
1

ICT – aplIkaCje, gry, rozrywka

ICT – apps, games, entertainment
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ICT 
na Dolnym Śląsku

PL EN

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia przyjęto 

kluczowe dla branży ICT działy w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2007):

• dział 26 (produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych) w Sekcji C 

(przetwórstwo przemysłowe)

• dział 62 (działalność związana z oprogramowaniem 

i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana) w Sekcji J (informacja  

i komunikacja)

• dział 63 (działalność usługowa w zakresie 

informacji) w Sekcji J (informacja i komunikacja)

Łączna liczba podmiotów w tych działach wzrosła  

z 6,8 tys. w 2012 r. do 10,1 tys. w 2016 r. Zwiększa się 

także udział branży ICT w liczbie podmiotów ogółem –  

z 2,04% (2012) do 2,8% (2016).  W branży odnotowano 

najbardziej dynamiczny rozwój zatrudnienia.  

W sektorze mikrofirm działa blisko 5 tys. podmiotów,  

a inwestycje w branży w ciągu 4 lat wzrosły 2,5-krotnie. 

W 2015 r. władze województwa uznały technologie 

informacyjno-komunikacyjne za jedną z sześciu 

inteligentnych specjalizacji regionu. Specjalizacja  

ta obejmuje m.in.: zastosowanie mechatroniki i robotyki  

w podnoszeniu jakości życia obywateli, inteligentne 

domy, inteligentne miasta – smart cities, e-learning, 

tworzenie gier komputerowych, e-usługi i urządzenia 

dla sektora ochrony zdrowia oraz e-commerce.

In order to better understand the issue, the following key 

sectors for the ICT industry from the Polish Classification  

of Business Activities (PKD 2007) were taken:

• division 26 (manufacture of computer, electronic 

and optical products) in Section C (industrial 

processing)

• division 62 (computer programming, 

consultancy and related activities) in Section J  

(information and communication)

• division 63 (information service activities)  

in Section J (information and communication)

The total number of entities in those divisions grew from 

6.8 k in 2012 to 10.1 k in 2016. Also, the share of ICT  

in the overall number of entities increased – from 2.04% 

(2012) to 2.8% (2016). The sector recorded the most 

dynamic increase in employment. In the microcompany 

sector, there are almost 5 k entities active, while the 

investments in the industry grew by 2.5 times in 4 years. 

In 2015, the authorities of the province listed ICT 

technologies as one of the six intelligent specialisations 

of the region. This specialisation includes: application 

of mechatronics and robotics in improving the quality 

of the life of the citizens, smart houses, smart cities, 

e-learning, developing computer games, e-services, 

devices for the healthcare sector, and e-commerce. 

ICT 
in Lower Silesia
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Do czołowych przedsiębiorstw działających na Dolnym 
Śląsku w sektorze IT należą: Dolby (firma zajmująca się 
technologiami dźwięku), IBM (centrum usług), Livechat 
(narzędzia do komunikacji), Nokia, Objectivity (m.in. 
big data), Ryanair Travel Labs (laboratorium innowacji), 
Techland (znany polski producent gier komputerowych), 
S3 (rozwiązania na potrzeby usług medycznych), Atos 
(usługi informatyczne). 

Na Dolnym Śląsku działają również lokalne startupy, 
takie jak na przykład: Droids On Roids (producent 
aplikacji), Explain Everything (internetowa platforma 
edukacyjna), Pilab (platforma analizy danych), Brand24 
(monitoring Internetu i mediów społecznościowych).

The leading enterprises operating in the Lower Silesia  
IT sector include: Dolby (a sound technology company), 
IBM (service centre), Livechat (communication 
tools), Nokia, Objectivity (among others: big data), 
Ryanair Travel Labs (an innovation laboratory), 
Techland (a renowned Polish producer of computer 
games), S3 (solutions for medical services), Atos  
(IT services). 

Lower Silesia also has local start-ups, such as: Droids On 
Roids (producer of applications), Explain Everything (on-
line educational platform), Pilab (data analysis platform), 
Brand24 (monitoring of the Internet and social media). 
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W raporcie Fundacji Startup Poland z 2017 r.  
o polskich start-upach opisano podmioty, które wzięły 
udział w specjalnie przeprowadzonym badaniu.  
Aż 12% z nich pochodzi z Wrocławia – co daje drugi 
wynik w Polsce po Warszawie (25%). Wrocław 
znany jest też z mediów internetowych. Tu działają  
lub stąd się wywodzą tak znane polskie serwisy  
i portale jak Nasza Klasa (serwis społecznościowy, 

swego czasu najpopularniejszy w Polsce), Money.pl 
(portal ekonomiczny), Bankier.pl (portal ekonomiczny) 
czy Skąpiec.pl (cen portal do porównywania cen).

The 2017 report on Polish start-ups by Startup 
Poland Foundation describes businesses which 
participated in a special survey. As many as 12%  
of them come from Wrocław – which gives it the 
second ranking in Poland, following Warsaw (25%). 
Wrocław is also known for on-line media. It is here 
where well-known Polish websites and portals come 
from, namely Nasza Klasa (a social network, which  

at a time was the most popular one in Poland),  
Money.pl (economic portal), Bankier.pl (economic 
portal) or Skąpiec.pl (portal for comparing prices).
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Do głównych dolnośląskich uczelni, które kształcą 

specjalistów z branży ICT i zarządzania informacją 

należą: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 

Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny. 

