. 

In the age of industrial digitisation, BHGE (formerly GE O&G) has introduced innovative solutions in the 

control systems and software of its devices, creating state-of-the art equipment – monitored, analysed 

and adjusted in real time. The activities related to digitisation are focused on the automation of design 

and manufacture processes, the optimisation of structures by predicting the behaviour of machines in 

operation, as well as the optimisation in the area of necessary overhauls in the lifetime of the devices, 
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based on the analysis of a given machine’s operating history. The EDC engineers promote the trend of 

replacing 2D drawings with 3D models in the device design process, producing parts by means of state-

of-the-art technologies, including the 3D printing techniques, and using software, including that on the 

Predix platform, for even better data analysis. In 2017, we continued our works on the development of 

the NOVA LT gas turbines. The innovativeness of the drives manifests itself in the application of aviation-

derived low-emission combustion chambers and their compact design, allowing for quick assembly and 

start-up. The additional advantage of these gas turbines is the unique combination of operational 

reliability and flexibility typical of industrial machines, with the high efficiency of aircraft turbines. The gas 

turbines designed by the BHGE (formerly 

O&G) team of constructors are 

manufactured in an international 

environment, and with the use of state-of-

the-art tools and design processes. Our 

engineers participate in the entire design 

process: from the conceptual work, through the modelling process, calculations of strength, flow and heat 

exchange, to the preparation of final technical documentation along with participation in the testing 

phase. Moreover, they significantly support the production and supply chain processes, as well as take an 

active part in talks with clients who represent the markets of energy, transportation, as well as oil and gas 

product processing in Poland and neighbouring countries. This way, they support the commercial 

processes, sharing with the clients their subject-related knowledge on installation and maintenance 

service of the machines from our portfolio, while implementing the clients’ expectations in the continuous 

process of product improvement. 

In 2017, as in the previous years, our engineers also participated in the works on designing machines for 

oil and gas extraction for the majority of large BHGE projects. The submarine equipment designed is 

installed in different parts of the world, including the shores of Australia, Africa and in the North Sea. Our 

role is by no means limited to designing this equipment. We also participate in the wider process of project 

management and analyse their reliability, safety and technical risks. The service team supports BHGE 

clients in Europe and Africa in solving any ongoing problems with our systems, as well as offers 

modifications for the devices, and designs specialist tools for underwater operations. 
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In 2017, BHGE (formerly GE O&G) provided services to clients in more than 140 countries worldwide. The 

commitment of EDC engineers to this multidimensional cooperation results in the expansion of prospects 

and the enhancement of cooperation efficiency between the business and science worlds. 

GE Power has been operating in the Warsaw-based establishment for 10 years. It is made up of two areas: 

Distributed Power, specialising in piston engines, and the Gas Turbine Centre, concentrating on the 

comprehensive design and service of all gas turbines present in the GE’s portfolio. On a global scale, GE 

Power is one of the biggest suppliers of technologies and equipment for electricity production. The 

portfolio of its products encompasses gas and gas-steam turbounits, the technologies for generating 

energy from renewable and nuclear sources, combined heat and power solutions for municipal and 

industrial applications, as well as coal gasification systems.  

 

The Gas Turbine Centre combines, in a manner which is unique on a global scale, teams responsible for 

designing and servicing all gas turbines found in the GE portfolio. It supports Polish and international 

clients in the area of preparation and subsequent operation of whole turbounits (gas turbine, steam 

turbine, and generator). Within the Centre’s infrastructure, there are laboratories for testing tools and 

developing new repair technologies, which, combined with permanent cooperation with turbine design 

teams, allows for continuous improvement of the service life of GE turbines and reduction of the time 

needed to make necessary repairs. Presently, the Gas Turbine Centre is one of the most dynamically 

developing groups in the EDC, thus becoming a well-recognised brand name in the Polish power industry. 

This results in constantly growing cooperation with leading technical universities, scientific institutes and 

clients for the development of the entire sector. An excellent example of close cooperation between 

design and service teams is the design of the 9E.04 turbine. This offer by General Electric is aimed at both 

new clients and those wishing to improve their fleet of 9E turbines. The engineers of the Gas Turbine 

Centre were fully responsible for designing and supporting the production of the turbine module 

components, as well as for developing service tools and repair processes. The design was all the more 

demanding due to the fact that a completely new concept of the four-degree turbine was developed in 

record time. The professionalism of the engineers from the Gas Turbine Centre was recognised by GE’s 

priority client from Japan, who is already successfully generating energy on the first of the seven turbines 

ordered.  
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In 2017, the Gas Turbine Centre concentrated on the digital power plant project – encompassing a series 

of solutions based on the GE Predix system, which are supposed to facilitate comprehensive inspection of 

all the operational parameters of a turbounit, remote diagnosis of faults, and even safe control of its 

devices’ operation from various platforms. Great emphasis was also put on strengthening local 

cooperation. The CTG engineers got involved, amongst others, in supporting the service works of GE 

products in the power plant in Włocławek, the foundry in Elbląg or the GE Power factory in Wrocław, by 

sharing their knowledge and valuable experience gained at the EDC. In 2017, a team of Warsaw-based 

engineers from the CTG increased its competence by the possibility to service the turbines produced by 

competitors (the so-called Cross-field). Currently, our engineers are involved in all the tender projects won 

globally by GE Power. 

In 2017, the Distributed Power team continued the development of constructional and analytical groups. 

The team of material experts can boast of developing innovative material applications used in piston 

engines, various areas of 3D print in metal, soldering, and repair technologies. Meanwhile, 

engineers/analysts worked on the methodology for structural and flow analyses of the Finite Element 

Method (FEM), which significantly increases the possibilities of predicting engine phenomena when 

combined with High Power Computing (HPC). The development of combustion analyses in piston engines, 

which the DP engineers were working on in cooperation with the software provider, i.e. the Converge 

company, brought measurable benefits in the prediction of cycles, emissions and boundary conditions for 

further examinations. 

Experts from the DP have been cooperating with operators of GE Power units in Poland for many years, 

testing, amongst others, the solutions designed in domestic engines. Next year, Distributed Power is 

planning to develop local cooperation with business entities. It will provide clients with earlier access to 

advanced technologies and solutions tested by the engineers from the Warsaw-based team. 

GE Transportation is the leader in the field of technology and the supplier of equipment, services and 

solutions for the railway, mining, maritime and drilling industries. Its engineers provide support in the 

area of locomotive reliability modelling for the purposes of long-term service contracts. Furthermore, they 

provide IT tools and automate the reliability modelling processes. The GE Transportation team at the 

Engineering Design Centre is also in charge of implementing designs in the area of prediction algorithms 

for preventing locomotive failures and facilitating preventive measures in order to increase the fleet 

working time. The combination of engineering knowledge with analytical skills of experienced engineers 

contributes to the creation of an efficient, productive and reliable rail ecosystem worldwide.  



 

18 
 

In 2017, the Transportation team from the EDC took full responsibility for the handling of service contracts 

globally. The works are performed by means of highly advanced tools for data analysis. This is an example 

of the company’s further development in the area of integrating digital tools with product fleet 

management. 

A new department to develop within the EDC in 2017 was the GE Renewable Energy Offshore Wind. Its 

employees are involved in designing open-sea wind turbines. In cooperation with offices in Barcelona, 

Nantes and Hamburg, EDC engineers worked on streamlining the existing Haliade 150-6MW, and 

subsequently on executing the Merkur project for a client by supervising its assembly in Holland. A large 

group of experts at the EDC were involved (in cooperation with foreign offices) in designing a brand new 

open-sea wind turbine. The works encompassed structural calculations of load-bearing elements, a design 

of the cooling system, generator calculations, a design of the systems inside the nacelle and tower, as well 

as contacts with suppliers. 

 

7. Science and research facilities – the EDC laboratories 

The cooperation between the Institute of Aviation and General Electric manifests itself in the creation of 

the most modern plants and laboratories in the world for the needs of the EDC. Our R&D infrastructure, 

qualified personnel and broad portfolio place us amongst the top research institutes in Poland and Europe 

alike. 

The Educational Engine Laboratory 

The Educational Engine Laboratory is equipped with the CF6-80C2, CF34-3 and CFM56-7 turbofan engines 

used for propelling large passenger aircrafts, the CT7 turboprop engine for propelling civil and military 

helicopters and short range passenger aircrafts, as well as the GE J85 and PZL K-15 for combat aircrafts. It 

is the venue for numerous theoretical and practical training workshops, which make it possible for 

engineers to develop their skills and knowledge in the field of construction and operation of aero-engines. 

Moreover, employees have access to display cabinets with miscellaneous engine components, audio-

visual equipment with didactic materials and special instruments for technical inspection of engines, their 

disassembly and operation. 

The Avionics and Digital Systems Laboratory 
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The Avionics and Digital Systems Laboratory has existed since 2015. It specialises in testing, verifying and 

validating avionics devices and systems, such as displays fitted in cockpits and data concentrators 

collecting information from the instrumentation of the entire aircraft. Specialist test are performed at 26 

stations equipped with state-of-the-art control and measurement instruments, such as oscilloscopes, 

multimetres, generators and interface cards for dedicated aviation data transmission protocols. Since 

2017, the laboratory has held the certificate of compliance with the AS9100D (EN 9100:2016) standard, 

which guarantees the fulfilment of the highest quality standards in the case of products for the aviation 

and defence sectors.  

The Control Systems Laboratory 

The Control Systems Laboratory launched its activities at the EDC as a test centre for the Subsea Controls 

departments in GE Oil & Gas (currently BHGE). It subsequently expanded its services to other areas of the 

sector as well. The laboratory is equipped with several test stations for the development of software and 

performing compliance tests, often in the presence of clients. The engineers in the laboratory also deal 

with measurements and development of equipment for the production of oil and gas from the ocean 

bottom, such as the Subsea Electronics Modules (SEM), communication modems, supply devices, etc.  

The Bearing Test Laboratory 

The Bearing Test Laboratory has two testing stations that make it possible to conduct endurance and 

functional tests of objects rotating at the speed of up to 52,000 r.p.m. 

The laboratory’s infrastructure makes it possible to simulate aviation conditions, such as the supply of hot 

oil and/or the application of forces and/or the pressurisation with cold or hot air. The advanced data 

acquisition and steering system makes it possible to conduct tests in manual or automatic mode, at the 

same time registering at the rate of up to 25kHz such operating parameters as the temperatures, 

pressures, flow rates, vibrations, deformations or velocities. 

The Materials Technology Laboratory 

The Materials Technology Laboratory specialises primarily in material-related analyses and tests of 

commercial engines, gas and steam turbines, or reciprocating compressors (for GE Aviation, BHGE and GE 

Power). It is one of the best equipped research facilities in the European Union. The laboratory is equipped 

with the necessary infrastructure for the entire process of analysis, from the preparation of test samples, 
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through a series of microscope-based analyses, to hardness analyses. Additionally, it is equipped with 

devices for non-destructive testing. All the devices in the laboratory not only ensure high parameters 

needed for analyses but also comply with all Health and Safety requirements, in terms of both employees 

and the environment). The laboratory has been accredited by the Polish Centre for Accreditation 

(Accreditation Certificate of Testing Laboratory No. AB 1489) according to the requirements of PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005 for selected test methods. 

The Heat Transfer and Fluid Mechanics Laboratory 

The Heat Transfer and Fluid Mechanics Laboratory was established at the end of 2016. It is the only place 

in Poland and one of few of its kind in Europe which, using cutting-edge measurement methods, carries 

out comprehensive research work focused on the development of technologies related to the cooling of 

turbine engine components designed for both aircraft and industrial applications. It houses a state-of-the-

art test and measurement base, which is unique on a national scale, with two measurement stations that 

can work in manual control and fully-automatic modes, with multiple-stream power supply to the 

measurement stations. The high-class equipment of the laboratory makes it possible for our engineers to 

register the precise measurements of numerous parameters, such as temperature, humidity, pressure, 

flow rate, speed and three-dimensional level of turbulence. The laboratory carries out research, amongst 

others, in the areas related to the so-called Film Cooling and cooling based on a stream of a cooling factor, 

the so-called Impingement Cooling. Since the beginning of its operation, the laboratory has been active in 

establishing contacts and cooperating with other laboratories both nationally and internationally, 

including laboratories from Italy, Germany or the United States. 

The Pressure Tests Laboratory 

The Pressure Tests Laboratory specialises in pressure tests, ranging from vacuum tests to analyses in 

extremely high pressure environments reaching up to 3,000 bar. In the area of extractive industry 

(especially for underwater technologies), this laboratory specialises in the pressure and temperature 

testing of products from this sector, in participation during the implementation of new technological 

solutions, in the support for the product lines launched, and in sales support. It is one of the three 

establishments in the world where engineers, using professional equipment, are able to conduct the tests, 

as well as carry out approvals of devices for extracting oil and gas, and products used in the extractive 

industry and in the oil and gas processing industry, such as valves, seals, large-size crimp connectors used 
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for joining pipeline segments, and numerous systemic components of drilling rigs operated both on land 

and underwater.  

In the area of the aviation and energy industries, the laboratory specialises in testing aviation rotor blades 

at the cutting-edge Rotor Testing Station. The vacuum chamber used in this station has a diameter of 6 

metres, a length of 11 metres and its total weight is 177 tonnes. The station is also equipped with an 

electric motor with a peak power of 6.3 MW and vacuum pumps that reduce the internal pressure in the 

working chamber below 1 mBar. These parameters make the chamber a unique facility not only in Poland, 

but also on a European scale. The chamber primarily serves as a simulator for verifying a wide range of 

rotors for civil aircraft engines. It is used by our engineers to test their solutions concerning aero-engines, 

including larger ones currently produced by aviation companies.  

 

 

The Gas Turbine Centre 

The Gas Turbine Centre is a modern research and design centre at both the European and global level, 

which specialises in designing and repairing all types of gas turbines used in the energy sector. 

The design department deals with the development of the world’s most modern solutions for the 

purposes of gas-fired power production. The CTG specialists create new turbine designs from the concept 

level, as well as develop and improve the existing fleet by assuming responsibility for more and more 

elements. 

The service department has access to comprehensive laboratory facilities. The Assembly Hall (400 m2), 

equipped with two double-gantry cranes with a lifting capacity of 50 tonnes each, houses a gas turbine 

simulator, which is used for verifying a wide range of instruments and developing repairs concerning cold 

pressure welding. Next to this hall is the Repairs Hall with processing machines, cutters and a coordinate 

measuring machine (CMM). In the Innovation Workshop, our engineers have access to a 3D printer, which 

allows them to quickly and inexpensively verify the concept of all prototypes, mock-ups and component 

parts. 

The building has been designed to provide all specialists and experts working at the centre with their own 

offices and allow them easy access to all available equipment. It also facilitates close, everyday 
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cooperation of the service and design departments, which makes it easier to design new components, 

bearing in mind their future maintenance, and quickly solve service problems within the existing fleet of 

turbines.  

 

8. Projects related to corporate social responsibility executed at the EDC in 

2017  

a) Business ethics at the EDC 

Current legislation and the GE corporate standards are presenting us with more and more challenges. 

Constant maintenance and strengthening of the corporate system and the Compliance culture at the EDC 

constitutes an integral part of the policy in force at all GE entities worldwide. It is based on compliance 

with legal provisions and the GE’s internal regulations and policies. Clearly specified rules support our 

employees in their daily duties, thereby helping them increase global and local awareness and 

responsibility. The GE rules at the EDC are treated as an integral part of our organisational culture and as 

a signpost on which our decision-making processes are based.  

The scope of the business ethics at the EDC encompasses the issues regulated by the GE code of ethics 

entitled “The Spirit & The Letter”. They include, in particular:  

✓ protection of information and intellectual property;  

✓ export control;  

✓ counteracting conflicts of interest;  

✓ business ethics;  

✓ equal employment opportunities;  

✓ verification of working time. 

Since 2015, compliance with procedures at the EDC has been supported by the EDC Compliance 

Community – a team of specialists dedicated to individual areas and issues. They perform their tasks by 

utilising the support and knowledge of their colleagues from other teams operating in GE organisations 

worldwide.  
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In 2017, the subject of particular importance was the protection of GE information (GE Proprietary 

Information), the principles of which are subject to constant improvement along with the changing legal 

environment and the emergence of new threats to its security. 

Another key pillar of the EDC’s business ethics is the open reporting policy implemented across 

all GE’s entities. It involves providing the employees with access to a series of channels for 

internal reporting of the violations observed, as well as any remarks and queries in the area of 

compliance with the law and GE corporate requirements. 

The solutions adopted under the EDC business ethics are communicated to employees mainly through 

training sessions, the weekly news bulletin, posters, the EDC TV, dedicated intranet websites, including 

the “EDC Compliance&Export” site, as well as meetings with the above-mentioned team of specialists.  

Experts in business ethics also conduct periodic risk analyses and thematic reviews of individual areas, 

aimed at streamlining the processes occurring in our organisation. The efficiency of the EDC’s business 

ethics additionally involves regular corporate inspections performed by external GE auditors. 

 

b) Recruitment and support for new employees 

Recruitment and employment at the EDC  

We are looking for individuals who exhibit passion not only for creating and searching for original 

solutions, but also for sharing their knowledge. We trust such people and believe that they will bring 

unique skills and commitment to our organisation. They will be driving the innovation growth and 

providing creative solutions. 

 

The recruitment and employment processes at the Engineering Design Centre are carried out responsibly 

and in accordance with clearly specified procedures. We take care to ensure a positive atmosphere during 

job interviews and provide appropriate feedback after the recruitment is over.  

 

We carry out two types of recruitment, internal and external. The former encompasses all the employees 

of our organisation, irrespective of their position. Through internal recruitment we aim to show our 

employees available forms of professional development and the possibilities of changing their career 
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paths (horizontal and vertical promotions). The job offers encompassed by the internal recruitment 

process can be found in the weekly news bulletin, as well as on the intranet websites available to all 

interested parties. In 2017, we began work on streamlining the process of internal recruitment and 

implementing a tool that facilitates applying for vacant posts. 

 

External recruitment is addressed to candidates from outside of our organisation. By participating in 

miscellaneous university events and fairs, publishing adverts on our website at www.edc.pl and the major 

job portals, as well as directly contacting inactive individuals on the job market, we try to reach the widest 

and most diversified group of talented people with unique qualifications.  

 

We take an active part in meetings organised by higher education institutions. In 2017, we were present 

at the Gdańsk University of Technology, the AGH University of Science and Technology in Kraków, the 

Warsaw University of Technology and the Wrocław University of Technology. These meetings are purely 

informative in nature. They allow the candidates to become familiar with the expectations of their future 

employers. Moreover, they offer an opportunity to become familiar with current offers of internships or 

vocational training programmes. While visiting higher education institutions, we encouraged students to 

take part in our recruitment projects, including the Edison programme designed for talented individuals 

who are at the beginning of their engineering paths. 

 

Support for new employees  

 

We place great emphasis on making all newly-employed individuals feel part of our organisation from 

their very first day at the EDC, establishing professional relationships with their colleagues, as well as 

working in a friendly atmosphere. We would like our new employees to become independent as soon as 

possible so that their work could produce optimum effects. Employees embarking on their professional 

career at the Engineering Design Centre are entitled to a series of employment-related benefits.  

 

First, each employee is enrolled in a special programme (NHO – New Hire Orientation), which helps them 

to be better inducted into our organisation. Since the very beginning of their employment, we do our best 

to build the value of our employees, enrolling them in a series of training courses that will help them 

become familiar with the general processes within the EDC, the rules, corporate culture, professional 

possibilities and our fringe benefits. These training sessions are conducted by employees specialised in 
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the individual fields, who are available both during and after the meetings to explain any unclear issues. 

Another benefit for newly-employed individuals is a tour around the campus site and classes in selected 

laboratories of the Engineering Design Centre. In order to ensure that each newly-employed person is 

positively accepted by the new environment, we assign him/her a colleague as an assistant (Buddha) to 

whom the new employee can turn in any situation. This assistant will not only introduce the new 

employee to his/her duties and other colleagues, but will also answer all his/her questions related to their 

job. We do our best to make new employees feel at ease from the very first day in order to help them 

smoothly settle into their new professional role.  

 

At the EDC, we provide each newly-employed person with a start-up package containing, amongst others, 

materials about the company, a map of the campus and the code of business ethics entitled “EDCompass” 

applicable in our organisation. We aim to improve both the employee induction process itself and the 

necessary tools. Therefore, in 2017, we began automating the process and working on a special portal 

that makes it easier for new employees to find their bearings at the EDC and receive key information 

about the centre. 

 

c) Training and development at the EDC  

 

At the Engineering Design Centre, we do our best to ensure that all the individuals employed are aware 

of their full development potential. Training is an inseparable part of our corporate reality. We assign 

great priority to continuous improvement. Our ambition is to build a strong organisation with the 

participation of fully-fledged managers and thoroughly committed employees. The employees at the 

Warsaw-based design centre are offered a programme of flexible training courses adapted to their 

position and developmental goals. We provide them with a set of tools that support their development 

and help them expand their horizons according to their individual needs. 

 

In 2017, we held:  

✓ 215 preliminary training sessions for new employees; 

✓ 74 language courses;  

✓ 263 technical training sessions;  

✓ 42 training courses developing soft skills; 
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✓ 658 training sessions on labour standards, entitlements and provisions in force;  

✓ 38 training sessions developing leadership skills;  

✓ 32 training sessions under the Centre of Skills Excellence (CoSE). 

 

There was a total of 1,323 training sessions in 2017, which encompassed 351 unique training 

programmes. All sessions attracted a total number of 8,017 participants. 

 

“Soft” training  

Our training courses on soft competences are designed, in particular, to help our employees acquire and 

improve their interpersonal, communication and presentation skills. The meetings take the form of 

workshops – carried out in medium-sized groups (around a dozen people) by a trainer who is 

simultaneously an expert in a given field. During the training sessions, our employees learn new 

behaviours, have an opportunity to practice and discuss them with the group, as well as plan the way they 

want to utilise this knowledge in the future.  

 

Soft training courses are selected by our employees themselves, depending on their needs. Alternatively, 

they can be referred to such training courses by their superiors. Participation in our workshops generates 

a series of practical benefits that can be used in everyday life, and constitutes an excellent source of 

inspiration for managing one’s work, projects and team.  

 

Technical training  

In order to enhance their professional qualifications and gain more opportunities for development, 

employees, with the consent of their manager, enrol in training sessions dedicated to technical issues. 

Each employee's development path includes both mandatory training and courses which can be attended 

in one’s free time. 

Technical training is divided into:  

• stationary – conducted on site, on EDC premises, by our qualified and experienced 

specialists;  

• global – conducted in English via an Internet messenger or by telepresentation.  
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CoSE (Centre of Skills Excellence) 

Training  

As part of the improvement process, 

we provide our employees with 

training courses that develop their 

non-technical skills as well. Thanks to 

the workshops conducted by internal 

trainers, the participants expand their 

knowledge and improve the skills that 

help them achieve greater efficiency 

at work and in private life. These 

training sessions are available to all 

employees and are held outside of 

their working hours. 

 

 

Development and recruitment programmes for employees 

 

Edison Engineering Development Program (EEDP)  

The EEDP is an international programme designed for fresh graduates (up to 2 years after graduation), 

who would like to embark on a professional career in engineering. The programme is primarily focused 

on increasing technical skills, learning problem solving methods in engineering projects, as well as 

enhancing effective teamwork skills. Daily work is combined with learning and dedicated training sessions. 

Throughout the programme, the engineers circulate amongst 3 or 4 different teams. Such circulation 

makes it possible for them to better familiarise themselves with the organisation and the various areas of 

engineering work. At the same time, the programme’s participants receive a large dose of knowledge. 

