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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
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:
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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.
Aktualnie Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości
badań, które dostarczają rozwiązania dla problemów współczesnego lotnictwa i przemysłu
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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

Suma bilansowa
Kapitał własny
Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
Koszty pracownicze
(wynagr. osobowe i bezosobowe
z narzutami oraz f. pracownicze)
Liczba pracowników
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Rok 2016

408,332.40
304,879.10
250,267.50
61,260.70
50,515.10

202 832.5
135 156.2
250 730.8
11 175.5
8 642.9

183,319.90

173 959.4

1,056.00

1 065

Dane w tys. PLN dla Instytutu Lotnictwa

Wyszczególnienie

Rok 2017

Suma bilansowa
Kapitał własny
Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto
Zysk netto
Koszty pracownicze
(wynagr. osobowe i bezosobowe
z narzutami oraz f. pracownicze)
Liczba pracowników

Rok 2016

459 108,8
149 271,4
259 617,4
12 133,5
11 325,1

462 271,10
152 447,50
244 907,40
51 358,20
50 501,10

153 122,8

139 908,10

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, CF343 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 badawczoprojektowy 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.

8. Projekty z zakresu społecznej odpowiedziałności biznesu realizowane w EDC w 2017 roku
a) 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.
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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.

26

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.

udoskonalać

Staramy

zarówno

sam

się
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
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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

Energetyki

i

Warszawskiej

Mechanicznego

Lotnictwa

Politechniki

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 badawczorozwojowych, 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

„Technologie
studenci,

specjalizację

podwodne”.
którzy

Wszyscy

zdecydują

się

kontynuować naukę na Wydziale, mogą
wybrać program studiów podyplomowych
z

zakresu

przemysłu

naftowego

gazowniczego.

Program

zaawansowane

inżynierskie

i

obejmuje
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.

g) 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
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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

Dodatkowo,

dobrego

samopoczucia.

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

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 Healthy
Spine

EDC Table Tennis

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
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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

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

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
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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

biznesowych

EDC.

obszarach
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
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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

klubowicze

wraz

Lotnictwa
z

młodzi

wolontariuszami

wspólnie przeprowadzają eksperymenty z
zakresu nauk ścisłych, tj. fizyki, chemii czy
nauk

przyrodniczych.

uczestnikami,

oparte

Relacje
na

zaufaniu

z
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.

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
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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
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.:
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✓ 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.
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.
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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

sfotografowania,

dotknięcia,
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.
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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
najnowocześniejszego sprzętu, a w konsekwencji mogli świadczyć jak najlepsze usługi i proponować
przełomowe rozwiązania swoim klientom.
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