Funkcjonuje także niepubliczna Wyższa 

Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  

we Wrocławiu. Kierunki związane z mediami  

i informatyką ofertuje również  SWPS – Uniwersytet 

Humanistyczno-Społeczny oraz w Dolnośląska 

Szkoła Wyższa. Popularnym kierunkiem studiów  

jest także projektowanie gier. Dobry przykład stanowi 

Pracownia Projektowania Gier Komputerowych  

i Form Wirtualnych na Akademii Sztuk Pięknych  

we Wrocławiu. 

W 2016 r. na Dolnym Śląsku łącznie 10 553 studentów 

studiowało dziennikarstwo i informację, technologię 

teleinformacyjną oraz interdyscyplinarne programy 

i kwalifikacje, obejmujące technologie informacyjno-

komunikacyjne. Wyżej wymienione kierunki w 2016 

roku ukończyło 2 303 absolwentów. W 2017 r. 

ARAW oszacował liczbę studentów na kierunkach 

związanych z IT we Wrocławiu na 14,4 tys. osób.  

W stolicy Dolnego Śląska pracuje obecnie 40 tys. 

osób w sektorze nowoczesnych usług, w tym usług IT  

oraz badań i rozwoju w IT (dane ARAW). 

The main Lower Silesian universities to educate 

ICT and information management sector specialists 

include: Wrocław Technical University, the University 

of Wrocław, and the University of Economics. 

There is also the non-public Copernicus University 

of Information Technology and Management  

in Wrocław. The faculties related to media and IT are 

also offered by SWPS University of Social Sciences 

and Humanities and the University of Lower Silesia. 

Game designing has also become a popular field  

of study. A good example is the Computer Game  

and Virtual Form Design Studio at the Academy  

of Fine Arts in Wrocław. 

In 2016, there were a total of 10,553 students  

in Lower Silesia studying journalism and information, 

ICT technology, interdisciplinary programmes  

and qualifications, which included ICT. In 2016, 

there were 2,303 graduates in the above fields.  

In 2017, ARAW estimated the number of Wrocław’s 

students from fields related to IT at 14.4 k persons. 

In the capital of Lower Silesia there are currently 

40 k persons working in the modern services sector, 

including IT services and IT research and development 

(data by ARAW). 

Kapitał ludzki
PL EN

Human capital
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Aż 95,9% przedsiębiorstw działających na Dolnym 

Śląsku ma dostęp do Internetu. Średnia krajowa 

to 94,8% (dane z 2017 r.). Z kolei prawie połowa 

pracowników (46,3%) wykorzystuje komputer 

w przedsiębiorstwach. To więcej niż średnia 

ogólnopolska, która wynosi 45,6%. Dokładnie 38,8% 

Dolnoślązaków wykorzystuje komputer z dostępem 

do Internetu (średnia krajowa to 39,7%), a Dolny Śląsk 

jest drugim po Mazowszu regionem, w którym firmy 

najchętniej korzystają z mediów społecznościowych. 

Ponadto 6,8% przedsiębiorstw w województwie 

prowadzi analizy big data (średnia krajowa: 6,3%), 

36,5% firm składa zamówienia przez Internet (średnia 

krajowa: 32,5%), a 12,2% otrzymuje zamówienia 

dzięki sieci (średnia krajowa: 11,8%) (dane pochodzą 

z 2016 roku).

79,7% gospodarstw domowych na Dolnym Śląsku  

ma dostęp do Internetu. W regionie odnotowano 

wyższy od ogólnopolskiego odsetek osób 

korzystających z Internetu (to 80,9%, podczas gdy  

w Polsce to 80,4%) oraz osób korzystających  

z Internetu regularnie (73,9% proc.; w kraju 72,7%).

As many as 95.9% of businesses operating in Lower 

Silesia have Internet access. The national average 

is 94.8% (data from 2017). Then, almost half of all 

employees (46.3%) use a computer in their companies. 

This is more than the Polish average, which  

is at 45.6%. As many as 38.8% of Lower Silesians  

use a computer with Internet access (the national 

average is 39.7%), Lower Silesia ranks as the second 

Polish region, after Mazowsze, with companies  

which  are most willing to use social networks.  

Also, 6.8% of companies in the province conduct 

big data analyses (national average: 6.3%), 36.5%  

of companies make orders via the Internet (national 

average: 32.5%), and 12.2% receive orders via the 

Internet (national average: 11.8%) (data from 2016).

79.7% of households in Lower Silesia have Internet 

access. In the region, there was a higher percentage  

of Internet users versus the Poland-wide figures 

(80.9% compared to 80.4% Polish average) and regular 

Internet users (73.9%; to 72.7% Polish average).

Infrastruktura
PL EN

Infrastructure

Aż 95,2% gospodarstw domowych na Dolnym Śląsku 

ma telefon komórkowy, w tym 48,8% ma smartfona 

(średnia: 45,4%).

W regionie powstała Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa 

(DSS), zrealizowana przez Samorząd Województwa. 

To łącznie 1 616 km kabli światłowodowych,  

10 węzłów szkieletowych, 82 węzły dostępowe.  

Sieć łączy wszystkie powiaty oraz 139 gmin regionu. 