Practice shows that they take active part in all the classes and do their best to take full advantage of them. 

 

In 2017, we invited a total of 10 individuals to participate in the Edison Engineering Development Program. 

Those people are gaining experience in the areas of GE Aviation and GE Power. 
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Industry-based training  

The priority for each employee is to gain the status of a professional in his/her field. As an employee-

friendly organisation supporting the professional goals of our employees, we make it possible for our 

specialists to take advantage of various developmental programmes.  

 

Such programmes differ across all the areas of our organisation. We mostly offer goal-oriented 

programmes so that our employees can concentrate on the objectives they have set at a specific time. 

These programmes are diversified and dependent on numerous variables, including experience. The 

employees use a tool based on functional models, allowing them to assess their level of knowledge and 

plan their own technical development. A useful tool for planning their professional career is offered by 

matrices with templates of technical and soft competences, specified at the particular levels of the 

employment structure. Using such matrices, our employees analyse their specific skills and 

predispositions, and then, based on the observations, receive a dedicated development path directed 

towards the selected area. The matrices stimulate employees to learn, as well as allow them, despite the 

rush of daily activities, to still focus on the future and their own development. They are also useful to the 

management of our organisation in their daily managerial activities, in assigning tasks or planning the 

workload. Thanks to competence matrices, we can discern and monitor the path leading to an ideal state 

in which we have a fully flexible, cross-trained team. 

 

Furthermore, our organisation has implemented the process of “exchange”, which makes it possible for 

employees to acquire knowledge about projects executed in each of the departments. The benefit of this 

solution is the possibility of exchanging views and experiences between employees of the same business 

area, openness to new solutions and attempts to diversify the work. The criteria for the exchange are 

manifold – the employees migrate between departments within specific programmes or as a result of 

available resources in the particular teams. This process is intensified by the employees’ participation in 

technical discussion groups, where engineers at all levels can, on a broader forum, exchange information 

about state-of-the-art methods, technologies and processes, as well as share their ideas and newly-

developed solutions, thereby stimulating innovation. In 2017, we organised a series of internal thematic 

fairs, open to all employees, thus helping them to become familiar with the full scope of projects executed 

at the company as well as with the people who execute them, with particular attention being paid to 

digital technologies in industry, spatial printing techniques and additive manufacturing methods.  
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Talent Development Program (TDP)  

In 2017, we launched a special edition of the Talent Development Program in the Aviation business, giving 

engineers a chance to develop in the area of systemic thinking. Eleven participants are given an 

opportunity  to strengthen their skills in examining systems in terms of their complexity, sensitivity to a 

change of a single variable, or tendency to deepen or attenuate a given system parameter in time. The 

outline of the programme was developed on the basis of the developmental needs identified in the 

participants concerning three main areas, namely product development and certification, product 

integration with the system, as well as technical programme management. One of the key elements of 

the programmes is technical mentoring. Participants are able to discuss issues related to their daily work 

and professional development in terms of systemic thinking and specific products on which they are 

currently working, taking advantage of the knowledge and experience of selected experts. This way, the 

organisation will facilitate simultaneous achievement of professional goals and development of future 

technical leaders within the organisation. 

 

Power Talent Development Program (Power TDP)  

Power TDP, implemented in 2015 and continued in 2017 is a 1.5-year-long programme for talented 

engineers of GE Power, designed to enable them to professionally develop their leadership skills. The 

programme is primarily focused on learning the methods of problem solving in engineering projects, as 

well as improving the effectiveness of teamwork. Meetings are held once a month and cover such areas 

as: entrepreneurship, ownership and accountability, communication and cooperation in various teams as 

well as leadership. In June 2017, the programme was completed by 9 individuals. Another edition of the 

programme, for a mixed group from various EDC businesses, is planned to be held in 2018. 

Technical Talent Pipeline (TTP)  

Since 2014, the Aviation business has been conducting the technical development programme known as 

the Technical Talent Pipeline. The purpose of the programme is to provide experienced engineers with 

tools for creating their individual development plans based on the competences identified as key in a 

given field of science. The programme allows participants to get involved and network with individuals 

with similar goals and ambitions. Moreover, the programme increases participants’ knowledge of the 

annual Technical Talent Resource Review (TTRR). This helps the organisation facilitate the simultaneous 

achievement of professional goals and development of future technical experts in the organisation. In 
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2017, the Technical Talent Pipeline programme was joined by 10 engineers and completed by four, two 

of whom were promoted to a higher position. 

Mentoring  

Mentoring at the EDC was developed to address the specific needs of our staff, as a form of support for 

employees in their quest to achieve their individual goals. This cooperation is based on knowledge sharing. 

The receptiveness to dialogue and employees’ opinions are the foundation of our organisational culture. 

The mentoring process involves all the employees at our centre. Activities involve mutual inspiration, 

stimulation and counselling by specialised experts in specific fields, as well as assistance in achieving 

success by our talented staff. We place great emphasis on the partner-based nature of the mentor-

employee relationship. It offers much freedom – each employee can choose his/her own mentor or ask 

his/her superior for assistance in this regard. The role of a mentor is entrusted to experienced employees 

of the company, who have extensive experience and knowledge in a given area, as well as highly 

developed personal and social competences. As a supervisor of an employee’s professional development, 

a mentor supports mentorees in solving any emerging problems and provides them with specialist 

knowledge about the work performed. Furthermore, a mentor helps mentorees follow their individual 

career paths tailored to their needs and expectations. An unquestionable advantage of mentoring in our 

organisation is the growing commitment of employees to their work, the strengthening of internal 

communication and good atmosphere both within a team and across the entire EDC. Mentoring at the 

EDC has so far been mainly informal in nature. A more formalised form of mentoring is offered by the One 

GE Mentoring Program, which pairs up mentoring individuals from various GE sites in Poland, as well as 

fosters the exchange of knowledge and creation of relationships between various businesses. In October 

2017, the programme was completed by 11 individuals from the EDC, and 5 new employees signed up for 

the next edition. 

Development programmes 

In 2017, in order to address the developmental needs of managers, we launched the Engineering 

Development Leadership programme. Within the framework of the programme, there are developmental 

sessions which include motivational speeches by inspiring speakers, exercises, discussion panels, articles 

and films on issues related to leadership skills necessary in the current business conditions and the 

changing reality. The management staff from the Aviation department took part in 4 sessions, and 

subsequent ones are to be held in 2018. 
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d) Vocational training and internships at the EDC  

 

The Engineering Design Centre is meeting the needs and expectations of students and graduates of higher 

education institutions not only as an attractive employer, but also as an expert in the field of breakthrough 

solutions in aviation, energy, oil industry and state-of-the-art digital technologies.  

 

Individuals who are beginning their professional careers and would like to gain engineering experience by 

participating in real engineering projects, as well as become familiar with the organisational business 

culture while continuing their studies may take advantage of our traineeship programmes which last from 

1 to 2 months, or internship programmes which last up to 6 months. Both the traineeship and internship 

programmes are associated with subsequent employment contracts and are designed to support the 

candidates’ professional development and to prepare them for future work in expert positions. 

 

In 2017, the EDC employed a total of 78 trainees and 23 interns. Most of the students and graduates had 

completed or were pursuing their studies at the Warsaw University of Technology, the Gdańsk University 

of Technology, the AGH University of Science and Technology in Kraków, the Military University of 

Technology in Warsaw, and the Rzeszów University of Technology. 

 

e) Cooperation with the academic environment 

The Engineering Design Centre, as a socially responsible organisation, has been working closely with 

scientific units and the best Polish technical universities since its inception. It allows students and 

graduates to gain professional experience during numerous vocational training courses, technical training 

sessions or internship programmes. Our intention is to retain talented and promising young people in 

Poland to work in engineering positions. By giving them a chance to gain experience in the best 

engineering design centre in Europe, we are co-creating the future of the young generation. Moreover, 

we want to inspire the youth to continuously broaden their horizons and fulfil their potential, by providing 

them with the necessary skills.  
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In 2017, we got involved in a series of meetings with students to give them an opportunity to become 

familiar with the EDC as an employer open to cooperating with universities and willing to help young 

people get into the labour market. We organised the GE Day at the Gdańsk University of Technology and 

participated, amongst others, in the 54th 

Conference of AGH Scientific Circles in 

Kraków. During the meetings, the EDC 

engineers act as jurors and assess the 

scientific works of students or talk about 

the ongoing projects, about the work in 

our organisation and the prospects of 

development, as well as answer the 

participants’ questions. Our 

representatives held meetings with young 

people not only at their domestic universities. In 2017 the EDC hosted students along with academic staff 

from such countries as: 

✓ Finland, from Helsinki – Aalto University, Mechanical Faculty – 30 students 

✓ the USA, from various faculties and departments, the beneficiaries of the scholarship 

under the Auspices of Andrzej Duda, the President of the Republic of Poland. The EDC was 

visited by 20 students as part of their 2-week stay in Poland. The purpose of the 

scholarship was to make young people familiar with the economic potential of Poland and 

our leading role in the Eastern European region. We hope that the programme’s 

participants will act as ambassadors of Poland in their future professional environments 

in the United States and worldwide. During their tour around Poland, the group visited 

numerous places related to GE’s activities, including Kraków (GE Healthcare) and Wrocław 

(XEOS, Power). At the EDC, the students visited two of our laboratories, namely the 

Material Science Laboratory and the Educational Engine Laboratory. They were given a 

chance to become familiar with the cooperation between GE and the Institute of Aviation, 

the enormous growth of the centre since 2000 and the diversity of GE’s businesses 

currently present at the EDC.   
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✓ Poland, from Kraków, the AGH University of Science and Technology – we organised 

workshops for 35 students from the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. 

Since the beginning of the EDC, we have been working very closely with the Warsaw University of 

Technology (PW), especially with the Mechanical Faculty of Energy and Aviation (MEiL). 

 In May 2017, the authorities of the Mechanical Faculty of Energy and Aviation of the Warsaw University 

of Technology and researchers met with the representatives of the EDC at the technological seminar 

entitled “From science to implementation”, organised as part of the cooperation between both 

institutions. The meeting revolved around modern technologies used in aero-engines, avionics and 

energy. In addition to presenting the research infrastructure of the EDC and the Mechanical Faculty of 

Energy and Aviation (MEiL) of the Warsaw University of Technology, the employees of both institutions 

demonstrated the key initiatives concerning the common research area, and the students presented the 

most important research projects pursued in their research groups. The seminar was intended to 

strengthen the project, research and didactic cooperation between the scientific staff of the Mechanical 

Faculty of Energy and Aviation (MEiL) and the engineers working at the EDC. The activities resulted in 

mutual benefits in the form of opportunities for researchers to develop their interests and scientific 

projects. The fulfilment of the cooperation assumptions will be manifested through new jobs and 

traineeship programmes for graduates and students. ‘We believe that such cooperation will help us 

increase our engineering competences necessary for the execution of innovative projects in the future. 

Without qualified engineering staff and creative solutions, we cannot talk about progress’, admits Jakub 

Kaczorowski, head of the Advanced Manufacturing and Materials Department of BHGE. 

Another project executed jointly by the Mechanical Faculty of Energy and Aviation of the Warsaw 

University of Technology, and the Engineering Design Centre is the GE Challenge competition announced 

in the autumn of 2017. The idea behind the competition is to search for paradigm-breaking solutions that 

could contribute to the development of advanced technologies, thus promoting young and talented 

scientists. The finalists, and winners, will be announced in 2018. Moreover, as each year, we selected two 

of the most gifted students of the Mechanical Faculty of Energy and Aviation of the Warsaw University of 

Technology to be awarded the Justyna Moniuszko scholarship for a period of three semesters of graduate 

studies. It is awarded under the scholarship programme funded by GE and the Institute of Aviation to 

commemorate Justyna Moniuszko, an aviation enthusiast, a student of the Mechanical Faculty of Energy 
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and Aviation and a trainee at the 

Engineering Design Centre, who 

tragically died in a plane crash in 

Smoleńsk. 

The best student beginning the 

master degree at the Mechanical 

Faculty of Energy and Aviation (MEiL), 

who demonstrates a high grade 

average and an engineering passion, 

will have a chance to receive a 

scholarship in the amount of PLN 

1,300 gross per month for a period of 

three semesters. Furthermore, the 

winner of the competition will be 

offered an opportunity to complete 

paid internship for 1-3 months until 

the end of his/her studies at the 

Mechanical Faculty of Energy and 

Aviation (MEiL). 

 

A completely new project concerning the EDC’s cooperation with higher education institutions is the 

implementation doctoral programme of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW). It is a 

kind of a trilateral agreement: company-employee-higher education institution. The Organiser (applicant) 

is the higher education institution, which submits a given doctoral dissertation to the ministry in order to 

obtain a subsidy. The Ministry has allocated a scholarship for 500 individuals from all over Poland. A 

doctoral student from a given company receives PLN 2,450 a month as a scholarship, the higher education 

institution receives the funds for providing the research infrastructure, and the employer will be able to 

deduct 50% of the staff  

Last year, the implementation doctoral programmes at the EDC were began by 17 employees, including 9 

working at the Institute of Aviation and 8 at General Electric Company Polska Sp. z o.o. Our doctoral 

students represent various businesses, including BHGE, Power GPS, Aviation, Avionics & Digital Solutions. 
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The doctoral programmes are held in cooperation with the following three scientific entities – the Faculty 

of Material Engineering of the Warsaw University of Technology (WIM PW), the Mechanical Faculty of 

Energy and Aviation of the Warsaw University of Technology (MEiL PW), and the Institute of Fundamental 

Technological Research of the Polish Academy of Sciences (IPPT PAN). All the subjects of the doctoral 

dissertations are compliant with the GE’s business activities. 

 

For many years, our employees have been sharing their knowledge with students, by delivering public 

lectures, guest lectures and seminars at such faculties as the Faculty of Automotive and Construction 

Machinery Engineering, the Mechanical Faculty of Energy and Aviation, and Faculty of Material 

Engineering, the Faculty of Computer Science, and others. We also offer the possibility of writing a thesis 

at the Department of Automatics and Aviation Equipment of the Warsaw University of Technology, 

under the supervision of the EDC – GE Aviation Systems. 

We suggest topics for engineering and master theses for the students of the Warsaw University of 

Technology, the AGH University of Science and Technology in Kraków, and the Gdańsk University of 

Technology. The theses are written under the watchful eye of EDC engineers, who subsequently sit on the 

examination committee. Last year, two students defended their engineering theses under the supervision 

of our experts. 

 

EDC engineers also give classes at the faculties of the Warsaw University of Technology, for example 

Materials in Aerospace Technology, at the Faculty of Mechanics, Energy and Aeronautics, or Materials 

Destruction Seminar at the Faculty of Material Engineering.  

 

Part of the cooperation with higher education institutions is also our membership and active participation in faculty 

committees, for instance in the Training Committee at the Faculty of Material Engineering of the Warsaw University 

of Technology, or the Programme Council working on the modification of the training programme at the Faculty of 

Mechatronics of the Warsaw University of Technology. The main purpose of our participation was to represent the 

industry/employers in discussions related to the education of future technical staff.  

 

In 2017, we also formalised our cooperation with another department of the Warsaw University of 

Technology. We signed a trilateral Agreement on Cooperation between the Faculty of Chemical and 

Process Engineering, the Institute of Aviation and General Electric Company Polska Sp. z o.o., the intention 
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of which is joint implementation of activities in areas where there are convergent competences and 

needs. These include areas of conceived energy, automation, ICT, mathematics, electronics, chemistry, 

mechanics, material engineering and environmental engineering, used in the aviation, energy or oil and 

gas industries. 

Another higher education institution with which we formalised our long-term cooperation is the Wrocław 

University of Technology. We signed the Framework Cooperation Contract, which assumes active 

measures for the development of innovative technologies and joint benefits of the mutual exchange. Both 

institutions expressed their determination to cooperate in the field of innovative technologies, conduct 

research and development works, pursue educational activities and cooperate in areas encompassed by 

their statutory activities, in all the legally admissible forms. The cooperation will be fulfilled through: 

✓ initiating and conducting research and development (R&D) works from the area of interest shared 

by the Wrocław University of Technology and GE; 

✓ launching and executing projects for the development and implementation of innovative 

technological solutions and the promotion of aviation technology; 

✓ pursuing initiatives, programmes, projects or services of a technological and scientific nature; 

✓ appointing joint taskforces for the execution of financial projects from both domestic and foreign 

funds. 

✓ supporting the processes of implementing the effects of scientific and research works in the area 

of aviation technology; 

✓ exchanging experiences in the area of ongoing research; 

✓ undertaking activities focused on innovation and implementation; 

✓ launching internship or vocational training programmes; 

✓ presenting and promoting each other’s achievements. 
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Since 2013, we have also been in 

close cooperation with the 

Gdańsk University of 

Technology. We opened a new 

specialisation at the Faculty of 

Ocean Technology and 

Shipbuilding, called 

“Underwater technologies”. All 

students who decide to continue 

their studies at the Faculty can 

choose a post-graduate 

programme related to the oil 

and gas industry. The 

programme encompasses 

advanced engineering numerical 

methods used in the designing of 

underwater systems and 

machines, general procedures 

and nature of engineering 

works, the preparation of 

technical documentation useful 

in a number of services of the oil 

industry that go beyond 

engineering. An unquestionable advantage of this specialisation is the unique correlation between theory 

and practice. All the students are guaranteed paid full-time internship in the EDC, as well as support from 

our technical experts and mentors. Each year, we organise a special event – the GE Day, during which the 

students interested in further education in the area of underwater technologies have a chance to meet 

with EDC engineers, as well as talk about the study programme and development opportunities at our 

centre. 

 

In 2017/2018 we also continued our project dedicated to students of higher education institutions, 

trainees and interns of our engineering design centre, called the EDC Ambassador Program. This initiative 
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helped us maintain permanent contact with the world of science and stay abreast of all new student 

activities. In 2017, the EDC had 8 ambassadors who represented 5 leading higher education institutions in 

Poland, namely:  

• the AGH University of Science and Technology in Kraków; 

• the Gdańsk University of Technology; 

• the Rzeszów University of Technology; 

• the Warsaw University of Technology (the Mechanical Faculty of Energy and Aviation, the 

Faculty of Material Engineering, the Faculty of Cars and Machinery); 

• the Military University of Technology. 

 

At the EDC, we are happy to undertake cooperation with new partners. On October 29, we were invited 

to participate in the Pitch Bootcamp which was held at the Google Campus in Warsaw. The meeting was 

organised by the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). 

Pitch Bootcamp is an international career accelerator and a case study. 93 editions of the programme in 

more than 17 countries have been held so far. The event attracted a total of over 9,500 students and 

1,350 companies, which produced more than 4,100 jobs in the world. The Warsaw edition attracted 120 

students, mainly from technical universities. The representatives of companies from various sectors acting 

as jurors met with students and graduates whose task was to present themselves before the jury. In the 

part known as “pitch talk”, the jurors completed feedback surveys, providing their own observations, as 

well as inviting selected students to cooperate through employment, traineeship or mentoring. ‘During 

the event, we managed to conduct interviews with 30 students, present opinions and invite selected 

students to the mentoring and recruitment process for internship programmes. Our presence was 

appreciated and attracted the greatest attention because we were the only technological company to 

combine classical and digital engineering’, said Jakub Kaczorowski, head of the Advanced Manufacturing 

and Materials Department at BHGE. 

 

For 2018, we are planning further activities with the academic environment, focusing mostly on the 

technical universities shown on the following map.  
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We will also be strengthening our cooperation with scientific circles and organisations that support the 

development of women receiving education in scientific and technical faculties. We will be supporting the 

most talented students and graduates by offering our traineeship and internship programmes, organising 

open training courses, workshops and meetups at our centre, taking active part in academic conferences 

related to the industries in which the EDC operates, as well as by implementing the scholarship 

programme and the implementation doctoral programme. We are open to cooperation with both local 

and international organisations. 

 

f) Conveniences for employees  

Happy employees and their effective cooperation translates into success for any organisation. Thus EDC 

management is striving to meet the expectations and preferences of its employees. For many years now, 

the employees at the Engineering Design Centre have been able to benefit from flexible working hours. 

 

This solution helps them adjust the time they begin and finish their work according to their individual 

needs. As a result, they are able to better combine various lifestyles or family situations with their 

professional responsibilities. In 2017, we introduced another convenience for our employees, allowing 

them to work remotely. Upon receiving the superior’s consent and signing a relevant amendment to the 
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contract, each employee may work remotely on the days of their choice. In addition, employees can also 

work from home on an occasional basis, in exceptional situations. 

 

g) Engagement Team – involvement of our employees 
 
Cooperation, receptiveness to dialogue and opinions of our employees is the foundation of the 

Engineering Design Centre’s culture. Since 2014, we have organised regular meetings of employees from 

various management levels (a dozen or so people), whose aim was to address the needs and strive to 

improve the working conditions of our staff. We have actively involved our employees in discussions on 

the development of our organisation and jointly solved any problems that have appeared. Moreover, the 

employees have been able to share their opinions by talking with their immediate superiors on a daily 

basis. We have a successful track record of numerous projects aimed to improve our employees’ working 

environment. At the end of March 2016, we opened a modern canteen for our employees, which offers 

various types of food ranging from traditional breakfasts to lunch sets. Furthermore, our employees have 

access to a cafe. In 2017, the team made a successful effort to extend the breakfast and lunch offers by 

entering into permanent cooperation with two sandwich and lunch suppliers. A completely new project 

of the Engagement Team was the works on the parking rules and regulations and on the document 

specifying the new standard of offices, which was implemented upon the renovation of one of the 

buildings on our campus. 

 

Our plans for 2018 include further intensification of these type of meetings in order to improve 

all the aspects important to us, with simultaneous performance of the business assumptions of 

our organisation. 

 

g) Benefits: medical care, Multisport cards, subsidies 

Medical care  

Each employee on an employment contract may benefit from private healthcare, encompassing health 

programmes, disease prevention, as well as daily support in case of any health problems. Each 

subscription guarantees unlimited access to specialist consultations during illnesses, upon exacerbation 

of chronic disease, as well as help in emergency cases.  
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The services available to our employees and their families include:  

• comprehensive specialist consultations  

• consultations of a psychologist (including a sexologist/andrologist) and psychiatrist  

• consultations of professors with referral  

• comprehensive diagnostic tests (laboratory and imaging diagnostics)  

• out-patient consultation procedures  

• skin allergy tests  

• pregnancy management  

• vaccinations against flu/antitetanus anatoxin  

• dental consultations  

• preventive “Healthy Woman” and “Healthy Man” Medical Check-Up  

• rehabilitation, etc.  

 

 

 

Life insurance  

All our employees, irrespective of their working time, are offered basic group health and life insurance 

coverage on preferential terms. If an employee wishes to participate in the insurance coverage, s/he 

needs to complete a relevant declaration. The insurance coverage encompasses the life and health of 

each subscribed employee and, to the extent specified, his/her closest family members. Insured 

employees are entitled to payments, for example, in the event of illness or accident leading to their 

hospitalisation or incapacity to work. 

Multisport card  

With our employees in mind, we have negotiated attractive conditions for joining the Multisport 

Programme, which allows the participants to use the numerous options available for actively spending 

their free time. Employees who declare their willingness to participate in the Multisport Programme 
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receive a special Sports Card that provides them with an unlimited access to over 244 sports facilities 

across Poland and to miscellaneous recreational and sporting activities. Moreover, it is possible to 

purchase additional, personal Multisport cards for family members. Each of our employees can enrol one 

person over 15 years of age, as well as three children up to the age of 15 years. 

Subsidies  

For the benefit of our employees and their families, within the framework of our Company Social Benefits 

Fund available in our organisation, we provide a series of additional benefits, i.e. additional funding before 

Easter and Christmas, as well as before summer holidays, housing loans and special assistance grants. 

