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Warszawa, 1 października 2015 

Informacja prasowa 

Technologie jutra rodzą się w Engineering Design 

Center 

Engineering Design Center istnieje już 15 lat. W tym czasie zespół najlepszych polskich 

inżynierów z sukcesem zakończył tysiące projektów oraz opatentował wiele nowatorskich 

rozwiązań dla branży lotniczej, wydobywczej i energetycznej. Każdego roku centrum 

zatrudnia nowych pracowników, podnosi swoje kompetencje biznesowe oraz realizuje 

kolejne wyzwania w pracy nad najbardziej zaawansowanymi technologiami na świecie.  

Engineering Design Center (EDC) powstało w kwietniu 2000 roku na mocy umowy między 

General Electric Aircraft Engines (obecnie GE Aviation) a Instytutem Lotnictwa. Aktualnie 

pracownicy obydwu firm wspólnie realizują światowe projekty z różnych dziedzin: lotnictwo 

(GE Aviation, GE Aviation Systems), energetyka (GE Power&Water, GE Energy Management) 

oraz przemysł naftowy (GE Oil&Gas). W codziennej pracy wykorzystują zaawansowane 

narzędzia analityczne i obliczeniowe, a także korzystają z nowoczesnych laboratoriów 

zlokalizowanych na terenie Instytutu Lotnictwa. Wśród nich znajdują się: laboratoria 

materiałowe, urządzeń kontrolno-sterujących, testów wysokociśnieniowych, napraw, łożysk 

oraz dydaktyczne laboratorium silnikowe. Inżynierowie mogą na miejscu wykonywać 

niezbędne testy i analizy w ramach globalnych projektów.  

Intensywny rozwój centrum w 2007 i 2008 roku zaowocował zatrudnieniem 400 osób w 

tamtym okresie. Aktualnie w EDC pracuje ponad 1900 inżynierów.  

‘’EDC nieustannie się rozwija. Początkowo centrum było związane jedynie z projektami z 

branży lotniczej. Z czasem jednak, kierownictwo GE doceniło umiejętności polskich 
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inżynierów i stworzyło nowe zespoły wspierające pozostałe obszary działalności firmy. Ta 

decyzja GE jasno pokazuje, że kiedy mówimy o zaawansowanych technologiach, Polska jest 

miejscem Dodatkowych informacji udziela: Communications Team Mail: contact@edc.pl 

zasługującym na szczególną uwagę.” – mówi Magdalena Nizik, dyrektor zarządzająca EDC.  

Engineering Design Center wykorzystuje potencjał intelektualny najlepszych absolwentów z 

czołowych polskich uczelni technicznych. Możliwość samorealizacji i pracy w jednym z 

największch centrów inżynieryjnych w Europie pozwala zatrzymać w kraju najbardziej 

utalentowanych inżynierów, którzy w Polsce rozwijają swoje pasje i doskonalą się 

zawodowo.  

Dzięki wykwalifikowanej kadrze centrum aktywnie uczestniczy w projektowaniu nowych 

technologii, a także realizuje globalne projekty związane z lotnictwem, przemysłem 

naftowym oraz energetyką. 

Informacje dodatkowe o Engineering Design Center: 

Engineering Design Center (EDC) to biuro inżynierskie powstałe w 2000 roku w wyniku współpracy pomiędzy General Electric 

Company Polska Sp. z.o.o. oraz Instytutem Lotnictwa działające w obszarze silników lotniczych, układów awioniki, turbin 

gazowych i parowych, sprężarek osiowych, odśrodkowych i tłokowych oraz instalacji przemysłowych, w tym projektowanie 

rurociągów, automatyka. Biuro zatrudnia ponad 1900 inżynierów, pracujących obecnie w 5 głównych działach: Aviation, 

Aviation Systems, Power&Water i Oil&Gas, Energy Management. Więcej informacji o firmie: www.edc.pl.  
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