As many as 95.2%  of Lower Silesian households have 

a mobile phone, including 48.8% with a smartphone 

(average: 45.4%). 

The region has the Lower Silesian Broadband Network 

(LSBN), delivered by the Local Government of the 

Province. It is 1,616 km of fibre optic cables in total, 10 

backbone nodes, and 82 access nodes. The network 

connects all districts and 139 municipalities in the region. 

The Local Government of the Province supports 
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Samorząd Województwa wspiera rozwój ICT głównie 

ze środków Unii Europejskiej. Dzielone są one w ramach 

wieloletnich Regionalnych Programów Operacyjnych: 

RPO 2007-2013 i RPO 2014-2020. W obu programach 

ICT ma odrębną oś priorytetową. RPO 2007-2013 

przewidywało inwestycje na kwotę 114 mln euro.  

Z kolei RPO 2014-2020 zakłada w tej osi inwestycje  

na kwotę 66,3 mln euro. 

ICT development from European Union’s funding. 

The funds are distributed as part of the long-term 

Regional Operational Programmes: ROP 2007-2013 

and ROP 2014-2020. In both programmes, ICT has  

a separate priority axis. ROP 2007-2013 provided  

for investments of EUR 114 million. ROP 2014-

2020 assumes that investments for EUR 66.3 million  

will be made under that axis. 

We Wrocławiu działa Medyczne Centrum 

Przetwarzania Danych, które jest jednym  

z największych w Europie Środkowej i według raportu 

PMR jednym z 35 największych komercyjnych 

centrów przetwarzania danych w Polsce (stan  

na styczeń 2017). Serwis SICD.pl wskazuje z kolei 

trzy centra danych we Wrocławiu. Wspomniane 

już medyczne, centrum T-Mobile oraz Wrocławskie 

Wrocław is the location of a Medical Data Processing 

Centre, which is one of the largest centres in Middle 

Europe and according to PMR’s report, one of the 

top 35 commercial data processing centres in Poland  

(as of January 2017). SICD.pl website refers to three 

data centres in Wrocław. The one mentioned above 

at Borowska street, T-Mobile centre at Na Ostatnim 

Groszu street, and Wrocław Centre for Networking 
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Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Ta ostatnia 

instytucja podlega Politechnice Wrocławskiej  

i jest lokalnym pionierem w zakresie sieci 

komputerowych i komputerów dużych mocy. Dziś 

oferuje m.in. dwa duże komputery – klaster Bem  

i klaster kampusowy. Pierwszy z nich jest na 384.  

miejscu listy 500 największych superkomputerów świata.

and Supercomputing at Grunwaldzki square.  

The later institution is managed by the Wrocław 

Technical University and is the local pioneer with regard 

to computer networks and high performance computing. 

Currently, it offers two large computers – Bem cluster 

and campus cluster. The first one ranks 384th on the list 

of top 500 supercomputers in the world. 
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Entertainment
PL EN

Entertainment

Nowe technologie wykorzystywane są często  

w celach rozrywkowych. Służą także edukacji, 

promocji, kulturze czy biznesowi. 

Na rynku aż roi się od rozmaitych gier – na komputery, 

urządzenia mobilne, dla mediów społecznościowych, 

także m.in. wykorzystujące technologie rzeczy-

wistości wirtualnej (VR) i poszerzonej (AR). 

Globalnym  potentatem na rynku gier komputerowych 

jest Techland, mający jedną ze swoich siedzib  

we Wrocławiu. 

We Wrocławiu działają również takie firmy jak Giant 

Lazer (gry edukacyjne w VR i AR), Dash Dot Creations 

(studio animacji i grafiki komputerowej), Xi4G (gry 

mobilne, AR, aplikacje). Na Politechnice Wrocławskiej 

funkcjonuje koło naukowe TK Games, zajmujące  

się m.in. tworzeniem i promowaniem gier.  

W Wałbrzychu powstaje umieszczona w realiach 

miasta gra „8874”. W grach często występują 

dolnośląskie miasta: Pilchowice posłużyły za tło 

„Zaginięcia Ethana Cartera”, zaś Wrocław występuje 

w „Magritte”. 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz firma 

Giant Lazer stworzyły natomiast grę edukacyjną 

„Pack Rage”, symulującą warunki pracy w magazynie 

logistycznym w wirtualnej rzeczywistości. W 2017 

r. Techland zapowiedział z kolei budowę własnego 

centrum badań i rozwoju we Wrocławiu.

New technologies are often used for entertainment. 

They also serve the purposes of education, promotion, 

culture, or business. 

The market offers a plethora of various games –  

for computers, mobile devices, for social networks, 

also using virtual reality (VCR) and augmented reality 

(AR) technologies. A global tycoon in the computer 

games market is Techland, which runs one of its offices  

in Wrocław. 

Wrocław is also the location where such companies  

as Giant Lazer operate (educational games in VR and AR), 

Dash Dot Creations (a studio of computer animation 

and graphics), Xi4G (mobile games, AR, applications). 

The Wrocław Technical University also has a scientific 

club TK Games, which works on creating and promoting 

games. In Wałbrzych, a game called 8874, is set  

in the city itself. Lower Silesia often appears in games: 

Pilchowice served as the backdrop for The Vanishing  

of Ethan Carter, while Wrocław is shown in Magritte. 