Moreover, employees who find it necessary to wear eye glasses while working with computer screens 

may apply for additional funding to purchase them. We also offer subsidies to the 3rd pension pillar (IKE). 

We develop and build the competences of our employees. Thanks to the commitment of our staff, we are 

able to fulfil international projects. We finance or co-finance employees’ training courses, workshops, 

seminars, post-graduate studies and language courses. Moreover, our employees have access to the 

BriliantU e-learning platform through which they can take courses and training sessions. In addition to 

thematic training courses, the employees of the Warsaw based engineering design centre can learn 

foreign languages, such as English, Italian, Russian and Polish (for foreigners) at four different levels: 

beginner, elementary, intermediate and advanced. In the event where a given language course is fully 

financed by the company, the meetings with lecturers are held on its premises. Employees can also choose 

a language school they would like to attend. Upon presentation of a relevant certificate confirming the 

completion of the language course of their choice, we refund part of the costs incurred by the employee 

for development purposes. 

We invest in people  

Our employees constitute an exceptional capital of our organisation. Based on the many years of our 

experience, we have noticed that they are more eager to use their potential if they receive suitable 

conditions from the employer and pleasant atmosphere in which they can work.  

On order to provide our engineers with a friendly working environment, we have implemented, 

in all the areas of our activities, the GE Performance Development system, based on an individual 

approach to every single employee. It is used by employees at all levels of our organisation. The 

system allows each employee individually to work on their efficiency, manage their own career 

and create their own professional development path. Employees receive feedback on their 
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performance not only from the immediate superior but also from their colleagues. Our priorities 

and cooperation with the surrounding environment make it possible for us to work on ourselves 

on a regular basis, take care of our professional development and design our professional future. 

 

j) HealthAhead – ensuring the well-being of our employees 

One of the Engineering Design Centre’s objectives is to promote a healthy lifestyle among our employees. 

This is why the HealthAhead (HA) initiative has been actively implemented for almost 10 years now. This 

programme revolves around leading a healthy lifestyle: healthy eating, coping with stress, physical 

activity, promotion of preventive examinations and fighting the tobacco addiction. The HA’s mission is to 

inspire employees and their family members to obtain optimum health and well-being. Moreover, 

HealthAhead helps achieve a work-life balance, for instance by organising stress-coping campaigns, 

meditation classes and support groups 

related to home-related problems.  

 

In 2017, EDC employees were able to 

participate in 12 events organised by the HA 

team. The health-promoting campaigns were 

attended by 460 individuals. Traditionally, 

the HealthAhead Day organised in May was 

very successful, as well as the stands 

presented by activists at the EDC Family Picnic in June. We are extremely pleased that the 12 sports 

groups within the EDC were joined by two more in 2017, i.e.:  

✓ The Table Tennis Group  

✓ The Healthy Spine  Group  
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The groups part of HealthAhead in 2017 

 

EDC Bikers  EDC Runners  EDC Climbers  EDC Calisthenics 

 

EDC Volleyball  EDC Soccer  EDC Hockey  EDC Swimmers 

 

EDC Squash  EDC Kayakers  EDC Triathlon  EDC Basketball 

 

     

EDC Table Tennis  EDC Healthy 
Spine 

  

 

Fans of various sporting disciplines meet periodically, on scheduled days of the week, to train and develop 

their interests together. We try to create the best conditions possible for our employees so that they could 

develop their sport-related passions, also by co-financing their participation in competitions or by 

purchasing professional sportswear.  

One of the longest existing and most numerous groups in our organisation is the EDC Runners. In 2017, 

our runners took part in various runs and marathons, including: 

✓ the Warsaw Marathon – 24.09.2017 

✓ the Independence Run – 11.11.2017 

✓ the Company’s Run – 10.06.2017 

✓ the Warsaw Uprising Run – 29.07.2017 

✓ as well as in EKIDEN, where our representatives won the title of the most running-

mad company. 

In the context of the groups operating within HA, it is also worth mentioning EDC Bikers, which is actively 

marking its presence. Currently, over 500 employees of the Institute of Aviation cycles to work, which 

constitutes as much as 20% of all those employed. As a response to the needs expressed by our 

employees, we opened the largest bicycle storage facility in Poland on the premises of the Institute of 

Aviation in 2016. Initially, it was equipped with 450 lockers. However, in 2017, due to growing interest, 

another 50 lockers were installed (including approx. ¼ for women). We also have 100 roofed places for 

bikes, a drying room, additional changing rooms and shower facilities. Moreover, cyclists can use a self-
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service bike repair station, which allows them to carry out basic repairs on their own, and a bike washer 

kit. 

In 2017, we also experienced increasing levels of activity amongst our basketball players. As EDC Ballers, 

they took part in the competition of the amateur league of the WNBA (Warsaw Amateur Basketball 

League) in its 49th and 50th edition, winning 4 matches in each of them (out of the total 10 matches played). 

In the 50th edition, they set their own record by winning 3 games in a row. 

Throughout the year, the Warsaw-based HealthAhead carried out an information campaign concerning a 

series of health-related issues, including: 

✓ Summer holiday advice 

✓ Protection against summer heat 

✓ How to prevent the flu 

✓ How to quit smoking 

✓ Exercises at work. 

 

The HA team also organised training courses, amongst others, on dietetics and nutrition, as well as 

miscellaneous campaigns encouraging us to implement healthy habits in our daily work. 

Much interest was stirred up by the 15-minute massage sessions organised in November – the healthy 

spine month. 

 

In 2017, at the annual gala, we presented the HA Award for promoting health culture and various forms 

of sporting activities amongst the employees. This has been our tradition and a way to appreciate those 

who naturally influence the healthy habits of their colleagues. 
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Planned activities for 2019 

 

 
 Healthy spine 

classes 
 Mindfulness 

workshop 
 

 
 

Company run  40th Warsaw 
Marathon 

 PD Healthy Cafe  Warsaw Uprising 
Run 

 

Massage 
sessions 

 HA Day  Picnic  EKIDEN 

 

     

Independence 
Run 

 
Dietician 

Consultations  
 

  

 

 

k) GE Women’s Network – we support the development of women 

 

One of the most important assumptions behind the organisational culture of the Engineering Design 

Centre is to provide a workplace for each person who has the knowledge, abilities and skills in his/her 

selected field, irrespective of sex, cultural differences, political or religious views, and sexual orientation. 

GE Women’s Network is one of the initiatives created to address the above-mentioned issues. It shows 

that diversity manifested through the presence of female engineers in business is a positive or even 

expected phenomenon. This initiative promotes the profession of an engineer amongst women and 

encourages them to take up studies at technical faculties. The activities of GE Women’s Network are 

concentrated on the improvement of managerial and technical skills of women, career planning and 

integration with other women. GE Women’s Network fulfils its goals through training courses and 

workshops, dedicated developmental programmes, as well as meetings with the senior managerial staff 

and persons who have become successful in corporation and in business.  

 

In 2017, GE Women’s Network organised 8 miscellaneous events which attracted a total of 285 

individuals. These included workshops for managers, technical training courses, training sessions related 

to improving soft skills available for all employees, and a television campaign inspiring women to choose 

a technical career path.  
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Particular attention should also be paid to the periodic event entitled “The Female Engineer at work” the 

EDC Academy. During four Saturday meetings, invited female students and graduates of technical 

faculties became familiar with the working possibilities in various EDC’s business areas. They spent their 

day alongside EDC representatives, developing their skills during dedicated training sessions related to 

self-presentation, as well as preparing for a job interview and the recruitment process. 

 

During other meetings, participants had 

the opportunity to learn more about 

the state-of-the-art technologies used 

in today’s industry, with strong 

emphasis on the digital approach, as 

well as to gain knowledge about what 

EDC engineers do on a daily basis, and 

to become familiar with our 

organisational culture. It was an 

excellent opportunity to relate the 

theoretical knowledge obtained at the university to the practical realities of engineering work. Moreover, 

our guests participated in a workshop on building one’s technical and managerial path of development, 

as well as visited a few laboratories.  

 

In the EDC structures, women occupy both technical and managerial positions. They have flexible working 

hours, access to a wide offer of training courses, and a possibility to participate in various interest groups 

(from parachuting to language courses). In retrospect, it may be said that the GE Women’s Network 

organisation has gone from strength to strength, significantly increasing the number of its addressees. In 

2017, thanks to the Women’s Network, the EDC was visited by several well-known trainers from the world 

of business, who shared their experience with our employees, thereby motivating them to self-

improvement. Invitations to such meetings are addressed to all the employees of our centre. The 

managerial staff were provided with a workshop on diversity in the workplace, entitled “Changing the 

mindset”. The 25 participants of the training continued to discuss the issues from the meeting for a few 

months afterwards. 
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The plans of GE Women’s Network for 2018 include further training courses involving regular visits to the 

laboratories, workshops, training sessions and mentoring programmes. 

 

l) GE Volunteers – we offer help 

GE Volunteers is an initiative established by General Electric, which was adopted at the EDC in 2010. The 

principal motto of GE volunteers is to provide direct support to those in need chosen by the employees 

involved in charity initiatives. In our opinion, involvement in the employee volunteering programme helps 

both the company and its employees obtain mutual benefits. They include, amongst others, the creation 

of the image of a responsible and socially involved organisation, as well as the integration of employees 

and enhancement of their job satisfaction level. Our employees take conscious decisions about helping 

others, in accordance with their own needs and potential. We support all those who participate in joint 

charitable projects and inspire them to take further actions. In 2017, our employees organised 23 projects, 

during which we worked together for 1,367.5 hours. The campaigns concerned 4 areas, namely education, 

local community support, health-oriented issues and increasing environmental awareness. 

 
By helping others, we support the development of science through:  
 
Tutoring and sporting activities  

Our volunteers selflessly help youngsters from the Janusz Korczak Children’s Home No. 2 and the 

Children’s Home No. 9 in Warsaw with their learning difficulties. Most of our employees are people with 

scientific minds. Therefore, they enjoy sharing their knowledge through tutoring sessions in mathematics, 

chemistry, physics and foreign languages. The classes were held at our centres, depending on the 

children’s needs – from 1 to 5 times a week. Besides tutoring, during the summer and winter sport 

seasons, our volunteers have organised periodical training courses for children in outdoor team games.  

 
The Young Explorer’s Club  
 
In cooperation with the Academy of the Future, GE Volunteers organise regular classes for children and 

youth of the Young Explorers Club. On the premises of the Institute of Aviation, along with volunteers, 

young club members carry out scientific experiments in physics, chemistry or natural sciences. The 

relationships amongst participants based on mutual trust and inspiration, joint determination to solve 

fascinating puzzles of nature, involvement and passion of both sides are more than just slogans. The 

meetings develop social and personal skills of the caregivers and children alike. Moreover, they boost 
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imagination and creativity, as well as demonstrate how to solve problems. In 2017, under the careful 

supervision of volunteers, club members constructed their own rockets and robots.  

 
Polish Sudoku and Puzzle Championships  

The Engineering Design Centre actively promotes interest in science. Thus in 2017, we participated, for 

the fifth time, in organising the 12th Polish Sudoku Championships and the 21st Polish Puzzle 

Championships. In cooperation with the SFINKS Foundation for the Development of Recreational 

Mathematics and the Domaniowski Palace, where both contents were held, EDC employees took an active 

part in organising and running the competition, as well as scoring the results.  

 

Additionally, as every year, we 

joined the nationwide charity 

initiative known as the “Noble 

Parcel” (“Szlachetna Paczka”). In 

2017, we managed to help as many 

as 6 families, and the value of the 

parcels along with the cash raised 

amounted to approx. PLN 10,000. 

The families in need received, amongst others, a bed, a cooker, a refrigerator, coal for the winter, 

warm clothes and school supplies for children. 

Other campaigns  

In 2017, volunteers of the Engineering Design Centre organised a clothing drive amongst their colleagues 

to support the needy and the homeless. Every little bit helped. Thanks to the commitment of many people, 

we managed to collect warm clothes, bags, and shoes, as well as other items improving the lives of those 

in need. We also held a holiday meal for 30 people at a restaurant. 

 

Spring race, art competition and charades at the Ognisko Okęcie centre 

Another event took place at the Ognisko Okęcie centre. This time, in addition to running, the children also 

took part in an art competition and sports charades. The best contestants received attractive prizes. Our 

activities received positive feedback, which encouraged us to plan the next edition. 
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‘EDC volunteers have been addressing the needs of children from children homes we have been working 

with for many years now. In 2017, apart from receiving learning support, the children also had an 

opportunity to take part in sporting activities – ice skating trips in the wintertime, and biking expeditions 

in the summer. In 2018, we would like to offer our young wards new forms of entertainment, such as 

adventures in the trampoline park or horse riding lessons. Our employees have many different passions, 

ranging from science to sport. They are eager to share these passions with the kids, so we would like to 

take advantage of this potential and act together to do something good for the local community’, said 

Aleksander Dąbrowski, Supervisor of GE Volunteers, Section Manager, Turbomachinery and Process 

Solutions, BHGE. 

 

 

m) Diversity at the EDC  
 
In May 2015, we officially joined the group of signatories of the Charter of Diversity in Poland. As full 

signatories of the Charter of Diversity, we obliged ourselves to implement the principles of diversity 

management and equal treatment policy, as well as to promote and disseminate them amongst all the 

stakeholders across our organisation. 

The most important aspects to which we committed ourselves include:  

✓ the creation of an organisational atmosphere and culture, which ensures respect for 

diversity;  

✓ the development and implementation of policies for equal treatment and diversity 

management in a workplace;  

✓ the implementation of anti-discriminatory and anti-mobbing monitoring, as well as 

regular educational programmes concerning the counteraction of discrimination and 

mobbing, in order to raise the awareness and knowledge about this issue through training 

sessions, workshops and measures targeted at all employees, with particular emphasis 

on management.  

 

For GE, diversity is still a lively and topical issue. Any personnel activities, management as well as its culture 

and values are based on the fundamental principles of equal treatment. What GE employees value the 

most is the respect for the diversity of each employee. We differ in terms of sex, age and political views, 

come from different parts of the world and, thanks to these differences, we are capable of building unique 
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teams that share original ideas and can devise unique solutions. The diversity manifests itself both at GE 

and at our company through various employee groups that attract people of miscellaneous interests. 

Moreover, employees have equal access to promotion and training programmes, and all issues related to 

ethics can be reported to the Worker Rights Ombudsman. Management of diversity refers not only to a 

different sex or age, but also a different way of thinking. To deepen our knowledge in these areas, in 2015 

we appointed the “EDC Diversity Team”, which supports all initiatives related to the promotion of 

approaches and campaigns focused on diverse views, multiculturalism and the management of diversity 

in teams. Each year, the team also organises the EDC Diversity Day. On this day, employees also have an 

opportunity to participate in thematic workshops, as well as miscellaneous quizzes and contests, etc. In 

2017, a field game dedicated to the issue of diversity at the EDC was hugely popular. 

The composition of the EDC Diversity Team and its leader change periodically. We invite all employees to 

actively participate in the meetings throughout the year. Those who are imaginative and willing to act are 

always welcome on the team. 

 

n) A Night at the Institute of Aviation  

A Night at the Institute of Aviation is the largest event in Warsaw that presents scientific research for 

aviation and space, as well as enterprises and institutions that work in these sectors. The event is 

addressed to all lovers of aircraft, science, 

technology and those who take keen 

interest in the world and like active ways of 

spending their leisure time. It is also an 

opportunity to ask questions of specialists 

from various fields, as well as to touch, 

photograph and test modern aviation and 

space technologies.  

In 2017, the Engineering Design Centre 

showcased itself at the “Night at the Institute of Aviation” for the eighth time. Our stand was co-created 

by engineers from all  EDC’s businesses conducting advanced research projects. During this event, our 

guests had an opportunity to view a multimedia exhibition and a 3D print show. They also had an 

opportunity to learn how to operate a remotely-controlled submarine vehicle, as well as to listen to stories 

about life on a drilling rig. 
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We also opened the following laboratories to our visitors: The Materials Technology Laboratory, the High 

Pressure Laboratory, the Bearing Test Laboratory, the Repair Laboratory, as well as the Avionics and Digital 

Systems Laboratory. A great attraction for all aviation and technology enthusiasts was the Engine Training 

Laboratory which stayed opened on that day, where our engineers presented the huge CF6 high-bypass 

turbofan jet engine and shared their expertise with all those interested. 

 

“A Night at the Institute of Aviation” is 

becoming increasingly popularity every year. 

In 2017 we welcomed nearly 37,000 visitors. 

It is worth pointing out that the event 

attracted not merely individual guests, but 

entire families and school groups, as well as 

other organised tours. This event was 

organised by 82 employees of the Institute 

of Aviation, 70 employees of the 

Engineering Design Centre and over 100 

volunteers.  

During the 8th Night at the Institute of 

Aviation, we organised our first EDC 

Industrial Hackathon. This event was 

targeted at programmers fascinated by new 

technologies, especially by aviation issues 

and the IIoT concept (Industrial Internet of 

Things). For 24 hours, 6 teams were busy 

creating software that was supposed to make it possible to solve a specific engineering problem. The 

participants could use the Predix 2.0 software platform and actual data from a turbine simulator. The 

scope of implementation encompassed the collection of data from the sensors and their preliminary 

processing locally, using the Predix Machine component. Next, the task of the hackathons involved 

sending the data to the cloud and visualising them by means of Predix Cloud components. Participation 

in the event was free of charge, and the best team was awarded the Lego Mindstorms, which makes it 
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possible to construct and programme robots and automation systems. Our Hackathon event received very 

high marks from the participants. Therefore, we are planning to organise another edition of this event 

during the 9th Night at the Institute of Aviation in 2018. 
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Summary and plans for 2018  
 

New technologies help us develop and build competitive advantage. We are committed to understanding 

and addressing all client needs as much as possible. It is our intention to provide our cutting-edge solutions 

to as many of them as possible, helping them derive satisfaction from their use. Our priority is continuous 

development of both the technological processes and the competences of our engineering staff. Each day, 

we create new solutions, develop the know-how, and present inventions to be patented – and all this 

constitutes our intellectual property. Our work was recognised by external experts who presented GE 

Company Polska with the Polish Smart Growth Award in the category of Innovative Company of 2017.  

 

We constantly expand the network of our business contacts and commence projects with new partners. 

Thanks to the extensive cooperation between the GE centres in Poland and worldwide, we know that 

during dynamic market changes we are always ready to deliver the results expected by our clients. To 

reach the network of our various stakeholders, we are planning to develop EDC communication on social 

media in 2018. We would like to facilitate contact with us, improve the accessibility of our products and 

services, as well as develop a network of contacts in the academic environment. Throughout the year, we 

were engaged in discussions with the representatives of the specialisations of key importance to us in 

order to identify common fields for cooperation. The discussions resulted in signing agreements and 

framework contracts, amongst others, with the Wrocław University of Technology or the Faculty of 

Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology.  

 

Next year, our intention is to get involved in industry events not only as a participant but also as an 

organiser.  

 

We would like to stress the local potential of the EDC as the largest engineering centre with a wide range 

of design and laboratory services, as well as to present its potential in the country. Our engineering centre 

is part of a larger ecosystem in Poland, consisting of a variety of GE establishments both from the area of 

aviation, as well as from other business sectors of this global company. 
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Our goals for the coming year also include further development of the laboratory base so that our 

employees can improve their knowledge and skills using cutting-edge equipment and, as a result, provide 

the best possible services and offer breakthrough solutions for their clients. 

Spis treści 

10. Wstęp 

11. O General Electric i Instytucie Lotnictwa 

12. CSR w General Electric – wypowiedź Mariana Lubienieckiego – Prezesa General Electric 

Company Polska Sp. z o.o. 

13. CSR w Instytucie Lotnictwa – wypowiedź Witolda Wiśniowskiego  – Dyrektora Instytutu 

Lotnictwa 

14. Podstawowe dane finansowe dla General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz 

Instytutu Lotnictwa 
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16. Zaplecze naukowo - badawcze  - laboratoria w EDC 

17. Projekty z zakresu społecznej odpowiedziałnosci biznesu realizowane w EDC w 2017 

roku 

o) Etyka biznesowa w EDC 

p) Rekrutacja i wsparcie dla nowych procowników 

q) Szkolenia i rozwój 

r) Praktyki i staże 

s) Współpraca ze środowiskiem akademickim  

t) Udogodnienia dla pracowników – praca z domu, elastyczne godziny 

u) Engagement Team – zaangażowanie pracowników  

v) Benefity: opieka medyczna, karta Multisport, dofnansowania 

w) Wspieramy rozwój i pasje naszych pracowików  

x) HealthAhead – dbamy o dobre samopoczucie 

y) Women’s Network a rozwój kobiet 

z) GE Volunteers – współpraca z organizacjami charytatywnymi 
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aa) Rożnorodność w EDC 

bb) Noc w Instytucie Lotnictwa 

18. Podsumowanie i plany na rok 2018 

Wstęp 

Engineering Design Center (EDC) to wspólne przedsięwzięcie GE i Instytutu Lotnictwa. Jako 

największe centrum inżynieryjno-projektowe w Europie, od 18 lat dostarczamy nowoczesne 

rozwiązania dla współczesnego przemysłu. Łączymy potencjał technologiczny naszej organizacji 

z najnowszymi technikami cyfrowymi. Rozwijamy nasze produkty oraz kompetencje inżynierów, 

zwiększamy odpowiedzialność całych zespołów oraz rozbudowujemy naszą sieć kontaktów.  

W 2017 roku cieszyliśmy się z wielu osiągnięć naszych inżynierów, między innymi z rozpoczęcia 

testów stanowiskowych sprężarki ACCV  oraz pierwszego prototypu silnika FETT, nad którymi 

wspólnie pracują inżynierowie z: Warszawy, Pragi, Turynu i Monachium. Nasz projekt Buzzard 

Power Generation Upgrade otrzymał II nagrodę (Silver Winner) podczas XXX Światowego 

Kongresu IPMA w Astanie w kategorii IPMA Project Excellence Award 2017. Został zrealizowany 

głównie przez inżynierów BHGE, którzy współpracowali z zespołami Control Engineering z 

Florencji i Indii, nad ulepszeniem standardów zasilania platformy wydobywczej ropy naftowej.   

W maju 2017 członkowie zespołu Nacelle z Aviation Systems Mechanical wraz z kolegami z 

Middle River Aircraft Systems przeprowadzili test certyfikacyjny zderzenia wlotu gondoli silnika 

Passport 20 z ptakiem. Był to ogromny sukces potwierdzający umiejętności naszej kadry.  

W październiku 2017 wzięliśmy udział w finale III edycji "Startupów w pałacu”. Wydarzenie miało 

na celu pomoc polskim startupom w opracowaniu przełomowych technologii i pomysłów na 

globalne rynki. Uczestniczył w nim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda oraz 

przedstawiciele firm, dla których innowacyjność i promocja myśli technologicznej jest niezwykle 

ważna. Organizatorzy zaprosili EDC, ponieważ dostrzegli naszą wysoką kulturę innowacji i wkład 

w rozwój technologii. Docenili także naszą współpracę z uniwersytetami. Miniony rok to 

budowanie nowych relacji ze środowiskiem akademickim oraz podtrzymywanie tych 

wypracowanych lata temu. To wspólne dążenie do poprawy jakości kształcenia przyszłej kadry 
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inżynierskiej jak i poszukiwanie możliwości współpracy przy projektach naukowych jak i 

biznesowych. W 2017 roku uruchomiliśmy program doktoratów wdrożeniowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który daje korzyści wszystkim trzem stronom porozumienia: 

pracownikowi, firmie i uczelni. Gościliśmy w EDC studentów z: USA, Helsinek, Krakowa czy 

Warszawy oraz aktywnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach na uczelniach technicznych. 