WSB University in Wrocław and Giant Lazer created 

an educational game called Pack Rage, which simulates 

the working conditions of a logistics warehouse  

in the virtual reality. In 2017, Techland announced 

building its own R&D centre in Wrocław. 
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Termin ”Industry 4.0” oznacza nową falę przemysłu, 
wykorzystującą Internet rzeczy, czyli sieci pozwalające  
na komunikowanie się między przedmiotami bez 
pośrednictwa ludzi. W wykorzystanie nowych technologii 
w zarządzaniu miastem od lat inwestują władze Wrocławia. 
W ramach projektów promowanych szyldem „smart 
city” wdrażany jest na przykład system inteligentnego 
parkowania czy własna platforma informacyjno-płatnicza. 

The term “Industry 4.0” means a new industrial wave, using 
the Internet of things, meaning networks that allow objects 
to communicate without human intermediation. 
Wrocław’s authorities have invested for years in the use 
of new technologies for managing the city. The projects 
promoted under the “smart city” slogan include, for 
example the system of intelligent parking, or its own 
information-payment platform. In 2015, Wrocław’s 

Industry 4.0
PL EN

Industry 4.0

W 2015 r. wrocławska firma Espotel zbudowała pierwszą 
w Polsce publicznie dostępną sieć LoRa, którą można  
wykorzystywać w tzw. Internecie rzeczy. W 2017 r.  
firma Thaumatec, Politechnika Wrocławska oraz 
władze Wrocławia rozpoczęły budowę sieci LoRaWAN, 
która ma wykorzystać technologię Internetu rzeczy  
do zarządzania publicznymi usługami miejskimi. LoRaWAN 
to typ sieci dalekiego zasięgu, która wykorzystując 
niewielką ilość energii, łączy urządzenia zasilane bateriami, 
np. rozmaite czujniki. Sieć wykorzystywana jest m.in.  
na potrzeby inteligentnych domów i smart cities.

Espotel built the first in Poland, publicly available LoRa 
network, which can be used in the Internet of things.  
In 2017 Thaumatec, Wrocław Technical University, and 
the authorities of Wrocław started building a LoRaWAN 
network, which will use the Internet of things technology 
to manage public municipal services. LoRaWAN is a type 
of wide area network, which uses low energy to connect 
battery-powered devices, such as various sensors.  
The network is used for the purposes of intelligent houses 
and smart cities. 
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Przykładem wykorzystania nowych technologii  

na potrzeby personalizacji produktów i usług jest 

zlokalizowana we Wrocławiu firma Komsa Polska 

– oddział Komsa AG. Wrocławska spółka Fream 

tworzy „szyte na miarę” produkty internetowe. 

Wykorzystanie nowych technologii (w tym sztucznej 

inteligencji) w dziedzinie inteligentnych systemów 

transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

An example of using new technologies for the 

needs of personalising products and services  

is a company located in Wrocław, Komsa Polska –  

a branch of the Komsa AG corporation. Wrocław’s 

Fream creates ‘tailored’ on-line products. The use  

of new technologies (including artificial intelligence) 

in the area of intelligent transport systems and road 

safety is the domain of Neurosoft from Wrocław. 

to z kolei domena wrocławskiej firmy Neurosoft.  

Jej rozwiązania wykorzystywane są m.in. w Ankarze  

na zlecenie tureckiego rządu. 

Od 2013 r. we Wrocławiu działa klaster IT Corner, 

zrzeszający ponad 60 firm z branży ICT. Zatrudnia 

ponad 1,5 tys. specjalistów i organizuje kilkadziesiąt 

wydarzeń rocznie (m.in. konferencje, Tech Meetupy, 

spotkania menedżerskie). We Wrocławiu organizowana 

jest coroczna konferencja o przemyśle 4.0.

Its solutions are used in places like Ankara, ordered 

by Turkish government. 

Since 2013, Wrocław has the IT Corner cluster, which 

associates over 60 companies from the ICT sector.  

It employs over 1.5 k specialists and organizes several 

dozen events per year (conferences, Tech Meetups, 

management meetings). Wrocław also organises  

an annual conference on industry 4.0
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Istotnym inwestorem w dziedzinie rozwijania  

i wdrażania nowych technologii w przemyśle jest KGHM 

„Polska Miedź” S.A., który rocznie wydaje ok. 35 mln zł 

na badania i rozwój. Dotyczą one nowych systemów 

eksploatacji złóż miedzi, systemów monitoringu maszyn 

dołowych czy automatyzacji procesów wydobywczych. 

KGHM prowadzi również badania nad wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji w branży hutniczej. 

A significant investor in the area of developing  

and implementing new technologies in industry  

is KGHM Polska Miedź S.A., which spends on R&D ca.  

PLN 35 m per year. These investments are related to the 

new systems for deposit mining, systems for monitoring  

of underground machinery, or automation of extracting 

processes. KGHM also conducts research on the use  

of artificial intelligence in the foundry industry. 

Działa tu Centrum Zaawansowanych Systemów 

Produkcyjnych CAMT, które prowadzi badania służące 

wykorzystaniu nowych technologii w przemyśle.