Poniższy raport pokazuje, jak bardzo otwartą, innowacyjną, elastyczną i ciągle rozwijającą się 

organizacją jest EDC. 

O General Electric i Instytucie Lotnictwa 

General Electric (GE)  

General Electric powstało w 1892 roku w wyniku fuzji dwóch przedsiębiorstw: firmy Edison Electric 

Light Company zarządzanej przez Thomasa A. Edisona oraz Thomson-Houston Electric Company, 

kierowanej przez Charlesa A. Coffina. Firma General Electric została utworzona, aby sprostać 

najważniejszym światowym potrzebom w obszarze energii, infrastruktury medycznej i transportowej, 

technologii użytkowych oraz usług finansowych. Kreatywne podejście do biznesu i kultura 

organizacyjna pozwalają GE pełnić rolę światowego lidera w wielu branżach, obsługując klientów na 

całym świecie.  

Dzięki wyspecjalizowanym pracownikom, usługom i najlepszym technologiom, GE mówi językiem 

przemysłu, kształtuje nowe reguły współzawodnictwa dla firm z całego świata i pokazuje innym 

organizacjom kierunek rozwoju.  

Instytut Lotnictwa (ILOT)  

Historia Instytutu Lotnictwa sięga początków niepodległej Polski, ale oficjalną datą rozpoczęcia jego 

działalności jest 1 sierpnia 1926 roku. Od początków swojego istnienia Instytut Lotnictwa nawiązywał 

kontakty, które pomagały w rozwijaniu oraz eksportowaniu polskiej myśli technicznej poza granice 

kraju. W tym duchu podąża konsekwentnie od ponad 90 lat, mając w swoim dorobku udział w 

badaniach niemal wszystkich polskich konstrukcji lotniczych. 
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 Aktualnie Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości 

badań, które dostarczają rozwiązania dla problemów współczesnego lotnictwa i przemysłu 

kosmicznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ściśle współpracuje ze światowymi potentatami 

przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus, Boeing czy Pratt and Whitney. Dzięki prawie 

18-letniej współpracy z General Electric – jedną z największych 17 światowych korporacji, pod szyldem 

Engineering Design Center, Instytut prowadzi badania również dla innych sektorów gospodarki.  

Instytut Lotnictwa, współpracując z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi, jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, centrami transferu wiedzy oraz organizacjami przemysłowymi, zarówno 

polskimi, jak i zagranicznymi, umożliwia też korzystanie z dorobku najwyższej klasy naukowców, a 

także udział w realizacji międzynarodowych projektów nie tylko z dziedziny lotnictwa.  

Poprzez inwestowanie w rozwój kadry i infrastruktury naukowo-badawczej Instytut Lotnictwa 

konsekwentnie dąży do osiągnięcia pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym 

instytutów badawczych w Europie oraz bycia konkurencyjnym na światowym rynku badań. W 

Instytucie Lotnictwa funkcjonuje 6 pionów merytorycznych oraz 30 doskonale wyposażonych i 

wyspecjalizowanych laboratoriów. 

 

1. CSR w General Electric – wypowiedź Mariana Lubienieckiego – Prezesa General Electric 

Company Polska Sp. z o.o. 

Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność obserwować rozwój EDC od jego pierwszych dni, 

czyli od prawie 18 lat. Pamiętam czasy, kiedy pracowała tu zaledwie 

garstka inżynierów. Wspólnie tworzyliśmy nasze struktury, 

realizowaliśmy pierwsze projekty. W miarę upływu lat stawaliśmy się 

coraz większą i bardziej świadomą potrzeb rynku organizacją. Powoli 

tworzyliśmy wokół nas ekosystem biznesowy, nawiązując relacje z 

instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami branżowymi.  
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W 2017 roku postawiliśmy na integrację GE zarówno w kraju, jak i w Europie. Był to czas mapowania 

sieci i szukania wspólnych interesów. W wyniku naszych działań rozpoczęliśmy realizację wspólnych 

projektów z fabrykami GE Aviation w Bielsku-Białej (Avio Aero) oraz w Dzierżoniowie (Unison). Dziś 

poprzez prężną współpracę możemy wpływać na rozwój technologiczny całego regionu. Wspólnie z 

innymi ośrodkami GE odpowiadamy za pełen cykl życia produktu: projektowanie, testy, produkcję oraz 

serwis.   

Dzięki pogłębionej integracji wiemy, że w czasie dynamicznych zmian wszyscy działamy zgodnie z tymi 

samymi zasadami. Klienci są dla nas najważniejsi. To dla nich wciąż się rozwijamy, uwzględniając ich 

zmieniające się potrzeby. W naszych działaniach jesteśmy elastyczni, a nasze innowacyjne rozwiązania 

tworzymy nie zamykając się na żadne, nawet najoryginalniejsze pomysły. W dążeniu do celu 

inspirujemy nie tylko siebie nawzajem, ale również innych.  

Mając aktualnie tak rozległe możliwości i tak rozwiniętą sieć GE w Polsce, możemy naprawdę zmieniać 

oblicze inżynierii zarówno w regionie, jak i na świecie. Wierzę, że EDC jako 18-latek odnajdzie się w 

świecie nowych kontaktów, wyzwań i projektów, nie zatracając przy tym swoich głównych cech – 

innowacyjności, niezłomności w realizowaniu postawionych sobie celów, a przede wszystkim – woli 

współpracy. To właśnie w moc wspólnego działania wierzymy najbardziej i to dzięki niej jesteśmy dziś 

w tym miejscu, w którym jesteśmy.  

Marian Lubieniecki  

EDC Site Leader  

Prezes Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o 
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4. CSR w Instytucie Lotnictwa – wypowiedź dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, prof. nadzw. 

– Dyrektora Instytutu Lotnictwa 

Szanowni Państwo,  

nadrzędnym celem działania Instytutu Lotnictwa jest prowadzenie badań 

o charakterze naukowym ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe. 

W zakres zainteresowań Instytutu wchodzą zagadnienia technologii 

silników lotniczych i silników rakietowych, technologii struktur 

kompozytowych, projektowanie samolotów lekkich i systemów 

transportu tymi samolotami oraz badania materiałów i podzespołów.  

Fundamentalne znaczenie dla Instytutu Lotnictwa ma współpraca międzynarodowa, w tym wspólne 

projekty oraz świadczenie usług badawczych. 

Partnerem strategicznym w tej dziedzinie jest General Electric, dla której to firmy w ramach struktur 

Instytutu działa specjalnie utworzone Engineering Design Center.  

Nie do przecenienia są projekty realizowane w ramach Unii Europejskiej. Rośnie znaczenie współpracy 

z Ohio State University oraz Pratt&Whtiney Canada. W ostatnim czasie Instytut podjął także 

współpracę z Nevada Institute for Autonomous Systems i innymi tego typu ośrodkami na świecie. 

Do priorytetów Instytutu należy zaliczać szkolenie i rozwój kadry oraz promocję osiągnięć. W 

prestiżowym konkursie Copernicus Masters organizowanym przez Komisję Europejską oraz Europejską 

Agencję Kosmiczną zwycięzcami w kategorii Copernicus Sustainable Development Challenge zostali  

pracownicy Zakładu Teledetekcji, którzy stworzyli innowacyjną aplikację webową i mobilną do 

monitorowania aktywności pszczół. Prestiżowe wyróżnienie „NI Engineering Impact Awards” 

(amerykańskiej firmy National Instruments) za najbardziej innowacyjne rozwiązanie odebrali także 

inżynierowie Zakładu Technologii Kosmicznych za oprogramowanie wykorzystywane m.in. w testach 

głównego silnika polskiej rakiety ILR-33 „Bursztyn”.  
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Do naszych działań należy też wdrażanie wyników badań oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. 

Za nami udany test lotny rakiety ILR-33 „Bursztyn”. Jego celem była weryfikacja opracowanej w 

Instytucie Lotnictwa konstrukcji i wypracowanych technologii rakiet sondujących i nośnych. Model 

rakiety można było obejrzeć podczas naszej flagowej imprezy edukacyjnej – Nocy w Instytucie 

Lotnictwa, która przyciągnęła ponad 37 tysięcy zwiedzających.  

Otwartość i zaangażowanie sprzyja tworzeniu trwałych partnerstw. Wierzę, że poprzez współpracę z 

różnymi podmiotami zwiększamy nasz potencjał i szansę na sukces.  

dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. 

Dyrektor Instytutu Lotnictwa 

 

5. Podstawowe dane finansowe dla General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz Instytutu 

Lotnictwa 

Dane w tys. PLN dla General Electric Company Polska Sp. z o.o. 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 

Suma bilansowa 408,332.40 202 832.5 

Kapitał własny 304,879.10 135 156.2 

Przychody ze sprzedaży 250,267.50 250 730.8 

Zysk brutto 61,260.70 11 175.5 

Zysk netto 50,515.10 8 642.9 

Koszty pracownicze  
(wynagr. osobowe i bezosobowe  
z narzutami oraz f. pracownicze) 

183,319.90 173 959.4 

Liczba pracowników 1,056.00 1 065 
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Dane w tys. PLN dla Instytutu Lotnictwa 

 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 

Suma bilansowa 459 108,8 462 271,10     

Kapitał własny 149 271,4 152 447,50     

Przychody ze sprzedaży 259 617,4   244 907,40     

Zysk brutto 12 133,5   51 358,20     

Zysk netto 11 325,1 50 501,10     

Koszty pracownicze  
(wynagr. osobowe i bezosobowe  
z narzutami oraz f. pracownicze) 

153 122,8 139 908,10     

Liczba pracowników 1 267,00 1 256,00     
 

 

6. Obszary działalności Engineering Desig Center (EDC) 

Jednym z obszarów funkcjonujących w warszawskim Engineering Design Center (EDC) jest GE Aviation. 

Swoją działalnością obejmuje projektowanie, udoskonalanie, nadzorowanie produkcji i wsparcie 

serwisowe części do silników odrzutowych używanych przez lotnictwo cywilne oraz wojskowe na 

całym świecie. Inżynierowie zatrudnieni w GE Aviation pracują również nad zaawansowanymi 

projektami związanymi z turbinami energetycznymi używanymi zarówno w elektrowniach, jak i na 

statkach. Dodatkowo stosują cyfrowe rozwiązania, takie jak specjalne oprogramowanie z platformy 

cyfrowej Predix. Doświadczeni eksperci GE Aviation rozwiązują techniczne problemy linii lotniczych 

wykorzystujących silniki GE. Aktualnie GE Aviation produkuje prawie 40 modeli silników (m.in. GEnx, 

LEAP, Passport 20, Honda), które napędzają około 91 rodzajów samolotów na całym świecie.  

W 2017 roku, inżynierowie z warszawskiego GE Aviation kontynuowali rozpoczęte w 2015 roku prace 

projektowe nad zaawansowanym silnikiem turbośmigłowym – Catalyst. Do głównych osiągnięć należy 

zaliczyć ropoczęcie testów stanowiskowych sprężarki, tzw. ACCV (we współlpracy z oddziałem GE 

Aviation w Monachium) oraz pierwszego prototypu silnika, tzw. FETT ( we współpracy z oddziałami GE 

Aviation w Pradze oraz Turynie).  
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EDC stanowi największy co do liczebności ośrodek rozwoju tego innowacyjnego silnika. Catalyst 

wyróżniają pierwsze w tej klasie silnika chłodzone łapatki turbiny wysokiego ciśnienia, szerokie 

zastosowanie części produkowanych metodą przyrostową (druk 3D w metalu) oraz nowy kompresor 

o sprężu 16:1. To duży krok naprzód w 

silnikach turbośmigłowych tej klasy. 

Zastosowanie nowych technologii pozwala 

uzyskać zużycie paliwa około 15% niższe w 

porównaniu do innych produktów 

obecnych na rynku. Catalyst będzie 

wyłącznym napędem nowopowstającego 

samolotu Cessna Denali. Inżynierowie w 

ramach projektu wdrożyli Model Based Definition, innowacyjne podejście do definicji części z 

pominięciem tradycyjnych rysunków 2D. Dzięki temu, obowiazującą definicją silnika jest 

automatycznie uaktualniany model 3D, tzw. Digital Engine, gdzie każdy inżynier może na bieżąco 

śledzić jak części współpracują z innymi, a także analizować kwestie montażu, dostępu dla narzędzi czy 

inspekcji. W celu zaprojektowania i opracowania technologii dla kompotentów chłodzonych turbiny 

wysokiego ciśnienia, inżynierowie z EDC zrealizowali liczne testy weryfikacyjne w Laboratorium 

Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów na terenie Instytutu Lotnictwa. 

Ciągły wzrost kompetencji naszych inżynierów pozwala nam utrzymać dobre relacje z obecnymi 

partnerami biznesowymi jak i wpływa na poszerzenie naszej oferty zarówno na terenie kraju jak i po 

za nim. Inżynierowie pracujący przy silnikach: CF6, CFM56, GEnx oraz Leap kontynuują współpracę z 

warsztatami remontowymi (Service Shops) na całym świecie. Ich celem jest obniżenie kosztów 

przeglądów silników. Natomiast kupno nowych samolotów Boeing 737 MAX przez PLL LOT, 

wyposażonych w projektowane w EDC silniki LEAP otwiera nowe możliwości współpracy z lokalnym 

przewoźnikiem. 

W kwietniu 2016 roku, z działającego w EDC od ponad 10 lat GE Aviation Systems wyłoniliśmy 

dwa  obszary: Aviation Systems Mechanical oraz Avionics & Digital Solutions.  

Aviation Systems Mechanical to sekcja skupiająca kadrę wyspecjalizowaną w projektowaniu 

konstrukcji kompozytowych i metalowych obejmujących takie elementy samolotów jak gondole, 
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skrzydła i śmigła. Klienci otrzymują wsparcie na każdym etapie projektowania nowych produktów, od 

koncepcji prototypowych poprzez rysunki i modele projektowe, szczegółowe, wielopoziomowe 

analizy, propozycje wdrożeń rozwiązań redukujących masę i koszt oraz bezpośrednią pomoc i nadzór 

w zakładach produkcyjnych na terenie całego świata. Aviation Systems Mechanical tworzą cztery 

zespoły: Nacelles, Aerostructures, Propellers i Power & UNISON skupiające ponad 130 inżynierów. 

Trzon kadry stanowi grupa CTH, w skład której wchodzi Principal Inżynier i pięciu Senior Inżynierów. 

Najstarszy zespół sekcji – Nacelles – składa się z 40 inżynierów pracujących przy projektach związanych 

z konstrukcją gondol silnikowych, do takich samolotów jak: Airbus A320, Comac C919, Boeing 747-8 i 

Bombardier 7000/8000. W 2015 roku rozpoczęły się prace nad projektem polegającym na 

przygotowaniu stanowiska do przeprowadzenia testu certyfikacyjnego zderzenia wlotu gondoli silnika 

Passport 20 z ptakiem. Tego rodzaju zdarzenia występują niezwykle często, tylko na terenie Stanów 

Zjednoczonych w przeciągu 24 lat odnotowano ponad 15,000 podobnych incydentów.  24 maja 2017 

członkowie zespołu Nacelle wraz z kolegami z Middle River Aircraft Systems (USA, Baltimore) oraz przy 

wykorzystaniu infrastruktury Instytutu Lotnictwa osiągnęli sukces polegający na przygotowaniu – od 

fazy koncepcyjnej – poprzez zaprojektowanie i przeprowadzeniu testu certyfikacyjnego ww. 

nieszczęśliwego zdarzenia mogącego wpłynąć negatywnie na integralność i funkcjonowanie części 

samolotu znjadującego się w powietrzu. Osiągnięcie to było krokiem milowym potwierdzającym 

umiejętności i możliwości zespołu oraz przygotowanego stanowiska testowego. Na przyszłe lata 

zaplanowane są testy gondol kolejnych modeli silników lotniczych. Największy zespół sekcji – 

Aerostructures – tworzy 48 inżynierów, z których zdecydowana większość rozpoczynała pracę w EDC 

wraz z zainicjowaniem współpracy z fabryką GE Hamble znajdującej się w Wielkiej Brytanii. Nasze 

największe, pod względem ilości zaangażowanych pracowników i zrealizowanych części projekty 

obejmują prace związane z innowacyjnymi samolotami Airbus A350 -900 i -1000. Rok 2017 był rokiem, 

w którym zespół Aerostructures sfinalizował większość zadań w projekcie związanym z 

projektowaniem elementów krawędzi spływu skrzydła samolotu A350-1000. Zespół 40 inżynierów 

przygotował ponad 60 projektów i modeli części, w tym 20 wielkich paneli kompozytowych i 20 

kluczowych części metalowych, oraz stworzył 5000 stron raportów certyfikacyjnych. Pracownicy sekcji 

Aviation Systems Mechanical brali aktywny udział w pracach inżynierskich na etapie produkcji paneli 

kompozytowych, udzielając wsparcia bezpośrednio w fabryce u klienta w Wielkiej Brytanii. 
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Jednocześnie wraz z Zakładem Konwersji Energii Instytutu Lotnictwa zespół Aerstructures  badał 

możliwość wykorzystania metod druku 3D (rapid prototyping) w połączeniu z badaniami optycznymi 

do szybkiego optymalizowania przestrzennych modeli wykonanych w technologii przyrostowej. Celem 

pracy było zaproponowanie  alternatywy  dla  metody  elementów  skończonych  (MES)  do badania  i  

analizy  złożonych  struktur  lotniczych. Dział Propellers tworzy 18 inżynierów realizujących projekty 

związane z projektowaniem oraz wsparciem produkcji kompozytowych systemów śmigłowych do 

cywilnych oraz wojskowych samolotów turbośmigłowych takich jak Bombardier Q400-8, Xian MA700, 

Saab 340, Saab 2000, Lockheed Martin C-130J, ShinMaywa US-2, Fokker 50 i innych, a także 

poduszkowców przeznaczonych dla wojska: Landing Craft Air Cushion (LCAC), Ship to Shore Connector 

(SSC).  Nasi inżynierowie na co dzień współpracują z inżynierami z angielskiego oddziału GE Aviation 

Systems (Dowty Propellers), projektując nowoczesne systemy śmigłowe do nowo konstruowanych 

maszyn, a także ulepszając istniejące już na rynku produkty oferowane przez General Electric. EDC 

dostarcza również wsparcie w zakresie produkcji, testów oraz działań serwisowych. Power&UNISON 

(26 inżynierów) zajmuje się zagadnieniami związanymi z mechaniką i termiką elementów samolotów 

takich jak Boeing 777X, Comac ARJ21, Bombardier serii CRJ i Cessna Denali. W październiku 2017 

zespół z sukcesem przeprowadził drugą kampanię testową wymienników ciepła dla silnika LEAP-1B, 

który jest wykorzystywany na samolocie Boeing 737-MAX. Inżynierowie EDC we współpracy z 

Unisonem (Dayton, USA) zaprojektowali, przygotowali i wykonali stanowisko testowe, a następnie 

przeprowadzili serię testów, które doprowadziły do walidacji opracowanych przez siebie metod 

numerycznych analizujących pracę wymienników ciepła.  Przeprowadzenie fizycznych testów w 

Polsce, dla tak ważnych elementów lotniczych, nie tylko świadczy o wysokim kapitale wiedzy i 

umiejętności, jakie posiada zespół, ale również podnosi prestiż całej sekcji Aviation Systems 

Mechanical. Na nadchodzące lata zaplanowane są kolejne kampanie testowe, których budżet 

szacowany jest na prawie 200 tysięcy USD. Dobre przykłady współpracy pomiędzy zespołem Aviation 

Systems Mechanical a Instytutem Lotnictwa oraz innymi partnerami w obrębie przygotowywania i 

przeprowadzania testów wyznaczają jeden z głównych kierunków rozwoju sekcji. Plany na kolejne lata 

obejmują kontynuowanie dobrej współpracy ze wszystkimi obecnymi klientami, nieustanne 

podnoszenie kompetencji pracowników i podjęcie zaangażowania w nowych, innowacyjnych 
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projektach, dla których doświadczenie pracowników sekcji Aviation Systems Mechanical może okazać 

się kluczowe.  

Eksperci z Avionics & Digital Solutions pracują nad systemami i oprogramowaniem – rozwijaniem 

technologii związanych z wyposażeniem kokpitu (wyświetlacze), ale również nad systemami 

sterowania silników lotniczych, podwozi, czy też powierzchni sterowych. Jednym z kluczowych 

projektów zespołu w 2017 roku było kontynuowanie prac nad opracowaniem otwartej platformy 

awionicznej, czyli tzw. otwartego technologicznie kokpitu. Platforma ta pozwoli producentom 

oprzyrządowania lotniczego na tworzenie własnych aplikacji umożliwiających rozszerzenie funkcji 

samolotu o scenariusze, które trudno przewidzieć. Ponadto, otwarty kokpit wpłynie na znaczą 

redukcję kosztów projektowania nowych samolotów i helikopterów, zmniejszy cenę unowocześnienia 

elektroniki samolotu oraz umożliwi częste aktualizacje oprogramowania platformy. Opracowywana 

platforma awioniczna składa się z wielu elementów. Należą do nich m.in.: wielkoformatowe 

wyświetlacze dotykowe, urządzenia sterujące (np. klawiatura, touchpad), koncentratory danych 

przekazujących pilotowi dane z całego statku powietrznego oraz system zarządzania lotem. Otwarty 

charakter rozwiązania, pozwala na rozszerzenie listy elementów składowych. Inżynierowie pracują 

nad szeregiem aplikacji wykorzystywanych przez biznes Aviation, dotyczącymi m.in. wsparcia 

produkcji, serwisu silników lotniczych czy rozwoju produktów. Aplikacje te wykorzystują platformę 

Predix. Inżynierowie z Avionics & Digital Solutions pracują także nad oprogramowaniem do 

pokładowych koncentratorów danych samolotów Boeing 777X. 

W nowoczesnym kokpicie XXI wieku planowane jest zastosowanie nowoczesnych technologii 

opartych na śledzeniu wzroku pilota, wykorzystaniu gestów oraz komend głosowych. Oprócz 

zaawansowanych projektów w zakresie platformy awionicznej, warszawskie biuro rozwija technologie 

przenoszenia dokumentacji projektowej z rysunków 2D do 3D oraz stosowania druku 3D do 

prototypowania i produkcji części gotowych. Technologie te powodują istotne zwiększenie ilości 

danych generowanych w procesie produkcji, które poddawane są zaawansowanej analizie 

numerycznej. Dla opracowywania nowoczesnych rozwiązań Avionics & Digital Solutions łączy 

możliwości technologiczne z nowymi technikami cyfrowymi. Przyszłe architektury procesów 

projektowania, wytwarzania i użytkowania komponentów mechanicznych będą zawierać pełen 
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cyfrowy przepływ informacji rozpoczynający się w fazie badań i rozwoju, a następnie trwający w fazie 

projektowania, wytwarzania, aż do fazy użytkowania. Ta cyfrowa ścieżka zwana Digital Thread będzie 

składała się z modeli komponentów mechanicznych przekazujących kaskadowo informacje poprzez 

różne fazy cyklu rozwojowego. Taki system pozwoli na analizowanie danych poprzez cały proces w 

celu znalezienia powodu specyficznych zachowań komponentów wywołanych przyczynami w innych 

fazach. Budowa i obsługa takich systemów wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanego 

personelu pracującego w zakresie inżynierii oprogramowania, analizy danych i mechaniki przy użyciu 

najnowszych, aktualnych i najbardziej efektywnych technologii takich jak m.in. bezpieczne 

przechowywanie danych w chmurze.  