The Centre for Advanced Manufacturing Technologies, 

which conducts research on the use of modern 

technologies in industry operates here. 
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Robotyka
PL EN

Robotics

Zagadnienia związane z produkcją dronów, samolotów 

bezzałogowych czy robotów na Dolnym Śląsku rozwijają 

się prężnie. W podwrocławskiej Czernicy planowane 

jest rozpoczęcie produkcji dronów dla armii. W projekcie 

uczestniczy wrocławska firma Sky Tronic – producent 

bezzałogowych statków powietrznych, m.in. na potrzeby 

ratownictwa. Legnicka firma Ritex Logistic produkuje 

drony dostawcze, mogące udźwignąć nawet 8 kg. 

The production of drones, unmanned aircrafts,  

or robots is actively developed in Lower Silesia. 

Czernica near Wrocław is planned as the location 

of a plant manufacturing drones for the army.  

The project is conducted by Sky Tronic from Wrocław –  

the manufacturer of unmanned aircrafts, for the 

needs of rescue services. Ritex Logistic from Legnica 

makes delivery drones, which can carry up to 8 kg. 

Nie wytwarza ich masowo – tworzy pojedyncze 

egzemplarze na konkretne zamówienia. Przedsiębiorstwo 

Metal Master z Podgórzyna pod Jelenią Górą znane jest  

z produkcji samolotu odrzutowego Flaris Lar 1 (na 2018 r. 

planowane jest wprowadzenie samolotu na rynek), 

pracuje również nad bezzałogowym odrzutowcem Flaris 

Male. Dostanie na ten cel 13,7 mln zł z funduszy unijnych.

These, however, are not mass produced – only one-off 

orders are delivered. Metal Master from Podgórzyn 

near Jelenia Góra is known for the production  

of a jet aircraft called Flaris Lar 1 (its introduction  

to the market is planned for 2018), it also works  

on an unmanned jet called Flaris Male. It will get  

PLN 13.7 m EU funding for that purpose. 
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W ramach projektu DREAM wrocławska firma Scanway 

skonstruowała kosmiczną wiertarkę. W marcu 2017 r. 

sprzęt został wysłany w kosmos na pokładzie rakiety Rexus. 

Dzięki temu Scanway zbadał, w jaki sposób stan nieważkości 

wpływa na zachowanie pyłu, który wydobywa się z kamieni 

podczas wiercenia. Firma zainicjowała następnie projekt 

wydobycia i dostarczenia na Ziemię kilograma surowców  

z asteroid. Dała sobie na to czas do 2040 r. 

As part of project DREAM, Wrocław’s Scanway 

has designed a space drill. In March 2017,  

the equipment was sent to outer space with  

the Rexus rocket. It helped Scanway test how the  

dust coming from stones when drilling acts in zero  

gravity. Next, the company launched a project  

of excavating  and delivering one kilogram of raw 

material from asteroids to Earth. The timeline  

Od 2014 r. Politechnika Wrocławska współorganizuje 

coroczne zawody robotów – RoboDrift. W ich programie 

są m.in. wyścigi maszyn, a w 2017 r. władze Wrocławia 

zorganizowały połączoną z targami konferencję 

Made in Wrocław, która prezentowała najciekawsze, 

zaawansowane technologicznie produkty miejscowych 

firm. 

for completion is set by 2040. 

Since 2014, Wrocław Technical University  

co-organises the annual robots competition – 

RoboDrift. Its programme includes races of the machines, 

and in 2017 the authorities of Wrocław organised  

a conference called Made in Wrocław, combined with  

a fair, which presented the most interesting, 

technologically advanced products of local companies. 
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We Wrocławiu działa jeden z dwóch w Polsce robotów 
chirurgicznych Da Vinci. W 2015 r. wrocławska firma  
General Robotics zaprezentowała robota EuGeniusa,  
który oprowadza po salach wystawowych. W latach 2016  
i 2017 łaziki marsjańskie z Wrocławia startowały   
w międzynarodowych zawodach tego typu pojazdów  
w USA. Sukcesy odniósł łazik skonstruowany przez  
studentów z koła naukowego Continuum, działającego 

One of the two Polish surgery robots Da Vinci operates  
in Wrocław. In 2015, Wrocław’s General Robotics 
presented a robot called EuGenius, which guides visitors 
around the exhibition halls. In 2016 and 2017, Martian 
rovers from Wrocław participated in an international 
competition of such vehicles in the USA. One of the 
successful rovers was designed by students from the 
scientific club Continuum, operating at the Computer 

przy Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.  
W 2016 r. zajął trzecie miejsce, a rok później drugie.  
W zawodach wziął także udział łazik zbudowany w ramach 
Projektu Scorpio przez studentów Politechniki Wrocławskiej. 
Koreański koncern LG Chem buduje pod Wrocławiem 
fabrykę baterii do aut elektrycznych, a LS Cable & System 
planuje zbudować w Dzierżoniowie fabrykę podzespołów 
do baterii zasilających samochody elektryczne europejskich 
koncernów motoryzacyjnych.

Science Institute of the University of Wrocław. In 2016 
it ranked third, and a year later – second. Participants 
in the competition also included a rover built as part  
of Project Scorpio by students of the Technical University 
of Wrocław. 
The Korean corporation LG Chem is building an electric car 
battery plant near Wrocław, and LS Cable & System plans 
to build, in Dzierżoniów, a plant making components for 
batteries powering electric cars of European car companies.
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Kompatybilność: Android, IOS
Wersje językowe: polski, angielski
Pełna wersja, bezpłatny
Informacje gospodarcze, potencjał inwestycyjny, miasta 
i gminy, ważne kontakty… te wszystkie informacje 
oraz wiele więcej znajdziesz w Multimedialnym 
informatorze gospodarczym Dolnego Śląska.  Łatwy  
w obsłudze, przyjazny graficznie, mobilny, aktualizowany 

…to najlepsze źródło wiedzy dla inwestorów  
i przedsiębiorców zainteresowanych zainwestowaniem 
na Dolnym Śląsku. W jednym miejscu otrzymasz dostęp 
do wirtualnych spacerów, zdjęć 360 stopni, filmów, 
wydawnictw i innych materiałów dotyczących regionu. 