Inżynierowie z Avionics & Digital Solutions współpracują z wieloma organizacjami związanymi z 

przemysłem lotniczym. Od stycznia 2016 roku są aktywnymi członkami komisji organizacji ARINC ( 

Aeronautical Radio, Inc.) ARINC to organizacja, która wyznacza standardy związane z elektroniką i 

systemami komunikacji dla przemysłu lotniczego. W marcu 2017 w Engineering Design Center odbyło 

się spotkanie podkomitetu ARINC Cockpit Display Systems. Spotkanie poświęcono aktualizacji i 

przyszłości standardu wyświetlania ARINC 661. Gościliśmy przedstawicieli firm: Boeing, Airbus, Thales, 

Honeywell, Rockwell Collins, Presagis, Esterel, General Electric oraz Instytutu Lotnictwa. 

Warto dodać, że w 2017 roku miały miejsce znaczące zmiany w zakresie metodologii i kultury pracy w 

EDC. W dużej mierze przyczynił się do nich zespół Avionics & Digital Solutions.  Jego członkowie są 

zwolennikami pracy w systemie Agile.  Liderzy zespołu wierzą, że Agile to nie tylko zwykła metoda 

współpracy, ale swego rodzaju kultura organizacyjna sprzyjająca kreatywnej i inspirującej atmosferze.  

Sprawiająca, że członkowie zespołów pracują samodzielnie bez presji, wierząc, że wartości takie jak:  

zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga są przez menedzerów wcielane w codzienne 

życie, a nie pozostają w sferze teorii. Scrum Masterzy z zespołu awionicznego przeszkolili wiele 

zespołów nie tylko inzynierskich, ale równiez pracowników działów wspierających biznes, aby pokazać 

im wartość dodaną pracy w Agile’u. 

18 lipca 2017 roku ogłoszono połączenie biznesu GE Oil & Gas z firmą Baker Hughes tworząc Baker 

Hughes, a GE Company (BHGE). Specjaliści z tych dwóch firm o długoletniej i bogatej tradycji będą 

współpracować, aby zoptymalizować możliwości i zwiększyć wydajność w przemyśle naftowym i 
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gazowym. Około 70 000 osób z ponad 140 krajów, w tym inżynierowie z EDC, będzie wspierać cztery 

linie produktowe - Oilfield Services, Oilfield Equipment (dawniej Subsea Systems & Drilling), Digital 

Solutions, Turbomachinery and Process Solutions.  

BHGE  (dawne GE Oil & Gas) jest światowym liderem w zaawansowanych technologiach produkcji i 

serwisu we wszystkich segmentach przemysłu naftowego, dostarczającym zintegrowane rozwiązania  

w zakresie produktów i usług dla obszarów poszukiwania oraz wydobycia ropy i gazu, sektora 

paliwowo-energetycznego i chemicznego.  

W dobie cyfryzacji przemysłu, BHGE 

(dawne GE O&G) wprowadziło 

innowacyjne rozwiązania w systemach 

sterowania i oprogramowaniu swoich 

urządzeń, budując najnowocześniejszy 

sprzęt – monitorowany, analizowany i dostosowywany w czasie rzeczywistym. Działania w dziedzinie 

cyfryzacji skupiają się tu na automatyzacji procesów projektowych i wytwórczych, optymalizowaniu 

konstrukcji poprzez przewidywanie zachowania się maszyn podczas pracy, a także optymalizowaniu 

zakresu niezbędnych remontów w skali życia urządzeń na podstawie analizy historii pracy maszyny. 

Inżynierowie z EDC promują trend, aby w procesie projektowania urządzeń, rysunki 2D zastępować 

wyłącznie modelami 3D, produkować części z wykorzystaniem najnowszych technologii w tym druku 

3D, a oprogramowanie – także na platformie Predix ma służyć jeszcze lepszej analizie danych. W 2017 

roku kontynuowaliśmy prace nad rozwojem turbin gazowych rodziny NOVA LT. Innowacyjność 

napędów przejawia się w zastosowaniu niskoemisyjnych komór spalania pochodzenia lotniczego oraz 

kompaktowej budowie umożliwiającej ich szybki montaż i uruchomienie. Dodatkową zaletą 

zaprojektowanych turbin jest unikalne połączenie niezawodności i elastyczności pracy cechującej 

maszyny przemysłowe oraz wysokiej sprawności wyróżniającej turbiny lotnicze. Turbiny gazowe 

projektowane przez zespół konstruktorów z BHGE (dawne O&G) powstają w międzynarodowym 

środowisku oraz przy użyciu najwyższej klasy narzędzi i procesów projektowych znanych w branży. 

Nasi inżynierowie uczestniczą w całym procesie projektowym: począwszy od prac koncepcyjnych 

poprzez proces modelowania, obliczeń wytrzymałościowych, przepływowych i wymiany ciepła aż do 

wykonania finalnej dokumentacji technicznej wraz z partycypacją w fazie testowej. Ponadto, znacząco 
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wpierają procesy produkcji i łańcucha dostaw oraz czynnie uczestniczą w rozmowach z klientami 

reprezentującymi rynek energetyczny, transportu i przetworzenia produktów ropy i gazu w Polsce i 

krajach ościennych. Wspierają w ten sposób procesy komercyjne dzieląc się z klientami wiedzą 

merytoryczną z zakresu instalacji i obsługi serwisowej maszyn z naszego portfolio, a jednocześnie 

wdrażając oczekiwania klienta w ciągłym procesie udoskonalania produktów.  

W 2017 podobnie jak w poprzednich latach nasi inżynierowie brali również udział w pracach nad 

projektowaniem urządzeń do wydobywania ropy i gazu dla większości dużych projektów firmy BHGE. 

Zaprojektowane urządzenia podwodne instalowane są w różnych częściach świata, między innymi u  

wybrzeży Australii, Afryki, czy na Morzu Północnym. Nasza rola nie ogranicza się jedynie do 

projektowania tychże urządzeń, ale uczestniczymy również w szerszym procesie zarządzania 

projektami, analizie ich niezawodności, bezpieczeństwa i ryzyk technicznych. Zespół serwisowy 

wspiera klientów BHGE w Europie i Afryce w rozwiązywaniu bieżących problemów z naszymi 

instalacjami oraz proponuje modyfikacje urządzeń oraz projektuje specjalistyczne narzędzia do 

podwodnych operacji. 

W 2017 roku BHGE  (dawnie GE O&G)) obsługiwało klientów w ponad 140 krajach na całym świecie. 

Zaangażowanie inżynierów z EDC w tą wielopłaszczyznową współpracę skutkuje poszerzeniem 

perspektyw i wydajności kooperacji świata biznesu i nauki. 

GE Power funkcjonuje w warszawskiej placówce od 10 lat. Tworzą go dwa obszary: Distributed Power, 

specjalizujące się w silnikach tłokowych oraz Centrum Turbin Gazowych, koncentrujące się na 

kompleksowym projektowaniu i serwisowaniu wszystkich turbin gazowych znajdujących się w 

portfolio firmy GE. W skali światowej GE Power jest jednym z największych dostawców technologii i 

sprzętu do produkcji energii elektrycznej. Portfolio oferowanych produktów obejmuje turbozespoły 

gazowe i gazowo-parowe, technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i jądrowych, 

rozwiązania elektrociepłownicze do miejskich i przemysłowych zastosowań oraz systemy gazyfikacji 

węgla.  

Centrum Turbin Gazowych, w unikatowy sposób – w skali światowej – łączy zespoły odpowiedzialne 

za projektowanie i serwisowanie wszystkich turbin gazowych będących w portfolio GE. Wspiera 

klientów w kraju i zagranicą w obszarze przygotowania i późniejszej obsługi całych turbozespołów 
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(turbina gazowa, turbina parowa, generator). Centrum posiada w swoich strukturach laboratoria 

umożliwiające testowanie narzędzi oraz rozwijanie nowych technologii napraw, co w połączeniu ze 

stałą współpracą z zespołami projektującymi turbiny pozwala na ciągłe zwiększanie żywotności 

oferowanych przez GE turbin oraz skracanie czasu potrzebnego na niezbędne naprawy. Obecnie 

Centrum Turbin Gazowych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup w EDC stając się 

rozpoznawalną marką w polskiej energetyce, co owocuje stale rosnącą współpracą z wiodącymi 

uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi oraz klientami na rzecz rozwoju całego sektora. 

Doskonałym przykładem ścisłej współpracy zespołów projektowych oraz serwisowych jest projekt 

turbiny 9E.04. Jest to oferta General Electric zarówno dla nowych klientów, jak i tych pragnących 

udoskonalić swoją flotę turbin 9E. Inżynierowie z Centrum Turbin Gazowych byli w pełni 

odpowiedzialni za projekt i wsparcie produkcji komponentów modułu turbiny, a także za opracowanie 

narzędzi serwisowych oraz procesów naprawczych. Projekt ten był o tyle wymagający, że całkowicie 

nowa wizja czterostopniowej turbiny została wykonana w rekordowo krótkim czasie. Profesjonalizm 

inżynierów z Centrum Turbin Gazowych został doceniony przez priorytetowego dla GE japońskiego 

klienta, który z sukcesem generuje już energię na pierwszej z sześciu zamówionych turbin.  

W 2017 roku Centrum Turbin Gazowych koncentrowało się nad projektem cyfrowej elektrowni – 

szeregu rozwiązań opartych na systemie GE Predix mających umożliwić kompleksową kontrolę 

wszystkich parametrów pracy turbozespołu, zdalne diagnozowanie usterek, a nawet bezpieczne 

sterowanie pracą jego urządzeń z różnych platform. Duży nacisk położyło także na wzmocnienie 

lokalnej współpracy, inżynierowie z CTG m.in. wspierali prace serwisowe produktów GE w elektrowni 

we Włocławku,  w odlewni w Elblągu czy w fabryce GE Power we Wrocławiu, dzieląc się swoją wiedzą 

i cennym doświadczeniem nabytym w EDC. W 2017 roku zespół warszawskich inżynierów z CTG 

poszerzył swoje kompetencje o mozliwość serwisowania turbin produkowanych przez firmy 

konkurencyjne (tzw. Cross-field). Obecnie nasi inżynierowie są zaangażowani we wszystkie projekty 

przetargowe wygrane globalnie przez GE Power. 

W 2017 roku zespół Distributed Power kontynuował rozwój grup konstruktorskich i analitycznych. 

Zespół materiałowców może pochwalić się opracowaniem nowatorskich aplikacji materiałowych 

zastosowanych w silnikach tłokowych, w dziedzinach druku 3D w metalu, lutowaniu i technologii 

napraw. Inżynierowie - analitycy pracowali natomiast nad metodologią analiz strukturalnych i 
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przepływowych FEM, która łącznie z użytkowaniem High Power Computing (HPC) znacznie zwiększa 

możliwości przewidywania zjawisk w silniku. Rozwój analiz spalania w silnikach tłokowych, nad którym 

pracowali inżynierowie z DP we współpracy z dostawcą oprogramowania – firmą Converge przyniósł 

wymierne korzyści w przewidywaniu cyklu, emisji oraz warunków brzegowych do dalszych badań.   

Eksperci z DP od lat współpracują z operatorami jednostek GE Power w Polsce, testując między innymi 

rozwiązania zaprojektowane w silnikach krajowych. Na kolejny rok, Distributed Power planuje rozwijać 

lokalną współpracę z podmiotami gospodarczymi. Umożliwi klientom wcześniejszy dostęp do 

zaawansowanych technologii oraz testowanych rozwiązań przez inżynierów z warszawskiego zespołu. 

GE Transportation jest liderem w dziedzinie technologii i dostawcą sprzętu, usług i rozwiązań dla 

przemysłu kolejowego, górniczego, morskiego i wiertniczego. Inżynierowie zapewniają wsparcie w 

zakresie modelowania niezawodności lokomotyw na potrzeby długoterminowych kontraktów 

serwisowych. Dodatkowo, dostarczają narzędzia informatyczne oraz automatyzują procesy 

modelowania niezawodności. Zespół GE Transportation w Engineering Design Center realizuje 

również projekty w zakresie predykcyjnych algorytmów zapobiegających awariom lokomotyw oraz 

umożliwiających podjęcie działań zapobiegawczych w celu zwiększenia czasu pracy floty. Połączenie 

wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami analitycznymi doświadczonych inżynierów przyczynia się do 

tworzenia wydajnego, produktywnego i niezawodnego ekosystemu kolei na całym świecie.  

W 2017 roku zespół Transportation z EDC przejął pełną odpowiedzialność globalnie za obsługę 

kontraktów serwisowych. Prace wykonywane są  przy pomocy bardzo zaawansowanych narzędzi 

analizy danych. Jest to przykład dalszego rozwoju spółki w obszarze integracji narzędzi cyfrowych z 

zarządzaniem flotą produktów.   

Nowym działem rozwijającym się w EDC w 2017 roku był GE Renewable Energy Offshore Wind. Jego 

pracownicy zajmują się projektowaniem morskich turbin wiatrowych. Inżynierowie z EDC we 

współpracy z biurami w Barcelonie, Nantes i Hamburgu pracowali nad udoskonalaniem instniejącego 

produktu Haliade 150-6MW, a w późniejszym etapie nad realizacją projektu Merkur - dla klienta 

nadzorując montaż w Holandii. Duża grupa ekspertów w EDC zajmowała się (we współpracy z 

zagranicznymi biurami) projektowaniem całkowicie nowej morskiej turbiny wiatrowej. Prace 
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obejmowały: obliczenia strukturalne elementów nośnych, projekt układu chłodzenia, obliczenia 

generatora, projekt systemów wewnątrz gondoli i wieży oraz kontaktami z dostawcami. 

 

7. Zaplecze naukowo - badawcze - laboratoria w EDC 

 

Współpraca pomiędzy Instytutem Lotnictwa a General Electric przejawia się w tworzeniu na potrzeby 

EDC najnowocześniejszych w skali światowej laboratoriów. Posiadana przez nas infrastruktura 

badawczo-rozwojowa, wykwalifikowana kadra oraz bogata oferta stawiają nas w ścisłej czołówce 

najlepszych instytucji badawczych w Polsce i Europie. 

Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe 

Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe wyposażone jest w turbowentylatorowe silniki CF6-80C2, CF34-

3 i CFM56-7 stosowane do napędu dużych samolotów pasażerskich, silnik turbośmigłowy CT7 służący 

do napędu helikopterów cywilnych i wojskowych oraz samolotów pasażerskich lokalnego zasięgu, a 

także w silniki GE J85 i PZL K-15 do samolotów bojowych. Odbywają się tu teoretyczne i praktyczne 

warsztaty szkoleniowe, podczas których inżynierowie mogą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w 

obszarze budowy i działania silników lotniczych. Do dyspozycji pracowników są również gabloty 

prezentacyjne z różnorodnymi komponentami silników, sprzęt audiowizualny z materiałami 

dydaktycznymi oraz specjalne oprzyrządowanie do inspekcji technicznej silników, ich demontażu i 

obsługi. 

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych 

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych istnieje od 2015 roku. Specjalizuje się w testowaniu, 

weryfikacji i walidacji urządzeń i systemów awionicznych, takich jak wyświetlacze stanowiące 

wyposażenie kokpitów oraz koncentratory danych, zbierające informacje z oprzyrządowania całego 

samolotu. Specjalistyczne badania wykonywane są na 26 stanowiskach wyposażonych w 

najnowocześniejsze oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe takie jak: oscyloskopy, multimetry, 

generatory oraz karty interfejsowe dla dedykowanych lotniczych protokołów transmisji danych. Od 

2017 roku laboratorium posiada certyfikat zgodności z normą AS9100D (EN 9100:2016), który jest 
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gwarancją spełnienia najwyższych standardów jakościowych produktów dla sektora lotniczego i 

obronnego.  

Laboratorium Systemów Sterowania 

Laboratorium Systemów Sterowania rozpoczęło swoją działalność w EDC jako centrum testowe dla 

działów Subsea Controls w GE Oil&Gas (obecnie BHGE). W późniejszym czasie rozszerzyło swoje usługi 

również w innych obszarach tej branży. Jest wyposażone w kilka stacji testowych, umożliwiających 

rozwój oprogramowania oraz przeprowadzanie testów zgodności, często odbywających się w 

obecności klienta. Inżynierowie w laboratorium zajmują się również pomiarami i rozwojem sprzętu do 

kontroli wydobycia ropy i gazu z dna oceanu – podwodnymi jednostkami sterującymi Subsea 

Electronics Modules (SEM), modemami komunikacyjnymi, urządzeniami zasilającymi, itp.  

Laboratorium Badania Łożysk 

Laboratorium Badania Łożysk dysponuje dwoma stanowiskami badawczymi, pozwalającymi 

prowadzić testy trwałościowe i funkcjonalne obiektów wirujących z prędkościami do 52000 obr/min. 

Infrastruktura laboratorium umożliwia symulowanie warunków lotniczych takich jak: doprowadzenie 

gorącego oleju i/lub obciążenie siłami i/lub ciśnieniowanie zimnym lub gorącym powietrzem. 

Zaawansowany system sterowania i akwizycji danych daje możliwość prowadzenia testów w trybie 

ręcznym lub automatycznym, rejestrując z częstotliwością do 25kHz takie parametry pracy jak: 

temperatury, ciśnienia, przepływy, drgania, odkształcenia czy prędkości. 

Laboratorium Materiałoznawstwa 

Laboratorium Materiałoznawstwa specjalizuje się głównie w analizach i testach materiałowych 

silników komercyjnych, turbin gazowych i parowych, czy sprężarek tłokowych (dla GE Aviation, BHGE 

i GE Power). Jest to jedna z najlepiej wyposażonych placówek badawczych w Unii Europejskiej. 

Znajduje się tu infrastruktura niezbędna do całego procesu analizy, począwszy od przygotowania 

próbek do badań, poprzez szereg analiz mikroskopowych, aż po analizy twardości. Dodatkowo, 

znajduje się tu również sprzęt do przeprowadzania badań nieniszczących. Wszystkie urządzenia w 

laboratorium zapewniają zarówno wysokie parametry potrzebne do analiz, jak również spełniają 
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wszystkie wymogi BHP zarówno jeśli chodzi o pracowników jaki i środowisko. Laboratorium posiada 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1489 wydany przez Polskie Centrum 

Akredytacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla wybranych metod badawczych.   

Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów 

Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów zostało utworzone pod koniec 2016 roku. Jest to 

jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie miejsc, które przy wykorzystaniu nowoczesnych metod 

pomiarowych prowadzi kompleksowe prace badawcze ukierunkowane na rozwój technologii 

związanych z chłodzeniem komponentów silników turbinowych, zarówno lotniczych jak i 

przemysłowych. Unikatowa na skalę kraju jest nowoczesna baza kontrolno-pomiarowa wraz z dwoma 

stanowiskami pomiarowymi zdolnymi do pracy w trybie sterowania ręcznego oraz w pełni 

automatycznego, z możliwością wielostrumieniowego zasilania stanowisk pomiarowych. Wysokiej 

klasy wyposażenie laboratorium pozwala inżynierom rejestrować precyzyjne pomiary wielu 

parametrów, w szczególności: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, prędkości oraz 

trójwymiarowego poziomu turbulencji. Laboratorium prowadzi badania między innymi w obszarach 

związanych z filmem chłodzącym (tzw. Film Cooling) oraz chłodzeniem opartym o działanie strumienia 

czynnika chłodzącego (tzw. Impingement Cooling). Laboratorium od momentu rozpoczęcia 

działalności aktywnie nawiązuje kontakty i współpracuje z innymi laboratoriami zarówno na poziomie 

krajowym, jak i poziomie międzynarodowym, m.in. z laboratoriami z Włoch, Niemiec czy Stanów 

Zjednoczonych. 

Laboratorium Testów Ciśnieniowych 

Laboratorium Testów Ciśnieniowych specjalizuje się w testach ciśnieniowych począwszy od testów w 

próżni po testy w skrajnie wysokich ciśnieniach sięgających 3000 bar. W obszarze przemysłu 

wydobywczego (szczególnie dla technologii podwodnych), laboratorium to specjalizuje się w 

ciśnieniowym i temperaturowym testowaniu produktów tego sektora, uczestnictwie przy 

wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, wsparciu uruchomionych linii produktowych 

oraz wsparciu sprzedażowym. Jest jedną z trzech placówek na świecie, gdzie inżynierowie przy pomocy 

profesjonalnego sprzętu mogą wykonywać testy oraz przeprowadzać kwalifikacje urządzeń służących 
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do wydobycia ropy i gazu i produktów stosowanych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym ropy 

i gazu, takich jak: zawory, uszczelki, wielkogabarytowe złącza zaciskowe stosowane do łączenia 

segmentów rurociągów, czy liczne komponenty systemowe platform wydobywczych pracujących 

zarówno na lądzie jak i pod powierzchnią wody.  

W obszarze przemysłu lotniczego i energetycznego laboratorium specjalizuje się w testowaniu łopat 

wirników lotniczych na nowoczesnym Stanowisku Badań Wirników. Komora próżniowa będąca na 

wyposażeniu tego stanowiska ma średnicę 6 metrów, 11 metrów długości, a jej całkowita waga to 177 

ton. Stanowisko wyposażone jest także w silnik elektryczny o mocy szczytowej 6,3 MW oraz pompy 

próżniowe, które obniżają ciśnienie wewnętrzne w komorze roboczej poniżej 1 mBar-a. Parametry te 

sprawiają, że jest to obiekt wyjątkowy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Komora służy głównie jako 

symulator do weryfikacji szerokiej gamy wirników silników samolotów pasażerskich. Inżynierowie 

mają tu możliwość testowania swoich rozwiązań dotyczących silników lotniczych, w tym tych 

największych produkowanych obecnie przez koncerny lotnicze.  

Centrum Turbin Gazowych 

Centrum Turbin Gazowych to nowoczesny w skali europejskiej i światowej ośrodek badawczo-

projektowy specjalizujący się w projektowaniu i naprawach elementów wszelkich typów turbin 

gazowych stosowanych w energetyce. 

Dział projektowy zajmuje się rozwojem najnowocześniejszych w skali światowej rozwiązań na 

potrzeby energetyki gazowej. Specjaliści CTG tworzą od poziomu koncepcji nowe projekty turbin, jak 

również rozwijają i udoskonalają już istniejącą flotę przejmując odpowiedzialność za coraz więcej 

elementów. 

Dział serwisowy korzysta z bogatego zaplecza laboratoryjnego. W Hali Montażowej (400 m2), z 

dwiema suwnicami dwubramowymi o udźwigu 50 ton każda, znajduje się symulator turbiny gazowej, 

który służy do weryfikacji szerokiej gamy oprzyrządowania oraz rozwoju napraw z zakresu spajania. 

Obok tego pomieszczenia mieści się również Hala Napraw z maszynami obróbczymi, przecinarkami 

oraz ze współrzędnościową maszyną pomiarową. Natomiast w Warsztacie Innowacji inżynierowie 
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mają do dyspozycji drukarki 3D, dzięki którym w szybki i tani sposób mogą zweryfikować koncept 

wszelkich prototypów, makiet i części. 

Budynek został stworzony tak, by  wszyscy specjaliści i eksperci pracujący w centrum mieli tu też swoje 

biura i łatwo mogli korzystać z całego wyposażenia. Umożliwia również bliską, codzienną, współpracę 

działów serwisowego i projektowego, co ułatwia projektowanie nowych elementów z myślą o 

przyszłym ich utrzymaniu oraz bardzo szybkie rozwiązywanie problemów serwisowych w istniejącej 

już flocie turbin.  