Compatibility: Android, IOS
Language versions: Polish, English
Full version, free of charge
Economic information, investment potential, 
cities and municipalities, important contacts... find  
all of the above and much more in the Multimedia 
Economic Guide for Lower Silesia. Easy  
to navigate, with friendly interface, mobile, updated  

...it’s the best source of information for investors  
and entrepreneurs interested in investing in Lower 
Silesia. In a single place, you get access to virtual 
tours, 360 degrees photographs, videos, publications, 
and other materials on the region. 

Multimedialny informator 
gospodarczy Dolnego Śląska

PL EN

Multimedia Economic 
Guide for Lower Silesia
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Kompatybilność: Android, IOS
Wersje językowe: polski, angielski
Pełna wersja, bezpłatny
Poznaj pracę górnika i surowce naturalne Dolnego 
Śląska. Tematyczna gra, w której gracz wciela  
się w krasnala-górnika, poszukującego cennych 
minerałów i surowców, które realnie występują  
na Dolnym Śląsku. Buduj skomplikowane podziemne 

korytarze górnicze, instaluj drabiny i lampy, wydobywaj 
cenne minerały.  W warsztacie wytapiaj rudy metali, 
łącz je ze szlachetnymi kamieniami, aby wytworzyć 
cenne rękodzieło. To ty decydujesz czy sprzedasz rudę,  
czy ją przetworzysz. Rozwijaj swoją postać poprzez 
 narzędzia i dodatki. Poznaj podziemne skarby Dolnego Śląska.

Compatibility: Android, IOS
Language versions: Polish, English
Full version, free of charge
Get to know a miner’s work and the natural resources 
of the Lower Silesia. A theme game, in which  
the player is a dwarf-miner, looking for precious  
minerals and raw materials which in reality can be found  
in Lower Silesia. Build complex underground 

mining tunnels, set up ladders and lamps, mine 
precious material and ores. In the workshop, you 
can smelt metal ores, combine them with rare 
stones, to make precious handicraft. You decide 
whether to sell the ore or process it. Develop your 
character with tools and accessories. Explore  
the underground treasuries of Lower Silesia.

Gra „Dolny Śląsk – 
Jeśli chcesz więcej …”

PL EN

Game ‘Lower Silesia – 
if you want more …’
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Kompatybilność: Android, IOS
Wersje językowe: polski, angielski
Pełna wersja, bezpłatny

Wirtualny Dolny Śląsk to 30 wysokiej jakości zdjęć 
wykonanych w technologii 360 stopni. W aplikacji 
przedstawiono m.in: Wrocławski Park Technologiczny, 
Wrocławskie Centrum  Badań EIT+, czy Centrum 

Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i wiele innych. Zobacz 
jak wygląda nowoczesne Centrum Symulacji 
Medycznej, czy sale koncertowe Narodowego Forum 
Muzyki. Poznaj wybraną infrastrukturę B+R, zaplecze 
konferencyjne, obiekty kultury i rekreacji. 

Compatibility: Android, IOS
Language versions: Polish, English
Full version, free of charge

Virtual Lower Silesia is 30 high quality photographs 
made in the 360 degrees technology. The application 
presents among others: Wroclaw Technology 
Park, the Wroclaw Research Centre EIT+, or the 

Science and Art Centre Old Mine, and many more.  
See the modern Centre of Medical Simulation,  
or the concert halls of the National Forum of Music. 
Get to know selected R&D infrastructure, conference 
centres, cultural and recreational facilities. 

Wirtualny 
Dolny Śląsk 

PL EN

Virtual 
Lower Silesia 
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Dolny Slask _VR
PL EN

Lower Silesia_VR

Kompatybilność: Android, IOS
Wersje językowe: polski, angielski
Pełna wersja, bezpłatny

Dolny Slask _VR to 25 obiektów z całego regionu w formie 
interaktywnego spaceru w wirtualnej rzeczywistości. Możesz 
zwiedzić laboratoria Wrocławskiego Centrum  Badań EIT+ 
i zobaczyć jak działają lasery, na czym polega epitaksja, 

Compatibility: Android, IOS
Language versions: Polish, English
Full version, free of charge

Lower Silesia_VR are 25 facilities from the entire region  
in form of an interactive walk in virtual reality. You can visit 
the laboratories of the Wroclaw Research Centre EIT+ 
and see how lasers work, what epitaxy is about, or how  

czy jak wygląda mikroskop elektronowy. Zobacz zakład 
doświadczalny Wrocławskiego Parku Technologicznego. 
Poznaj jak kształcą się lekarze w nowoczesnym Centrum 
Symulacji Medycznej, czy jak wygląda blok operacyjny  
w Klinice Kardiochirurgii. Te i wiele innych fascynujących 
obiektów czeka na ciebie w naszej aplikacji.

an electron microscope looks like. See the experimental 
facility of the Wroclaw Technology Park. Learn how 
physicians are educated in the modern Centre of Medical 
Simulation, or what an surgery room of the Department  
of Cardiac Surgery looks like. This, and many more 
fascinating facilities await your visit in our application.