 

9. Projekty z zakresu społecznej odpowiedziałności biznesu realizowane w EDC w 2017 roku 

b) Etyka biznesowa w EDC 

Obecne prawodawstwo i standardy korporacyjne GE stawiają przed nami coraz więcej wyzwań. Stałe 

utrzymywanie oraz wzmacnianie korporacyjnego systemu i kultury Compliance w EDC stanowi 

integralną część polityki obowiązującej we wszystkich podmiotach GE na całym świecie. Jest ona 

oparta na zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i zasadami GE. Jasno 

określone reguły są wsparciem dla naszych pracowników w ich codziennych obowiązkach, pomagają 

także podnosić globalną i lokalną świadomość oraz odpowiedzialność. Zasady GE traktujemy w EDC 

jako integralną część kultury naszej organizacji oraz jako drogowskaz, według którego podejmujemy 

decyzje.  

Zakres działania etyki biznesowej w EDC obejmuje zagadnienia uregulowane przez kodeks etyczny GE 

„The Spirit & The Letter”. Należą do nich w szczególności:  

➢ ochrona informacji i własności intelektualnej,  

➢ kontrola eksportu,  

➢ przeciwdziałanie konfliktowi interesów,  

➢ etyka biznesu,  

➢ równość szans w zatrudnieniu,  

➢ weryfikacja czasu pracy. 



 

77 
 

Od 2015 r. zgodność z procedurami w EDC jest wspierana przez EDC Compliance Community – zespół 

specjalistów dedykowanych do poszczególnych obszarów i problematyk. Realizują oni swoje zadania 

korzystając ze wsparcia oraz wiedzy swoich koleżanek i kolegów z innych zespołów, działających w 

organizacjach GE na całym świecie.  

W roku 2017 tematem szczególnego znaczenia była ochrona informacji GE (GE Proprietary 

Information), której zasady podlegają stałemu udoskonalaniu wraz ze zmieniajacym się środowiskiem 

prawnym 

i powstawaniem nowych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.   

Drugim kluczowym filarem etyki biznesowej w EDC jest praktykowana we wszystkich podmiotach GE 

polityka otwartego raportowania. Polega ona na udostępnieniu pracownikom szeregu kanałów 

służących do wewnętrznego komunikowania dostrzeżonych naruszeń oraz wszelkich uwag i zapytań 

w obszarze zgodności z prawem i wymaganiami korporacyjnymi GE. 

Rozwiązania przyjęte w ramach etyki biznesowej EDC komunikowane są pracownikom głównie 

poprzez szkolenia, cotygodniowy biuletyn informacyjny, plakaty, EDC TV, dedykowane strony 

intranetowe, w tym stronę „EDC Compliance & Export” oraz spotkania z udziałem członków 

wspomnianego zespołu specjalistów.  

Zespół ekspertów z zakresu etyki biznesowej prowadzi także cykliczne analizy ryzyka oraz przeglądy 

tematyczne poszczególnych obszarów, mające na celu usprawnienie procesów zachodzących w naszej 

organizacji. Skuteczność etyki biznesowej w EDC podlega dodatkowo regularnym przeglądom 

korporacyjnym, realizowanym przez wewnętrznych audytorów GE. 

 

b) Rekrutacja i wsparcie dla nowych pracowników 

Rekrutacja i zatrudnienie w EDC  

Szukamy ludzi z pasją. Nie tylko do tworzenia i poszukiwania nietuzinkowych rozwiązań, ale także do 

dzielenia się wiedzą. Takim ludziom ufamy i wierzymy, że wniosą do naszej organizacji niezwykłe 
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umiejętności i zaangażowanie. Będą motorem wzrostu innowacyjności i źródłem kreatywnych 

rozwiązań. 

Procesy rekrutacji i zatrudniania pracowników w Engineering Design Center prowadzone są w sposób 

odpowiedzialny, według jasno określonych procedur. Dbamy o dobrą atmosferę w trakcie rozmów 

kwalifikacyjnych oraz informację zwrotną po zakończeniu rekrutacji.  

Prowadzimy dwa rodzaje rekrutacji: rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza obejmuje 

wszystkich pracowników zatrudnionych w naszej organizacji, niezależnie od pełnionego stanowiska. 

Poprzez rekrutację wewnętrzną staramy się pokazać naszym pracownikom dostępne formy rozwoju 

zawodowego oraz możliwości zmiany ich ścieżek kariery (awanse poziome i pionowe). Oferty pracy 

objęte procesem rekrutacji wewnętrznej pracownicy znaleźć mogą w cotygodniowym biuletynie 

informacyjnym oraz na stronach wewnętrznej sieci, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. W 

2017 roku rozpoczęliśmy prace nad usprawnieniem procesu rekrutacji wewnętrznej oraz wdrożeniem 

narzędzia ułatwiającego aplikację na wolne stanowiska. 

Rekrutacja zewnętrzna adresowana jest do kandydatów spoza naszej organizacji. Poprzez 

uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach uczelnianych oraz targach, ogłoszeniach na naszej stronie 

internetowej www.edc.pl, największych portalach pracy oraz poprzez bezpośredni kontakt z osobami 

nieaktywnymi na rynku pracy, staramy się dotrzeć do jak najszerszego i zróżnicowanego grona 

utalentowanych ludzi o unikatowych kwalifikacjach.  

Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez uczelnie wyższe. W 2017 roku możemy 

pochwalić się obecnością na Politechnice Gdańskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na 

Politechnice Warszawskiej czy Politechnice Wrocławskiej. Spotkania te mają charakter informacyjny. 

Pozwalają kandydatom i kandydatkom poznać oczekiwania przyszłych pracodawców. Dodatkowo są 

okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami programów stażowych czy praktyk. Przy okazji 

obecności na uczelniach zachęcaliśmy do wzięcia udziału w projektach rekrutacyjnych, m. in. w 

programie Edison przewidzianym dla utalentowanych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę 

inżynierską. 
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Wsparcie dla nowych pracowników  

 

Zależy nam na tym, by nowo zatrudniony pracownik od pierwszego dnia w EDC poczuł się częścią 

naszej organizacji; nawiązywał relacje ze współpracownikami i mógł w przyjaznej atmosferze 

realizować swoje zadania i projekty. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej stał się samodzielny, a jego praca 

przynosiła optymalne efekty. Pracownikom rozpoczynającym karierę zawodową w Engineering Design 

Center przysługuje szereg benefitów wynikających z zatrudnienia.  

 

Na starcie, każdy pracownik zostaje objęty specjalnie przygotowanym programem (NHO – New Hire 

Orientation), który pomaga mu wdrożyć się do naszej organizacji. Od początku zatrudnienia staramy 

się budować wartość naszych pracowników kierując ich na szereg szkoleń, które pozwalają im 

zapoznać się z ogólnie obowiązującymi wewnątrz EDC procesami, zasadami, kulturą korporacyjną, 

możliwościami zawodowymi oraz pozapłacowymi świadczeniami dodatkowymi. Szkolenia te 

prowadzone są przez wyspecjalizowanych w danych dziedzinach pracowników, którzy zarówno w 

trakcie trwania spotkań, jak i po ich zakończeniu służą pomocą w niezrozumiałych kwestiach. 

Dodatkową korzyścią dla nowych pracowników jest wycieczka po terenie kampusu i zajęcia w 

wybranych laboratoriach Engineering Design Center. W celu  zapewnienia nowo zatrudnionemu 

pracownikowi poczucie pozytywnego przyjęcia przez nowe środowisko, przydzielamy mu kolegę z 

pracy pełniącego funkcję pomocnika (Buddy), na którego nowy pracownik może liczyć w każdej 

sytuacji. Wprowadzi go on nie tylko w obowiązki, grupę współpracowników, ale i odpowie na 

wszystkie pytania związane z wykonywaną pracą. Dokładamy wszelkich starań, by już od pierwszego 

dnia nowy pracownik czuł się swobodnie i sprawnie odnalazł się w swojej roli zawodowej.  
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Każdego rozpoczynającego pracę w EDC wyposażamy w pakiet startowy zawierający m.in. materiały o 

firmie, mapę kampusu oraz kodeks etyki 

biznesowej „ EDCompass” obowiązujący w 

naszej organizacji. Staramy się 

udoskonalać zarówno sam proces 

wdrażania pracownika jak i niezbędne w 

tym procesie narzędzia, dlatego w 2017 

roku rozpoczęliśmy automatyzację 

procesu oraz pracę nad specjalnym 

portalem ułatwiającym młodemu 

adeptowi odnalezienie się w EDC i 

pozyskanie najważniejszych dla niego 

informacji o centrum. 

 

 

c) Szkolenia i rozwój w EDC  

 

W Engineering Design Center dbamy o to, by każdy z zatrudnionych miał świadomość możliwości 

rozwoju. Szkolenia są nieodłączną częścią naszej firmowej rzeczywistości. Nieustanne doskonalenie 

traktujemy priorytetowo. Naszą ambicją jest budowanie silnej organizacji przy udziale dojrzałych 

menedżerów i w pełni zaangażowanych pracowników. Pracownicy warszawskiego centrum 

projektowego są objęci programem elastycznych szkoleń adekwatnych do ich stanowiska oraz celów 

rozwojowych. Oferujemy im zestaw narzędzi, które wspierają rozwój i umożliwiają poszerzanie 

horyzontów według indywidualnych potrzeb. 

 

W 2017 roku przeprowadzonych zostało:  

➢ 215 szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników 

➢ 74 kursy językowe,  

➢ 263 szkolenia techniczne,  
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➢ 42 szkolenia rozwijające umiejętności miękkie, 

➢ 658  szkolenia dotyczące standardów pracy, uprawnień i obowiązujących przepisów,  

➢ 38 szkoleń doskonalących umiejętności liderskie,  

➢ 32 sesje szkoleniowe w ramach Centrum Doskonalenia Umiejętności – Center of Skills 

Excellence (CoSE).  

Łącznie w 2017 roku odbyły się 1323 sesje szkoleniowe, na które złożyło się 351 unikalnych 

treningów.  We wszystkich sesjach razem wzięło udział 8017 uczestników. 

 

Szkolenia miękkie  

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich poświęcone są w szczególności nabywaniu i udoskonalaniu 

przez naszych pracowników umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i prezentacyjnych. 

Spotkania mają charakter warsztatowy – przebiegają w średniej wielkości grupach 

(kilkunastosobowych) i są prowadzone przez trenera będącego ekspertem w danej dziedzinie. Podczas 

szkoleń pracownicy uczą się nowych zachowań, mają okazję je przećwiczyć i przedyskutować z grupą 

oraz zaplanować, jak chcą wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.  

Szkolenia miękkie nasi pracownicy wybierają sami w zależności od potrzeb lub są na nie kierowani 

przez swoich przełożonych. Udział w warsztatach zapewnia szereg praktycznych korzyści, możliwych 

do wykorzystania w życiu codziennym oraz jest doskonałym źródłem inspiracji w zarządzaniu swoją 

pracą, projektami czy zespołem.  

 

Szkolenia techniczne  

W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zyskania większych możliwości rozwoju pracownicy, za 

zgodą managera, kierowani są na szkolenia poświęcone zagadnieniom technicznym. W ramach ścieżki 

rozwoju każdego pracownika znajdują się szkolenia obowiązkowe oraz takie, które można odbywać  

w czasie własnym. 

Szkolenia techniczne dzielimy na:  

➢ stacjonarne – prowadzone na miejscu w EDC przez wykwalifikowanych i doświadczonych 

specjalistów,  
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➢ globalne – prowadzone w języku angielskim za pomocą internetowego komunikatora 

firmowego lub metodą teleprezentacji.  

Szkolenia CoSE (Center of Skills Excellence)  

W ramach doskonalenia zapewniamy naszym pracownikom szkolenia rozwijające również ich 

pozatechniczne umiejętności. Dzięki warsztatom prowadzonym przez trenerów wewnętrznych, 

uczestnicy rozszerzają swoją wiedzę oraz poprawiają umiejętności, które pozwalają im być bardziej 

skutecznymi w pracy i życiu osobistym. Szkolenia te dostępne są dla wszystkich pracowników i 

odbywają się w ramach ich czasu wolnego. 

Programy rozwojowe i rekrutacyjne dla pracowników 

 

Edison Engineering Development Program (EEDP)  

EEDP to międzynarodowy program skierowany do młodych absolwentów (do 2 lat od zakończenia 

studiów), którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową w świecie inżynierskim. Program 

skoncentrowany jest w szczególności na podnoszeniu umiejętności technicznych, nauce metod 

rozwiązywania problemów w projektach inżynierskich oraz efektywnej pracy w zespole. Codzienna 

praca łączy się z nauką oraz dedykowanymi szkoleniami. Przez cały czas trwania programu 

inżynierowie rotują pomiędzy 3 lub 4 różnymi zespołami. Rotacja taka daje szansę do lepszego 

poznania organizacji oraz różnych obszarów pracy inżynierskiej. Jednocześnie, uczestnikom programu 

serwowana jest duża dawka wiedzy. Praktyka pokazuje, że bardzo aktywnie włączają się we wszystkie 

zajęcia i starają się z nich w pełni korzystać.  

W 2017 roku do udziału w Edison Engineering Development Program zaprosiliśmy łącznie 10 osób, 

które zdobywają doświadczenie w obszarach GE Aviation oraz GE Power. 

Szkolenia branżowe  

Priorytetem każdego pracownika jest zyskanie statusu profesjonalisty w swojej dziedzinie. Jako 

organizacja przyjazna pracownikowi i wspierająca go w osiąganiu celów zawodowych, umożliwiamy 

naszym specjalistom korzystanie z różnych programów rozwojowych.  

W każdym z obszarów naszej organizacji programy rozwojowe mają różną formę. Oferujemy głównie 

programy ukierunkowane na cel, który pracownicy stawiają sobie w określonym czasie. Programy te 
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są zróżnicowane i uzależnione od kilku zmiennych, w tym doświadczenia. Pracownicy korzystają z 

narzędzia bazującego na modelach funkcyjnych, umożliwiającego ocenę stanu swojej wiedzy oraz 

planowanie własnego rozwoju technicznego. Przydatne im przy planowaniu kariery zawodowej są 

matryce z wzorami kompetencji technicznych i miękkich określane na poszczególnych poziomach 

struktury zatrudnienia. Przy pomocy takiej matrycy pracownik analizuje swoje konkretne umiejętności 

i predyspozycje, a następnie na podstawie tych obserwacji jest mu dedykowana odpowiednio 

ukierunkowana ścieżka rozwoju w wybranym obszarze. Matryce stymulują pracowników do uczenia 

się oraz pozwalają im w pędzie codziennych zajęć pamiętać o dalszej perspektywie i własnym rozwoju. 

Przydają się także kierownictwu naszej organizacji w codziennym zarządzaniu, przy przydzielaniu 

zadań czy planowaniu pracy. Dzięki matrycy kompetencji jesteśmy w stanie dostrzec i monitorować 

ścieżkę prowadzącą do idealnego stanu, w którym posiadamy w pełni elastyczny zespół, mogący 

zamieniać się wykonywanymi zadaniami.  

Ponadto, w naszej organizacji funkcjonuje proces „wymiany” umożliwiający pracownikom pozyskanie 

wiedzy z zakresu realizowanych projektów w każdym z działów. Walorem takiego działania jest 

możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami z tego samego obszaru 

biznesowego, otwartość na procesy oraz podejmowane próby urozmaicenia wykonywanej pracy. 

Kryteria wymiany są różne – pracownicy migrują między działami w ramach konkretnych programów 

albo z racji wolnych zasobów w poszczególnych zespołach. Proces ten jest wzmożony poprzez udział 

pracowników w technicznych grupach dyskusyjnych, gdzie na szerszym forum inżynierowie każdego 

szczebla mają możliwość wymieniać się informacjami nt. najnowocześniejszych metod, technologii i 

procesów, jak również mogą dzielić się pomysłami i nowoopracowywanymi rozwiązaniami, co 

jednocześnie stymuluje innowacje. W 2017 roku zorganizowaliśmy szereg wewnętrznych targów 

tematycznych, otwartych dla wszystkich pracowników, dzięki którym mogli oni zapoznać się z pełnym 

zakresem wykonywanych w firmie projektów oraz z osobami, które je wykonują, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na technologie cyfrowe w przemyśle, drukowanie przestrzenne i metody 

wytwarzania addytywnego.  

 

Talent Development Program (TDP)  

W 2017 roku  uruchomiliśmy specjalną edycję Talent Development Program w biznesie Aviation, 

oferując inżynierom rozwój w zakresie myślenia systemowego. Jedenastu wytypowanych uczestników 



 

84 
 

wzmacnia swoje umiejętności rozpatrywania systemów w ramach ich złożoności, wrażliwości na 

zmianę pojedynczej zmiennej bądź tendencji do pogłębiania lub tłumienia danego parametru systemu 

w czasie. Konspekt programu został opracowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby rozwojowe 

uczestników w trzech głównych zakresach: rozwój i certyfikacja produktu, integracja produktu z 

systemem oraz zarządzanie programem technicznym. Jednym z kluczowych elementów programu jest 

mentoring techniczny. Uczestnicy mają możliwość konsultować zagadnienia związane z ich codzienną 

pracą oraz rozwojem profesjonalnym pod kątem myślenia systemowego oraz specyficznego produktu, 

nad którym obecnie pracują, korzystając z wiedzy i doświadczenia wyselekcjonowanych ekspertów. W 

ten sposób organizacja umożliwia jednoczesne osiąganie celów zawodowych pracowników oraz 

rozwój przyszłych liderów technicznych w organizacji. 

 

Power Talent Development Program (Power TDP)  

Power TDP, wdrożony w 2015 roku, kontynuowany w 2017 roku jest 1,5-letnim programem na rzecz 

utalentowanych inżynierów GE Power stworzonym w celu umożliwienia im profesjonalnego rozwoju 

umiejętności przywódczych. Program skoncentrowany jest w szczególności na nauce metod 

rozwiązywania problemów w projektach inżynierskich oraz efektywnej pracy w zespole. Spotkania 

odbywają się raz w miesiącu i obejmują obszary takie jak: przedsiębiorczość, własność i 

odpowiedzialność, komunikacja i współpraca w różnych zespołach oraz przywództwo. W czerwcu 

2017 roku program ukończyło 9 osób. Kolejna edycja programu, dla grupy mieszanej z różnych 

biznesów EDC, planowana jest na 2018 rok. 

Technical Talent Pipeline (TTP)  

Od 2014 roku w biznesie Aviation prowadzony jest techniczny program rozwojowy Technical Talent 

Pipeline. Celem programu jest udostępnienie doświadczonym inżynierom narzędzi, za pomocą 

których będą mogli stworzyć indywidualny plan rozwoju bazując na kompetencjach 

zidentyfikowanych jako kluczowe w danej dziedzinie nauki. Program umożliwia uczestnikom 

zaangażowanie się i kontakt z osobami, które mają podobne cele i ambicje. Ponadto, program 

zapewnia zwiększenie świadomości uczestników w zakresie prowadzonych corocznych przeglądów 

Technical Talent Resource Review (TTRR). W ten sposób organizacja umożliwia jednoczesne osiąganie 

celów zawodowych pracowników oraz rozwój przyszłych ekspertów technicznych w organizacji. W 
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2017 roku 10 inżynierów dołączyło do programu Technical Talent Pipeline, 4 ukończyło program z 

czego 2 uzyskało promocję na wyższe stanowisko. 

 

Mentoring  

Mentoring w EDC ukształtował się jako odpowiedź na konkretne potrzeby pracowników oraz forma 

wsparcia pracowników w dążeniu do ich indywidualnie obranych celów.  Współpraca polega na 

dzieleniu się wiedzą. Otwartość na dialog i opinie pracowników to fundament naszej kultury 

organizacyjnej. Mentorują się właściwie wszyscy pracownicy naszego centrum. Działania te polegają 

na wzajemnym inspirowaniu się, stymulowaniu, doradztwie wyspecjalizowanych ekspertów z 

konkretnych dziedzin oraz pomocy w projektowaniu sukcesów naszej utalentowanej kadry. Kładziemy 

duży nacisk na partnerski charakter relacji między mentorem a pracownikiem. Istnieje tu duża 

dowolność – każdy pracownik indywidualnie może wybrać sobie mentora lub poprosić o pomoc w tym 

zakresie swojego przełożonego. Rola mentora powierzona jest doświadczonym pracownikom firmy, 

posiadającym doświadczenie i wiedzę z danego obszaru oraz charakteryzującym się mocno 

rozwiniętymi kompetencjami osobistymi i społecznymi. Jako opiekun rozwoju zawodowego 

pracownika wspiera go w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz przekazuje mu 

specjalistyczną wiedzę z zakresu wykonywanej pracy. Dodatkowo, uczeń przy pomocy mentora obiera 

indywidualną ścieżkę kariery, dostosowaną do jego oczekiwań i potrzeb. Niewątpliwą zaletą 

mentoringu w naszej organizacji jest zwiększenie się przywiązania pracownika do realizowanych przez 

niego przedsięwzięć, wzmacnianie komunikacji wewnętrznej oraz dobrej atmosfery zarówno w 

zespole, jak i w całym EDC. Do tej pory mentoring w EDC miał głównie nieformalny charakter. Bardziej 

sformalizowaną formą mentoringu jest One GE Mentoring Program, który łączy w pary mentoringowe 

osoby z różnych sitów GE w Polsce i służy wymianie wiedzy i budowaniu relacji pomiędzy różnymi 

biznesami. W paździerrniku 2017 11 osób z EDC zakończyło takki program, a 5 nowych pracowników 

rozpoczęło swój udział w kolejnej edycji. 
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Programy rozwojowe 

W 2017 roku wychodząc na przeciw potrzebom rozwojowym menedżerów uruchomiliśmy program 

Engineering Development Leadership. W ramach programu organizowane są sesje rozwojowe, na 

które składają się wystąpienia inspirujących mówców, ćwiczenia, panele dyskusyjne, artykuły i filmiki 

w tematach związach z umiejętnościami liderskimi niezbędnymi w obecnych warunkach biznesu i 

zmieniającej się rzeczywistości.  Kadra kierownicza z działu Aviation wzięła udział w 4 sesjach, a kolejne 

są zaplanowane na rok 2018. 

d) Praktyki i staże w EDC  

Engineering Design Center wychodzi naprzeciw studentom i absolwentom uczelni wyższych nie tylko 

jako atrakcyjny pracodawca, ale również jako ekspert w dziedzinie przełomowych rozwiązań w 

lotnictwie, energetyce, przemyśle naftowym oraz w obszarze najnowocześniejszych technologii 

cyfrowych.  

Osoby, które rozpoczynają karierę zawodową, które chciałyby zdobyć doświadczenie inżynierskie 

uczestnicząc w realnych projektach inżynierskich i poznawać kulturę biznesową organizacji 

jednocześnie się ucząc, mogą skorzystać z oferty praktyk trwających od 1 do 2 miesięcy lub staży  - 

twających do 6 miesięcy. Zarówno praktyki jak i staże wiążą się z zatrudnieniem na umowę o pracę i 

mają na celu wspieranie rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do przyszłej pracy na stanowiskach 

eksperckich. 

W 2017 roku w EDC zatrudnilismy łącznie 78 praktykantów i 23 stażystów. Najwięcej studentów i 

absolwetnów ukończyło bądź było w trakcie nauki na: Politechnice Warszawskiej, Politechnice 

Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Warszawskiej Akademii Technicznej oraz 

Politechnice Rzeszowskiej 

 

e) Współpraca ze środowiskiem akademickim 

Engineering Design Center jako organizacja społecznie odpowiedzialna od samego początku swojego 

istnienia ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi oraz najlepszymi polskimi uczelniami 

technicznymi.  Umożliwia studentom oraz absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego w 
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ramach licznych praktyk, szkoleń technicznych czy programów stażowych. Naszym zamierzeniem jest 

zatrzymanie w Polsce utalentowanych, dobrze rokujących do pracy na stanowiskach inżynierskich. 

Dając im szansę zdobycia doświadczenia w najlepszym centrum inżynieryjno-projektowym w Europie 

współtworzymy przyszłość młodego pokolenia. Dodatkowo, chcemy inspirować młodzież do 

nieustannego poszerzania horyzontów i 

realizowania swojego potencjału, 

wyposażając ich w niezbędne umiejętności.  

W 2017 roku angażowaliśmy się w szereg 

spotkań ze studentami, tak aby mieli okazję 

zapoznać się z EDC jako pracodawcą 

otwartym na współpracę ze środowiskiem 

uniwersyteckim i chcącym wspierać 

młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Organizowaliśmy GE Day na Politechnice Gdańskiej oraz 

braliśmy m.in.  udział w 54. Konferencji Kół Naukowych AGH w Krakowie. Podczas spotkań 

inżynierowie z EDC zasiadają w jury i oceniają prace naukowe studentów bądź opowiadają o 

realizowanych projektach, o pracy w naszej organizacji, możliwościach rozwoju, a także udzielają 

odpowiedzi na pytania uczestników. Nasi przedstawiciele nie tylko spotykali się z młodymi ludźmi w 

ich macierzystych uczelniach. W 2017 roku również EDC odwiedzali studenci wraz z kadraą 

akademicką  m.in. z: 

➢ Finlandii, z Helsinek - Alto University, Wydział Mechaniczny – 30 studentów 

➢ USA – z róznych kierunków i wydziałów, beneficjenci stypendium pod Patronatem Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy. 20 studentów odwiedziło EDC w ramach 2-tygodniowego pobytu w Polsce. 

Celem stypendium było zapoznanie młodych ludzi z potencjałem ekonomicznym Polski i naszą 

wiodącą rolą w regionie Europy Wschodniej. Liczymy, że uczestnicy programu będą swoistymi 

ambasadorami Polski w ich przyszłym środowisku zawodowym w Stanach Zjednoczonych i na 

całym świecie. Podczas tournee po Polsce grupa odwiedziła wiele miejsc związanych z 

działalnoscią GE: Kraków (GE Healthcare) i Wrocław (XEOS, Power). W EDC studenci odwiedzili 

dwa z naszych laboratoriów (Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe i Laboratorium 

Materiałoznastwa). Mieli okazję zapoznać się ze współpracą między GE a Instytutem 
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Lotnictwa, ogromnym wzrostem centrum od 2000 roku i różnorodnością biznesów GE 

obecnych dziś w EDC.  

➢ Krakowa, AGH – zorganizowaliśmy warsztaty dla 35 studentów Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki AGH. 

 

Od początku istnienia EDC bardzo blisko współpracujemy z Politechniką Warszawską (PW), a w 

szczególności z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL). 

W maju 2017 r. władze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz pracownicy naukowi 

spotkali się z przedstawicielami EDC na seminarium technologicznym: „Od nauki do wdrożeń” 

zorganizowanym przy współpracy obu instytucji. Tematyką spotkania były nowoczesne technologie 

stosowane w silnikach lotniczych, awionice oraz energetyce. Oprócz prezentacji infrastruktury 

badawczej EDC i Wydziału MEiL PW, pracownicy obu instytucji przedstawili kluczowe inicjatywy z 

zakresu wspólnego obszaru badawczego, a studenci zaprezentowali najważniejsze projekty badawcze 

realizowane w kołach naukowych. Seminarium miało na celu zacieśnienie współpracy projektowej, 

badawczej i dydaktycznej pomiędzy pracownikami naukowymi MEiL oraz inżynierami pracującymi w 

EDC. Efektem podjętych działań są wspólne korzyści w postaci szans dla pracowników naukowych na 

rozwijanie swoich zainteresowań i projektów naukowych. Przejawem realizacji założeń współpracy 

będą nowe miejsca pracy i praktyki dla absolwentów oraz studentów. – „Wierzymy, że taka 

współpraca pomoże nam podnieść nasze inżynieryjne kompetencje niezbędne do realizacji 

innowacyjnych projektów w przyszłości. Bez wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej i pomysłowych 

rozwiązań nie możemy mówić o postępie” - przyznaje Jakub Kaczorowski, kierownik działu Advanced 

Manufacturing and Materials w BHGE. 
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Kolejnym projektem realizowanym 

wspólnie przez Wydział Mechaniczny 

Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej oraz Engineering Design 

Center jest ogłoszony jesienią 2017 roku 

konkurs GE Challenge. Ideą konkursu jest 

poszukiwanie nieszablonowych 

rozwiązań, które mogą przyczynić się do 

rozwoju zaawansowanych technologii, a 

tym samym promocji młodych 

utalentowanych naukowców. Finaliści, a 

następnie zwycięzcy konkursu zostaną 

ogłoszeni w 2018 roku. Ponadto, jak co 

roku, spośród najbardziej uzdolnionych 

studentów Wydziału Mechanicznego 

Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej wyłoniliśmy dwóch 

laureatów, którym na okres trzech semestrów studiów magisterskich ufundowaliśmy Stypendium 

naukowe im. Justyny Moniuszko. Jest ono przyznawane w ramach programu stypendialnego 

ufundowanego przez GE oraz Instytut Lotnictwa dla upamiętnienia tragicznie zmarłej w katastrofie 

smoleńskiej Justyny Moniuszko, miłośniczki lotnictwa, studentki MEiL i praktykantki Engineering 

Design Center.  

Najlepszy student przystępujący na studia magisterskie wydziału MEiL, który wykaże się wysoką 

średnią oraz inżynierską pasją, będzie miał szansę otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1300 

PLN brutto miesięcznie przez okres trzech semestrów. Ponadto zwycięzcy konkursu przedstawiona 

zostanie możliwość odbycia płatnego stażu przez okres 1-3 miesięcy do wykorzystania do końca 

trwania studiów na MEiL. 
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Zupełnie nowym projektem dotyczącym współpracy EDC z uczelniami jest program doktoratów 

wdrożeniowych, program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Jest to rodzaj 

trójstronnego porozumienia: firma-pracownik-uczelnia. Organizatorem (wnioskodawcą jest uczelnia), 

która zgłasza doktorat do ministerstwa celem otrzymania dofinansowania. Ministerstwo przewidziało 

stypendium dla 500 osób z całej Polski. Doktorant z danej firmy dostaje 2450PLN miesięcznie jako 

stypendium, uczelnia otrzymuje środki na udostępnienie infrastruktury badawczej, a pracodawca 

będzie mógł także odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z 

zatrudnieniem doktoranta. 

W zeszłym roku doktoraty wdrożeniowe rozpoczęło w EDC 17 pracowników, w tym 9 pracowników 

Instytutu Lotnictwa oraz 8 General Electric Company Polska Sp z o.o. Nasi doktoranci reprezentują 

różne biznesy: BHGE, Power GPS, Aviation, Avionics & Digital Solutions. Doktoraty realizujemy we 

współpracy z trzema podmiotami naukowymi (WIM PW, MEiL PW, IPPT PAN). Wszystkie tematy 

doktoratów są spójne z działalnością biznesową GE. 

Od wielu lat nasi pracownicy dzielą się swoją wiedzą ze studentami prowadząc prelekcje, wykłady 

gościnne, czy seminaria, m.in. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale 

Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Wydziale Inżynierii Materiałowej,  Wydziale Informatyki i 

innych. Oferujemy także możliwość napisania pracy dyplomowej w Zakładzie Automatyki i Osprzętu 

Lotniczego, PW pod opieką EDC - GE Aviation Systems. 

Proponujemy tematy do prac inżynierskich i magisterskich studentom PW, AGH, PG. Praca pisana jest 

pod nadzorem inżynierów EDC, którzy następnie biorą udział w komisji egzaminacyjnej. W zeszłym 

roku dwóch studentów obroniło pracę inżynierską pod okiem naszych ekspertów. 

Inżynierowie z EDC prowadzą także zajęcia na wydziałach PW, jako przykład: Materiałoznawstwo 

Lotnicze (ang. Materials in Aerospace Technology) na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa czy 

Seminarium Niszczenia Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.  

Częścią współpracy z uczelniami jest też nasze członkostwo i aktywne uczestnictwo w komisjach 

wydziałowych, dla przykładu Komisji Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, czy Rady 

Programowej pracującej nad modyfikacją programu kształcenia na Wydziale Mechatroniki PW. 
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Głównym celem naszego uczestnictwa było reprezentowanie przemysłu/pracodawców w dyskusjach 

związanych z kształceniem przyszłej kadry technicznej.  

 W 2017 roku sformalizowaliśmy również współpracę z kolejnym wydziałem Politechniki 

Warszawskiej. Podpisaliśmy trójstronne Porozumienie o współpracy między Wydziałem Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej, Instytutem Lotnictwa oraz General Electric Company Polska Sp. z o.o. 

Intencją porozumienia jest wspólna realizacja działań w tematach, w których występuje zbieżność 

kompetencji i potrzeb. Są to obszary szeroko rozumianej eneregetyki, automatyki, teleinformatyki, 

matematyki, eletroniki, chemii, mechaniki, inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska, 

wykorzystywane w branży lotniczej, energetycznej oraz naftowo-gazowej. 

Kolejną uczelnią, z którą sformalizowaliśmy wieloletnią kooperację jest Politechnika Wrocławska. 

Podpisaliśmy Umowę Ramową o Współpracy. Jej celem jest aktywne działanie na rzecz rozwoju 

innowacyjnych technologii oraz wspólne korzyści płynące z obustronnej wymiany. Obie instytucje 

wyraziły wolę współpracy w zakresie innowacyjnych technologii, prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych, działalności edukacyjnej oraz współpracy w dziedzinach objętych ich działalnością 

statutową, we wszelkich dopuszczalnych prawnie formach. Współpraca będzie prowadzona poprzez: 

✓ inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań 

PWr i GE; 

✓ uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych oraz popularyzowaniu techniki lotniczej; 

✓ realizację inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze technologicznym 

i naukowym; 

✓ powoływania wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów finansowanych z 

funduszy krajowych i zagranicznych; 

✓ wspieranie procesów wdrażania efektów prac naukowo-badawczych w dziedzinie techniki 

lotniczej; 

✓ wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych działań; 

✓ podejmowanie działań na rzecz innowacyjności i wdrożeń; 

✓ uruchomienie stażów i praktyk zawodowych; 

✓ wzajemne prezentowanie i promowanie osiągnięć. 
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Od 2013 roku blisko współpracujemy 

również z Politechniką Gdańską. Na 

Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa 

otworzyliśmy nową specjalizację 

„Technologie podwodne”. Wszyscy 

studenci, którzy zdecydują się 

kontynuować naukę na Wydziale, mogą 

wybrać program studiów podyplomowych 

z zakresu przemysłu naftowego i 

gazowniczego. Program obejmuje 

zaawansowane inżynierskie metody 

numeryczne stosowane w projektowaniu 

podwodnych systemów i urządzeń, ogólne 

procedury i charakter prac inżynieryjnych, 

przygotowanie dokumentacji technicznej 

przydatnej w wielu usługach przemysłu 

naftowego wykraczających poza inżynierię. 

Niewątpliwą zaletą tej specjalizacji jest wyjątkowy związek między teorią a praktyką, wszyscy studenci 

mają zagwarantowany płatny staż w pełnym wymiarze godzin w EDC oraz wsparcie naszych ekspertów 

technicznych oraz mentorów. Każdego roku orgnizujemy specjalne wydarzenie - GE Day, podczas 

którego studenci zainteresowani dalszym kształceniem w obszarze technologii podwodnych mogą 

spotkać się z inżynierami z EDC i porozmawiać o programie studiów jak i o możliwościach rozwoju w 

naszym centrum.  

Niezmiennie, również w edycji 2017/2018, projektem skierowanym do studentów uczelni 

technicznych, praktykantów i stażystów naszego centrum inżynieryjno-projektowego był EDC 

Ambassador Program. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy utrzymywać stały kontakt ze światem nauki i 

być na bieżąco z wszelkimi nowymi działaniami studenckimi. W 2017 roku EDC miało 8 ambasadorów, 

którzy reprezentowali 5 wiodących uczelni technicznych w Polsce:  
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➢ Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie 

➢ Politechnikę Gdańską 

➢ Politechnikę Rzeszowską 

➢ Politechnikę Warszawską (Wydziały: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii 

Materiałowej, Samochodów i Maszyn Roboczych) 

➢ Wojskową Akademię Techniczną 

W EDC chętnie podejmujemy współpracę z nowymi partnerami. 29 października zostaliśmy zaproszeni 

do udziału w wydarzeniu Pitch Bootcamp, które odbyło się w Google Campusie w Warszawie. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Studentów IAESTE (Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Wymiany Studentów Uczelni Technicznych). Pitch Bootcamp to międzynarodowy 

akcelerator kariery i studium przypadku. Do tej pory odbyły się  93 edycje programu w ponad 17 

krajach. Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 9500 studentów i 1350 firm, co dało ponad 4100 

miejsc pracy na świecie. W warszawskiej edycji udział wzięło 120 studentów, głównie z uczelni 

technicznych. Przedstawiciele firm z różnych branż spotkali się w roli sędziów ze studentami i 

absolwentami, których zadaniem było zaprezentowanie się przed panelem jurorów. W części zwanej 

"pitch talk", sędziowie wypełniali ankiety zwrotne, dostarczając własnych spostrzeżeń, oraz 

zapraszając wybranych studentów do współpracy poprzez zatrudnienie, staże lub mentoring. "Podczas 

wydarzenia udało nam się przeprowadzić wywiad z 30 studentami, przekazać opinie i zaprosić 

wybranych studentów do mentoringu i procesu rekrutacji na staże. Nasza obecność została doceniona 

i spotkała się z największym zainteresowaniem, ponieważ byliśmy jedyną firmą technologiczną, która 

łączy klasyczną i cyfrową inżynierię."- powiedział Jakub Kaczorowski (Kierownik działu Advanced 

Manufacturing and Materials w BHGE).  

 2018 roku planujemy dalsze działania ze środowiskiem akademickim, skupiając największą uwagę na 

uczelniach technicznych pokazanych na poniższej mapie.  
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Będziemy także zacieśniać współpracę z kołami naukowymi, organizacjami wspierającymi rózwój 

kobiet kształcących się w obszarze nauk ścisłych i na kierunkach technicznych. Będziemy wspierać 

najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów poprzez: program praktyk i staży, organizację 

otwartych szkoleń, warsztatów i meetupów w naszym centrum, aktywny udział w konferencjach 

akademickich związanych z branżami, w których działa EDC, pogram stypendialny oraz program 

doktoratów wdrożeniowych. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z organizacjami lokalnymi jak 

też międzynarodowymi.   

 

f) Udogodnienia dla pracowników  

Zadowoleni pracownicy i ich efektywna współpraca przekłada się na sukces każdej organizacji, dlatego 

kierownictwo EDC stara się sprostać oczekiwaniom pracowników i ich preferencjom. Od wielu lat w 

EDC funkcjonują elastyczne godziny pracy. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy do indywidualnych potrzeb. Pozwala to na lepsze łączenie z 

obowiązkami zawodowymi różnych stylów życia czy sytuacji rodzinnych. W 2017 roku wdrozyliśmy 

kolejne ułatwienie dla pracowników – możliwość pracy zdalnej. Każdy pracownik po otrzymaniu 

zgody przełożonego i podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy może pracować zdalnie w 
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dowolnie wybrane przez siebie dni. Oprócz tego może również korzystać  z incydentalnej pracy z domu 

–  w wyjątkowych sytuacjach. 

 

         g) Engagement Team – zaangażowanie pracowników 
 
Współpraca, otwartość na dialog i opinie naszych pracowników to fundament kultury Engineering 

Design Center. Od 2014 roku organizujemy cykliczne spotkania zespołu pracowników z różnych 

szczebli zarządzania (kilkanaście osób), których celem było wychodzenie naprzeciw potrzebom i 

dążenie do poprawy warunków pracy naszej kadry. Aktywnie włączaliśmy pracowników w dyskusje na 

temat rozwoju naszej organizacji i wspólnie rozwiązywaliśmy problemy. Dodatkowo, pracownicy 

mogli dzielić się swoimi opiniami rozmawiając na co dzień z bezpośrednimi przełożonymi. Realizujemy 

wiele projektów na rzecz poprawy środowiska pracy pracowników. Pod koniec marca 2016 roku 

otworzyliśmy dla pracowników nowoczesną stołówkę, która oferuje różnorodne potrawy, zarówno 

tradycyjne śniadania, jak i zestawy obiadowe. Dodatkowo, do dyspozycji pracowników jest kawiarnia. 

W 2017 roku zespół postarał się o poszerzenie oferty śniadaniowej i lunchowej poprzez stałą 

wpółpracę z dwoma dostawcami kanapek i obiadów. Całkowicie nowym projektem w Engagement 

Teamie były prace nad regulaminem parkingowym oraz dokumentem określającym nowy standard 

biur, który został wdrożony w życie wraz z remontem jednego z budynków na naszym kampusie.  

W planach na 2018 rok jest dalsza intensyfikacja tego typu spotkań, by zmieniać na lepsze wszystko 

to, co dla nas ważne, realizując jednocześnie założenia biznesowe naszej organizacji. 

 

h) Benefity: opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowania 

Opieka medyczna  

Każdy pracownik, zatrudniony na umowę o pracę, może skorzystać z prywatnej opieki medycznej, 

obejmującej programy, profilaktykę, a także codzienne wsparcie w przypadku wszelkich problemów 

zdrowotnych. W ramach abonamentu zapewniony jest nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy 

specjalistów w sytuacjach chorobowych oraz w przypadku zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz 

do pomocy w nagłych zachorowaniach.  

Wśród usług świadczonych pracownikom i ich rodzinom wymienić można:  
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➢ kompleksowe konsultacje specjalistyczne  

➢ konsultacje psychologa (w tym seksuologa/androloga) i psychiatry  

➢ konsultacje profesorskie ze skierowaniem  

➢ kompleksowe badania diagnostyczne (diagnostyka laboratoryjna i obrazowa)  

➢ konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne  

➢ skórne testy alergiczne  

➢ prowadzenie ciąży  

➢ szczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tężcowa  

➢ konsultacje stomatologiczne  

➢ profilaktyczny Przegląd Stanu Zdrowia „Zdrowa Kobieta” i „Zdrowy Mężczyzna”  

➢ rehabilitację, etc.  

Ubezpieczenie na życie  

Wszystkim pracownikom – niezależnie od wymiaru godzin pracy zapewniamy podstawowe grupowe 

ubezpieczenie zdrowotne na życie na preferencyjnych warunkach. Swoją chęć uczestnictwa w 

ubezpieczeniu pracownik wyraża wypełniając odpowiednią deklarację. Ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje życie i zdrowie każdego zgłoszonego do ubezpieczenia pracownika oraz w określonym 

zakresie jego najbliższych. Dzięki ubezpieczeniu pracownik może liczyć na wypłatę świadczenia np. w 

przypadku zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, prowadzącego do pobytu pracownika w szpitalu 

lub jego niezdolności do pracy. 

Karta Multisport  

Z myślą o naszych pracownikach wynegocjowaliśmy atrakcyjne warunki przystąpienia do programu 

Multisport uprawniającego do korzystania z wielu możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Pracownik, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w Programie Multisport otrzymuje specjalną Kartę 

sportową, która zapewnia mu nielimitowany dostęp do ponad 244 obiektów sportowych na terenie 



 

97 
 

całej Polski oraz różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych. Dodatkowo, istnieje możliwość zakupu 

dodatkowych, imiennych kart Multisport dla członków rodzin. Każdy z naszych pracowników może 

zgłosić jedną osobę powyżej 15 roku życia oraz troje dzieci do 15 roku życia. 

Dofinansowania  

W trosce o naszych pracowników i ich rodziny, w ramach funkcjonującego wewnątrz naszej organizacji 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zapewniamy szereg świadczeń dodatkowych, tj. 

dofinansowania pracowników przy okazji świąt (wielkanocnych/ bożonarodzeniowych) i wypoczynku 

letniego, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi losowe. Ponadto, gwarantujemy pracownikom 

wykazującym potrzebę używania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ich zakup. Oferujemy także dopłatę do III 

filaru emerytalnego (IKE). 

Rozwijamy i budujemy kompetencje naszych pracowników. Dzięki zaangażowaniu naszej kadry 

realizujemy międzynarodowe projekty. Finansujemy lub dofinansowujemy pracownikom szkolenia, 

warsztaty, seminaria, studia podyplomowe oraz kursy językowe. Ponadto nasi pracownicy mogą 

korzystać z platformy e-learningowej BriliantU, za pośrednictwem której realizują kursy i szkolenia. 

Oprócz szkoleń tematycznych, pracownikom warszawskiego centrum inżynieryjno-projektowego 

zapewniamy możliwość nauki języków obcych: angielskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz polskiego (dla 

obcokrajowców) na czterech poziomach początkującym, podstawowym, średnio zaawansowanym i 

zaawansowanym. W przypadku całkowitego finansowania pracownikowi kursu języka obcego, 

spotkania z lektorami odbywają się wewnątrz firmy. Chętni mają również możliwość wyboru szkoły 

językowej, do której uczęszczają na zajęcia, a po przedstawieniu odpowiedniego certyfikatu 

potwierdzającego ukończenie kursu językowego zwracamy pracownikowi część kosztów poniesionych 

na rozwój. 

Inwestujemy w ludzi  

Pracownicy to wyjątkowy kapitał naszej organizacji. Na podstawie wieloletnich doświadczeń 

zaobserwowaliśmy, że chętniej wykorzystują swój potencjał, jeśli otrzymują od pracodawcy 

odpowiednie warunki pracy i atmosferę, w której mogą realizować swoje zadania.  
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Chcąc zagwarantować naszym inżynierom przyjazne środowisko pracy wdrożyliśmy we wszystkich 

obszarach naszej działalności system GE Performance Development oparty na indywidualnym 

podejściu do każdego zatrudnionego. Korzystają z niego pracownicy na wszystkich szczeblach naszej 

organizacji. Umożliwia on indywidualnie, każdemu z zatrudnionych, pracę nad swoją efektywnością, 

zarządzanie własną karierą oraz budowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Pracownicy otrzymują 

informację zwrotną na temat swojej pracy nie tylko od bezpośredniego przełożonego, ale również od 

współpracowników. Dzięki wyznaczanym priorytetom i współpracy z otoczeniem możemy na bieżąco 

pracować nad sobą, dbać o rozwój zawodowy i projektować swoją zawodową przyszłość. 

j) HealthAhead – dbamy o dobre samopoczucie 

Jednym z celów Engineering Design Center jest aktywizacja pracowników w obrębie szeroko 

rozumianego zdrowego stylu życia. W tym celu od prawie 10 lat działa inicjatywa HealthAhead (HA). 

Program ten skupia się na kilku elementach zdrowego życia: zdrowym odżywianiu, radzeniu sobie ze  

stresem, aktywnością fizyczną, promocją badań profilaktycznych oraz walką z nałogiem tytoniowym. 

Misją HA jest zainspirowanie pracowników oraz członków ich rodzin do uzyskania optymalnego stanu 

zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Dodatkowo, HealthAhead pomaga 

osiągnąć równowagę pomiędzy życiem 

zawodowym a prywatnym, np. organizując 

kampanię walki ze stresem, zajęcia z 

medytacji czy grup wsparcia w problemach 

domowych.  