20

Kompatybilność: Android, IOS

Wersje językowe: polski, angielski

Pełna wersja, bezpłatny

W aplikacji DS_movies znajdziesz 8 zupełnie nowych, 

autorskich filmów w technologii VR 360 stopni. Poznaj 

co oferują specjalne strefy ekonomiczne z Dolnego 

Śląska, jak działa fabryka silników samochodowych. 

Compatibility: Android, IOS

Language versions: Polish, English

Full version, free of charge

DS_movies application containing 8 completely new, 

original movies in the VR 360 degrees technology.  

Get to know what special economic zones of Lower 

Silesia have to offer, or how a car factory works. 

DS_movies
PL EN

DS_movies

Zobacz nowoczesne roboty przy produkcji elementów, 

które mogą znajdować się w twoim aucie. Przekonaj 

się jak pracują nowoczesne lasery i tomografy. Poczuj 

adrenalinę skacząc na bungee z Wrocławskiego 

Stadionu, czy lecąc dronem wokół Wrocławskich 

mostów. W aplikacji znajdziesz również filmy 

prezentujące zabytki i inne atrakcje Dolnego Śląska.

See advanced robots manufacturing elements that may 

find their way to your own car. Learn how modern lasers 

and CT scans work. Feel the adrenaline bungee jumping 

from the Wroclaw Stadium, or flying a drone around 

Wroclaw’s bridges. The application also contains movies 

showing historical monuments and other attractions  

of Lower Silesia.
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NeuroSYS
PL EN

NeuroSYS

NeuroSYS to firma programistyczna, dostarczająca 
dedykowane rozwiązania IT w przewidywalny sposób. 
Pomaga przedsiębiorcom w realizacji ich pomysłów  
od samego początku, a także ratuje projekty w realizacji. 
Dział R&D pracuje nad komercyjnym zastosowaniem 
aplikacji AR, AI i DL, rozwija autorski produkt nsFlow 
- platformę do projektowania i wdrażania aplikacji AR, 
automatyzujących procesy biznesowe, bez konieczności 
programowania.

NeuroSYS is a software development company that 
delivers custom IT solutions in a predictable way . We help 
businesses bring their ideas to life from scratch, as well  
as rescue ongoing projects. Our R&D department works  
on the commercial application of AR, AI, & DL, and develops 
a spinoff product - nsFLOW - the all-in-one platform  
for codeless design and deployment of AR applications 
across various business operations.

NeuroSYS Sp. z o. o.
(0048) 71 750 41 15
info@neurosys.com 
www.neurosys.com
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frameLOGIC zapewnia kompleksowe rozwiązania 

IT (software + hardware) dla firm transportowych 

i użyteczności publicznej. Optymalizujem obszary: 

zarządzania flotą i transportem, zużycia paliwa, analizy 

czasu pracy kierowców, komunikacji z kierowcami 

(urządzenia mobilne) oraz zarządzania pracą w terenie. 

frameLOGIC to kompletny system telematyczny  

dla firm transportowych i utilities. 

frameLOGIC is a provider of complex IT solutions 

(software + hardware) for transportation  

and utilities industries. We optimize following 

areas: fleet management, transport management, 

fuel consumption, drivers’ work time analysis, 

communication with drivers (mobile solutions)  

and workforce management. frameLOGIC is a complex 

telematics system for transportation and utilities 

companies. 

frameLOGIC
PL EN

frameLOGIC

Wspiera zarządzanie flotą i zleceniami (TMS), kontrolę 

paliwa, analizę czasu pracy kierowców i komunikację 

mobilną.

It supports fleet management, transport management, 

fuel control, drivers’ work time analysis, and mobile 

solutions.

frameLOGIC
(0048) 71 725 41 54

framelogic@framelogic.pl
www.framelogic.de
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Meeting Application
PL EN

Meeting Application

Jesteśmy narzędziem ułatwiającym komunikację  
z uczestnikami wydarzenia. Umożliwiamy proste 
zbudowanie własnej aplikacji eventowej poprzez dobór 
komponentów podnoszących komunikację na nowy 
poziom.

We are a platform that enhance communication with 
event attendees. We enable you to build your own event 
application easily by selecting the components which take 
the whole event communication to the next level.

Rozwiązujemy problemy z:
• informowaniem i angażowaniem uczestników
• efektywną ekspozycją i promocją sponsorów
• czasochłonnym przygotowaniem drogich  

i nieedytowalnych materiałów drukowanych

We solve problems with:
• information-flow and engagement of attendees
• Effective exposure and promotion of sponsors
• time-consuming preparation of expensive  

and non-editable printed materials

Meeting Application
+1 415 992 7048

support@meetingapplication.com
www.meetingapplication.com
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Erly pozwala wypożyczyć oraz zwrócić powerbanka  

w całym mieście za pomocą aplikacji na określony czas 

za odpowiednią opłatą, będąc jednocześnie narzędziem 

marketingowym dla Partnerów biznesowych. 