W 2017 roku pracownicy EDC mieli 

możliwość uczestniczyć w 12 wydarzeniach zorganizowanych przez zespół HA. Łącznie 460 osób 

dołączyło do prozdrowotnych akcji. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszył sie majowy 

HealthAhead Day jak i stoiska zorganizowane przez grupę działaczy w trakcie czerwcowego Pikniku 

Rodzinnego EDC. Bardzo cieszy nas fakt, że do 12 grup sportowych działających w EDC, w 2017 roku 

dołączyły kolejne 2:  

✓ Grupa graczy w tenisa stołowego - Table Tennis  
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✓ Grupa skupiona na dbaniu o zdrowy kręgosłup  - Healthy Spine  

 

Grupy działające w ramach HealthAhead w 2017 roku 

 

 

 

Cyklicznie, w zaplanowane dni tygodnia, miłośnicy konkretnych dyscyplin spotykają się, by wspólnie 

trenować i rozwijać swoje zainteresowania. Staramy się stwarzać naszym pracownikom jak najlepsze 

warunki do rozwijania sportowych pasji, również poprzez dofinansowywanie startów w zawodach czy 

zakup profesjonalnych strojów sportowych.  

Jedną z najstarszych i najliczniejszych grup w naszej organizacji jest EDC Runners. W 2017 roku nasi 

biegacze wzięli udział w różnorodnych biegach i maratonach, w tym w: 

✓ Maratonie Warszawskim – 24.09.2017 

✓ Biegu Niepodległości – 11.11.2017 

✓ Biegu Firmowym – 10.06.2017 

✓ Biegu Powstania Warszawskiego – 29.07.2017 

EDC Bikers EDC Runners EDC Climbers
EDC 

Calisthenics

EDC Volleyball EDC Soccer EDC Hockey EDC Swimmers

EDC Squash EDC Kayakers EDC Triathlon EDC Basketball

EDC Table TennisEDC Healthy 
Spine
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✓ oraz w EIKIDENIE, gdzie dzięki naszej reprezentacji otrzymaliśmy tytuł  najbardziej 

rozbieganej firmy. 

Przy okazji grup działających w ramach HA warto również wspomnieć o EDC Bikers, którzy aktywnie 

zaznaczają swoją obecność. Obecnie do pracy rowerem przyjeżdża ponad 500 osób pracujących na 

terenie Instytutu Lotnictwa, co stanowi aż 20% wszystkich zatrudnionych. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom naszych pracowników od 2016 roku dysponujemy na terenie Instytutu największą w Polsce 

firmową rowerownią. Rowerownia wyposażona była w 450 szafek, w 2017 roku, z powodu rosnącego 

zainteresowania zostało zamontowanych kolejnych 50 (w tym około ¼ dla kobiet). Mamy rownież 100 

zadaszonych miejsc na rowery, suszarnię, dodatkowe przebieralnie oraz prysznice. Ponadto, cykliści 

mają do dyspozycji samoobsługową stację do naprawy rowerów, która umożliwia samodzielne 

wykonanie podstawowych napraw pojazdu oraz myjkę do czyszczenia rowerów. 

W 2017 roku coraz bardziej aktywnie działała grupa naszych koszykarzy. Jako EDC Ballers wzięli udział 

w rozgrywkach amatorskiej ligi: WNBA (Warsaw Amateur Basketball League) w 49. i 50. edycji WNBA. 

W każdej z nich wygrali po 4 mecze (z 10 rozegranych). W 50. edycji ustanowili swój rekord wygrywając 

3 mecze z rzędu. 

Przez cały rok warszawskie HeathAhead prowadziło kampanię informacyjną dotyczącą szeregu 

prozdrowotnych tematów, w tym: 

✓ Porady wakacyjne 

✓ Letnia ochrona przed upałem 

✓ Jak zapobiegać grypie 

✓ Jak rzucić palenie 

✓ Ćwiczenia w pracy. 

Zespół HA organizował także szkolenia, m.in. z dietetyki oraz różnorodne akcje zachęcające nas do 

wprowadzenia zdrowych nawyków w codziennej pracy. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 15 minutowe masaże  zorganizowane w listopadzie -  

miesiącu zdrowego kręgosłupa.  
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W 2017 roku, na corocznej gali przyznaliśmy nagrodę HA za propagowanie kultury prozdrowotnej i 

różnych form aktywności sportowej wsród współpracowników. Jest to nasza tradycja i sposób na 

docenienie tych, którzy w naturalny sposób wpływają na zdrowe nawyki swoich koleżanek i kolegów. 

 

 

Plany wydarzeń na 2018 rok 

 

 

 

 

k) GE Women’s Network – wspieramy rozwój kobiet 

 

Jednym z najważniejszych założeń kultury organizacyjnej Engineering Design Center jest zapewnienie 

miejsca pracy każdemu człowiekowi posiadającemu wiedzę, zdolności i umiejętności w wybranej przez 

siebie dziedzinie bez względu na płeć, różnice kulturowe, poglądy polityczne czy religijnie oraz 

orientację seksualną.  

GE Women’s Network to jedna z inicjatyw, która powstała w odpowiedzi na powyższe zagadnienia. 

Pokazuje, że różnorodność przejawiająca się obecnością kobiet-inżynierów w biznesie, jest 

pozytywnym, a wręcz oczekiwanym zjawiskiem. Inicjatywa ta promuje zawód inżyniera wśród kobiet 

i zachęca do studiowania na kierunkach technicznych. Działania GE Women’s Network koncentrują się 

Zajęcia zdrowy 
kręgosłup

Warsztaty 
Mindfulness

Bieg Firmowy
40. Maraton 
Warszawski

PD Healthy Cafe
Bieg Powstania 
Warszawskiego

Masaże HA Day

Piknik EKIDEN
Bieg 

Niepodległości
Konsultacje 

z dietetykiem
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na doskonaleniu umiejętności menedżerskich i technicznych pań, planowaniu ścieżki kariery oraz 

integracji z innymi kobietami. GE Women’s Network realizuje swoje cele przez szkolenia i warsztaty, 

dedykowane programy rozwojowe, a także spotkania z kadrą menedżerską wyższego szczebla oraz 

osobami, które odniosły sukces w korporacji i w biznesie.  

W 2017 roku GE Women’s Network zorganizowała 8 różnorodnych wydarzeń,  z których łącznie 

skorzystało 285 osób. Były to: warsztaty dla menedzerów, szkolenia techniczne, szkolenia związane z 

doskonaleniem umiejętności miękkich dostepne dla wszystkich pracowników oraz kampanię 

telewizyjną inspirującą panie do wyboru techicznej ściezki kariery.  

Na szczególną uwagę zasługuje cykliczne wydarzenie „Pani Inżynier w pracy” Akademia EDC. 

Zaproszone studentki i absolwentki 

kierunków technicznych, przez 4 sobotnie 

spotkania zapoznały się z możliwościami 

pracy w poszczególnych obszarach 

biznesowych EDC. Wraz z 

przedstawicielami EDC spędzili dzień 

rozwijając swoje umiejętności podczas 

dedykowanych sesji szkoleniowych 

związanych z autoprezentacją, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej i procesu rekrutacji. 

 

Podczas innych spotkań uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o najnowocześniejszych 

technologiach stosowanych w dzisiejszym przemyśle, z silnym naciskiem na podejście cyfrowe, zdobyć 

wiedzę na temat tego, czym inżynierowie w EDC zajmują się nacodzień, zapoznać się z naszą kulturą 

organizacyjną. Była to świetna okazja do skonfrontowania się z teorią zdobytą na uniwersytecie z 

myślą o prawdziwej pracy inżynierskiej. Ponadto nasi goście wzięli udział w warsztatach na temat 

budowania swojej technicznej i managerskiej ścieżki rozwoju i zwiedziły kilka laboratoriów.  

W strukturach EDC kobiety zajmują zarówno stanowiska techniczne, jak i managerskie. Mają 

elastyczny czas pracy, mogą korzystać z bogatej oferty szkoleń oraz działać w różnych grupach 

zainteresowań (od spadochroniarstwa po kursy językowe). Z perspektywy lat można zauważyć, że 

organizacja GE Women’s Network urosła w siłę i znacznie poszerzyła grono swoich odbiorców. W 2017 
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roku, dzięki Women’s Network gościliśmy w EDC kilku znanych trenerów ze świata biznesu, którzy 

swoje doświadczenie przekazywali naszym pracownikom i motywowali do samodoskonalenia. Na 

tego rodzaju spotkania zapraszani są wszyscy pracownicy naszego centrum. Dla kadry menedżerskiej 

zorganizowane zostały warsztaty dotyczącej różnorodnosci w miejscu pracy – „Changing the mindset”. 

Wsród 25 uczestników treningu jescze przez kilka miesięcy dyskutowano o kwestiach, które miały 

swoje źródła właśnie na tym spotkaniu. 

W planach GE Women’s Network na 2018 rok są kolejne szkolenia polegające na cyklicznych wizytach 

w laboratoriach, warsztaty,  szkolenia i programy mentoringowe. 

 

l) GE Volunteers - pomagamy 

GE Volunteers to inicjatywa powołana przez firmę General Electric, która w EDC zaadoptowana została 

w 2010 roku. Główną dewizą GE Volunteers jest bezpośrednie wsparcie potrzebujących wybranych 

przez pracowników zaangażowanych w działalność charytatywną. W naszym mniemaniu 

zaangażowanie w wolontariat pracowniczy pozwala zarówno firmie, jak i jej pracownikom w uzyskaniu 

obopólnych korzyści. Należą do nich m.in. budowanie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i 

zaangażowanej społecznie w jej otoczeniu, ale także integracja pracowników i zwiększenie ich 

zadowolenia z pracy. Pracownicy świadomie i zgodnie ze swoimi potrzebami oraz potencjałem 

podejmują decyzje o pomocy na rzecz innych. Wszystkich chętnych, którzy uczestniczą we wspólnych 

projektach dobroczynnych wspieramy i inspirujemy do dalszych działań. W 2017 roku nasi pracownicy 

zorganizowali 23 projekty, w ramach których przepracowaliśmy wspólnie 1367,5 godziny. Akcje 

dotyczyły 4 obszarów: edukacji, wsparcia społeczności lokalnej, tematyki prozdrowotnej oraz 

zwiększania świadomości dotyczącej dbałości o środowisko naturalne. 

Pomagając innym, wspieramy rozwój nauk ścisłych poprzez:  
 
 
 
Korepetycje i zajęcia sportowe  

Nasi wolontariusze bezinteresownie pomagają w nauce młodszym kolegom i koleżankom z Domu 

Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka oraz Dom Dziecka nr 9 w Warszawie. Większość spośród naszych 

pracowników to umysły ścisłe, dlatego korepetycje z matematyki, chemii, fizyki czy języków obcych to 



 

104 
 

dla nich przyjemny czas dzielenia się wiedzą. Zajęcia odbywały się w placówkach, w zależności od 

potrzeb najmłodszych – od 1 do 5 razy w tygodniu. Oprócz korepetycji, w ramach sezonu sportów 

letnich i zimowych, wolontariusze organizowali dla dzieci cykliczne szkolenia z gier zespołowych na 

świeżym powietrzu.  

 

 

 
Klub Młodego Odkrywcy  
 
GE Volunteers we współpracy z Akademią Przyszłości organizują zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży 

w ramach Klubu Młodego Odkrywcy. Na 

terenie Instytutu Lotnictwa młodzi 

klubowicze wraz z wolontariuszami 

wspólnie przeprowadzają eksperymenty z 

zakresu nauk ścisłych, tj. fizyki, chemii czy 

nauk przyrodniczych. Relacje z 

uczestnikami, oparte na zaufaniu i 

wzajemnym inspirowaniu się, wspólne partnerskie dążenie do rozwiązywania fascynujących zagadek 

natury, zaangażowanie i pasja każdej ze stron to coś więcej niż hasła. Spotkania rozwijają zarówno w 

opiekunach, jak i dzieciach umiejętności społeczne. Dodatkowo pobudzają wyobraźnię, inwencję 

twórczą oraz pokazują, jak rozwiązywać problemy. W 2017 roku klubowicze pod czujnym okiem 

wolontariuszy zbudowali m.in. własne rakiety oraz konstruowali roboty.  

 
Mistrzostwa Polski w Sudoku i Łamigłówkach  

Engineering Design Center aktywnie promuje zainteresowanie naukami ścisłymi, dlatego w 2017 roku 

już po raz piąty wzięliśmy udział w organizacji XII Mistrzostw Polski w Sudoku oraz XXI Mistrzostw 

Polski w Łamigłówkach. We współpracy z Fundacją Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS oraz 

Pałacem w Domaniowie, gdzie odbywały się obydwa konkursy, pracownicy EDC wzięli czynny udział 

zarówno w przygotowaniach, przebiegu, jak i w sprawdzaniu wyników zadań uczestników mistrzostw.  
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Dodatkowo, jak co roku, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. 

W 2017 roku udało nam się pomóc aż 6 rodzinom, a wartość paczek wraz z zebraną gotówką wynosiła 

ok 10 tys. PLN. Potrzebujące rodziny otrzymały m.in. łóżko, kuchenkę, lodówkę, węgiel na zimę, ciepłe 

ubrania i przybory szkolne dla dzieci. 

Inne akcje okolicznościowe  

W 2017 roku wolontariusze Engineering Design Centre przeprowadzili wśród współpracowników 

zbiórkę odzieży przeznaczoną dla osób zaniedbanych i bezdomnych. Liczył się każdy drobiazg. Dzięki 

zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać ciepłe ubrania, torby, buty oraz inne rzeczy poprawiające 

komport życia potrzebujących oraz zaprosić 30 osób na świąteczny obiad w restauracji.   

 

Wiosenny wyścig, konkurs plastyczny i szarady na Ognisku Okęcie 

Kolejne wydarzenie miało miejsce w Ognisku Okęcie. Tym razem, oprócz biegania, dzieci wzięły udział 

w konkursie plastycznym i szaradach sportowych. Najlepsi zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Nasze działania spotkały się z bardzo pozytywnymi reakcjami, które zachęciły nas do planowania 

kolejnej edycji. 

 

„Wolantariusze z EDC starają się wychodzić na przeciw potrzebom dzieci z zaprzyjaźnionych z nami od 

lat domów dziecka. W 2017 roku oprócz wsparcia w nauce, dzieci miały okazję wziąć udział w zajęciach 

sportowych, zimą były to wycieczki na łyżwy, latem wyprawy rowerowe. W 2018 roku chcemy 

zaproponować naszym młodym podopiecznym nowe formy rozrywki, zabawy w parku trampolin czy 

naukę jazdy konnej. Mamy pracowników o bardzo różnorodnych pasjach, od tych związanych z 

naukami ścisłymi po sportowe; chętnie dzielą się nimi z najmłodszymi, dlatego chcemy wykorzystać 

ten potencjał i wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności” -  powiedział Aleksander 

Dąbrowski Opiekun GE Volunteers, Section Manager, Turbomachinery and Process Solutions, BHGE. 

 
m) Różnorodność w EDC  
 
W maju 2015 roku oficjalnie dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Jako 

pełnoprawni sygnatariusze Karty Różnorodności zobligowaliśmy się wówczas do wdrażania zasad 
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zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania 

wśród wszystkich interesariuszy naszej organizacji.  

Wśród najważniejszych aspektów, do których się zobowiązaliśmy są m.in.:  

✓ tworzenie atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności,  

✓ wypracowanie i wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w 

miejscu pracy,  

✓ wprowadzenie monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także 

cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia 

świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane 

odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry 

zarządzającej.  

 

Dla GE różnorodność jest wciąż żywym i aktualnym tematem. Wszelkie działania kadrowe, zarządzanie 

oraz jego kultura i wartości oparte są na podstawowych zasadach równego traktowania. Tym, co 

pracownicy GE cenią sobie najbardziej jest szacunek związany z odmiennością każdego pracownika. 

Różnimy się ze względu na płeć, na wiek, na poglądy polityczne, pochodzimy z różnych stron świata i 

dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie zbudować nieszablonowe zespoły, które dzielą się oryginalnymi 

pomysłami i potrafią tworzyć nietypowe rozwiązania. Różnorodność przejawia się zarówno w GE jak i 

u nas w różnych grupach pracowniczych skupiających ludzi o rozmaitych zainteresowaniach. Ponadto, 

pracownicy mają równy dostęp do awansów i szkoleń, a wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii etyki 

mogą zgłaszać Rzecznikom Praw Pracowniczych. Zarządzanie różnorodnością dotyczy nie tylko różnic 

płci czy wieku, ale także sposobu myślenia. By poszerzyć swoją wiedzę z powyższej tematyki, w 2015 

roku oraz powołaliśmy „EDC Diversity Team”, który wspiera wszelkie inicjatywy związane z 

promowaniem postaw i akcji przyjaznych odmiennym poglądom, wielokulturowości, zarządzaniu 

różnorodnością w zespołach. Każdego roku zepół organizuje także EDC Diversity Day. Tego dnia 

pracownicy mają okazję uczestniczyć w warsztatach tematych, różnorodnych quizach, konkursach, 

etc. W 2017 roku dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa poświęcona tematyce 

różnorodności w EDC. 
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Skład EDC Diversity Team’u oraz jego lider zmieniają się cyklicznie. Przez cały rok zapraszamy do 

aktywnego udziału w spotkaniach wszystkich pracowników. Ci, co mają pomysły i chęci do działania, 

są zawsze mile widziani w zespole. 

 

n) Noc w Instytucie Lotnictwa  

Noc w Instytucie Lotnictwa to największa w Warszawie impreza, prezentująca badania naukowe dla 

lotnictwa i kosmosu oraz przedsiębiorstw i instytucji pracujących w tych sektorach. Skierowana jest do 

wszystkich wielbicieli statków 

powietrznych, nauki, techniki oraz dla tych, 

którzy są ciekawi świata i lubią aktywnie 

spędzać czas wolny. To również możliwość 

zadania pytań specjalistom z różnych 

dziedzin, a także dotknięcia, 

sfotografowania, przetestowania 

nowoczesnych technologii lotniczych i 

kosmicznych.  

W 2017 roku Engineering Design Center już po raz ósmy miało okazję zaprezentować się w trakcie 

„Nocy w Instytucie Lotnictwa”.  W tworzenie naszego stoiska włączyli się inżynierowie ze wszystkich 

biznesów EDC, prowadzący zaawansowane projekty badawcze. Podczas tej imprezy nasi goście mogli 

podziwiać multimedialną wystawę oraz pokaz druku 3D. Mieli także szansę nauczyć się prowadzenia 

zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV (Remotely Operated Vehicle) oraz posłuchać o życiu 

na platformie wiertniczej.  

Dla zwiedzających otworzyliśmy także kilka z naszych laboratoriów: Laboratorium Materiałoznawstwa, 

Laboratorium Wysokich Ciśnień, Laboratorium Badania Łożysk, Laboratorium Napraw oraz 

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych.  Nie lada gratką dla miłośników lotnictwa i techniki 

było też otwarte tego dnia Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe, w którym nasi inżynierowie 

zaprezentowali gigantyczny turbowentylatorowy dwuprzepływowy silnik lotniczy CF6 i dzielili się 

swoją fachową wiedzą z każdym zainteresowanym. 
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Z roku na rok „Noc w Instytucie Lotnictwa” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2017 roku 

odwiedziło nas prawie 37 000 osób. Warto podkreślić, że impreza przyciągnęła nie tylko 

indywidualnych gości, ale także całe rodziny oraz grupy szkolne i inne zorganizowane wycieczki. Do 

organizacji tego wydarzenia zaangażowało się 82 pracowników Instytutu Lotnictwa, 70 pracowników 

Engineering Design Center oraz ponad 100 

wolontariuszy. 

Podczas 8 nocy w Instytucie Lotnictwa 

zorganizowaliśmy nasz pierwszy EDC 

Industrial Hackathon. Wydarzenie to 

skierowane było do programistów 

zafascynowanych nowymi technologiami, 

a szczególnie tematyką lotniczą oraz 

koncepcją IIoT (Industrial Internet of 

Things). W ciągu 24 godzin 6 zespołów 

tworzyło oprogramowanie, które miało 

pozwolić na rozwiązanie konkretnego 

problemu inżynieryjnego. Do dyspozycji 

uczestnicy mieli platformę software’ową 

Predix 2.0 oraz rzeczywiste dane z 

symulatora turbiny. Zakres implementacji 

obejmował zebranie danych z czujników 

oraz wstępne przetworzenie ich lokalnie, przy użyciu komponentu Predix Machine. Następnie 

zadaniem hackathonistów było przesłanie danych do chmury oraz ich wizualizacja przy wykorzystaniu 

komponentów platformy Predix Cloud. Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a nagrodą dla najlepszego 

zespołu były zestawy Lego Mindstorms, które pozwalają między innymi na konstruowanie i 

oprogramowanie robotów oraz układów automatyki. Uczestnicy ocenili nasz Hackathon bardzo 

wysoko, dlatego też planujemy kolejną edycję tego wydarzenia w trakcie 9. Nocy w Instytucie 

Lotnictwa w 2018 roku.  
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Podsumowanie i plany na 2018  
 
Dzięki nowym technologiom rozwijamy się i budujemy przewagę konkurencyjną. Zależy nam na jak 

najlepszym zrozumieniu i wyjściu naprzeciw wszystkim potrzebom klientów. Chcemy, by jak najwięcej 

z nich mogło wykorzystywać proponowane przez nas nowoczesne rozwiązania i czerpać satysfakcję z 

korzystania z nich. Stawiamy na ciągły rozwój, zarówno procesów technologicznych, jak i kompetencji 

naszej kadry inżynierskiej. Każdego dnia tworzymy nowe rozwiązania, opracowujemy know-how, 

zgłaszamy wynalazki do opatentowania, a wszystko to stanowi naszą własność intelektualną. Nasza 

praca została doceniona przez zewnętrznych ekspertów, GE Company Polska otrzymało Polską 

Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma roku 2017.  

Nieustannie rozbudowujemy sieć naszych kontaktów biznesowych i rozpoczynamy projekty z nowymi 

partnerami. Dzięki szerokiej współpracy pomiędzy ośrodkami GE w Polsce i na świecie wiemy, że w 

czasie dynamicznych zmian rynkowych, zawsze jesteśmy gotowi, aby dostarczać rezultaty, jakich 

oczekują od nas klienci. Żeby dotrzeć do sieci naszych różnorodnych interesariuszy w 2018 roku 

planujemy rozbudować komunikację EDC w social mediach. Chcemy ułatwić kontakt z nami, 

zapoznanie się z naszymi produktami i usługami, jak i budować sieć kontaktów w środowisku 

akademickim. Przez cały rok prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami kluczowych dla nas 

kierunków kształcenia w celu zidentyfikowania wspólnych obszarów do współpracy. Owocem rozmów 

było podpisanie  porozumień i umów ramowych m.in. z Politechniką Wrocławską czy Wydziałem 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.  

W przyszłym roku planujemy brać udział w wydarzeniach branżowych nie tylko w roli uczestnika, ale 

również w roli organizatora.  

Chcemy podkreślić lokalny potencjał EDC jako największego centrum inżynieryjnego z szerokim 

wachlarzem usług projektowych i laboratoryjnych oraz przedstawić również zasób możliwości w kraju. 

Nasze centrum inżynieryjne jest częścią większego ekosystemu w Polsce, składającego się z bardzo 

różnorodnych placówek GE zarówno z obszaru lotnictwa, jak i innych sektorów biznesowych tej 

globalnej firmy. 

W ramach naszych celów postawionych na przyszły rok planujemy również w dalszym ciągu rozwijać 

bazę laboratoryjną, by nasi pracownicy mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności przy użyciu 
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najnowocześniejszego sprzętu, a w konsekwencji mogli świadczyć jak najlepsze usługi i proponować 

przełomowe rozwiązania swoim klientom. 

 