Celem InnoMesh jest stworzenie usługi w pełni 

zautomatyzowanych wypożyczalni powerbanków  

w oparciu o Internet Rzeczy. Idea przyświecająca zespołowi 

to zapewnienie użytkownikowi mobilności i radości  

z naładowanego telefonu, gdziekolwiek jest i cokolwiek robi. 

Spółka zajmuje się również projektowaniem, testowaniem 

Erly allows you to rent and return powerbank 

throughout the city using the application for a certain 

period of time for a fee, while being a marketing tool  

for business partners. 

The goal of InnoMesh is to create a fully automated 

powerbank rental service based on the Internet  

of Things. The idea behind the team is to provide the user 

with the mobility and joy of a charged phone, wherever 

he is and whatever he does. The company also deals  

in the design, testing and implementation of prototypes 

InnoMesh
PL EN

InnoMesh

oraz wdrażaniem prototypów w celu weryfikacji założeń 

biznesowych. Zespół inżynierów, programistów oraz 

specjalistów z zakresu marketingu  w efektywny sposób 

pomoże zweryfikować innowacyjną ideę na rynku. 

to verify business assumptions. A team of engineers, 

programmers and marketing specialists in an effective 

way will help verify the innovative idea on the market. 

InnoMesh
www.erly.pl
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Drivebox
PL EN

Drivebox

Drivebox to najprostszy sposób na monitoring pojazdów 

firmowych. Małe urządzenie wpinane do gniazda OBD-

II pozwala zamienić każdy pojazd w bezpieczny „smart-

car”.

Naszą misją jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach. 

Realizujemy ją dostarczając Klientom telematyczne 

dane o tym jak bezpiecznie jeżdżą ich kierowcy,  

co dzieje się z ich pojazdami oraz zapewniając dodatkowe 

Drivebox is the easiest way to track and manage your 

company vehicles. Small, plug&play OBD-II device can 

change any car into a safe “smart-car”.

Our general mission is to increase safety on roads.  

We realize it by providing our customers with telematics 

data – how safe their drivers drive, how their cars are 

handled, and extra anti-theft features. It is 100% fleet 

management tool for less than 50% of the market 

zabezpieczenie antykradzieżowe. To 100% narzędzie  

do zarządzania małą flotą za mniej niż 50% ceny  

rynkowej. Drivebox to najprostszy sposób na monitoring 

pojazdów firmowych. Urządzenie OBD-II typu 

plug&play podnosi bezpieczeństwo aut i kierowców.  

To 100% narzędzie do zarządzania małą flotą za 50% 

ceny rynkowej.

price. Drivebox is the easiest way to track and manage 

company vehicles. Small, plug&play OBD-II device 

increases safety of your cars and drivers. It’s 100% fleet 

management tool for 50% of the market price.

Drivebox Sp. z o.o.
+48 501 121 192

https://pl-pl.drivebox.co
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Sonda Sport twórca technologii GPS i LPS (Lokalny 

System Pozycjonowania) do monitorowania wydajności 

sportowców oraz minimalizowania ryzyka kontuzji. 

Dzięki naszym precyzyjnym i najnowocześniejszym 

rozwiązaniom, jesteśmy w stanie zapewnić zespołom 

sportowym niezwykle niezawodne urządzenie  

i system analityczny. Zmieniło to sposób, w jaki gracze 

są monitorowani poprzez połączenie najnowszych 

Sonda Sports, a developer of GPS and LPS (Local 

Positioning System) technology for monitoring  

the performance of athletes and helping reduce the risk  

of injury. Thanks to our precise and durable cutting-

edge solutions, we have been able to provide sports 

teams with an extremely reliable device and analytical 

system. It has changed the way players are monitored  

by combining the latest technology and advancements 

Sonda Sport 
PL EN

Sonda Sport 

technologii i postępów w nauce. System został 

zaprojektowany dla profesjonalnych drużyn ligowych, 

zespołów uniwersyteckich i dziecięcych akademii 

sportowych na całym świecie, do treningu zarówno  

w krytych obiektach sportowych, jak i na boisku.

in science. The system has been designed  

for professional league teams, university teams  

and children’s sports academies around the world,  

for training both in indoor sports centres and  

on the field.

Sonda Sports Sp. z o. o. 
+48 576 988 155

 hello@sondasports.com
www.sondasports.com
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mis² 
PL EN

mis² 

mis² to innowacyjna firma tworząca i dostarczająca 

e-usługi wspierające procesy decyzyjne i bieżącą 

działalność przedsiębiorstwa, wykorzystując 

technologie IBM i QlikView/Qlik Sense. Zespół 

specjalistów mis² ma ponad 20-letnie doświadczenie  

w obsłudze korporacyjnych klientów. Mamy 

kompetencje w zdalnym zarządzaniu złożonymi 

mis² is an innovative company creating and delivering 

e-services that support the company’s day-to-day 

activity and decision making process, using IBM 

and QlikView/Qlik Sense technologies. Our team  

of experts has over 20 years’ experience in corporate 

clients service. The company’s expertise allows remote 

management of complex IBM Notes and Qlik networks. 

sieciami IBM Notes i Qlik. Dysponujemy autorskimi 

narzędziami do monitorowania sieci QlikView 

oraz przeprowadzania testów wydajnościowych 

sieci Qlik Sense. Mamy udane wdrożenia aplikacji  

z wykorzystaniem Qlik GeoAnalitics oraz Qlik NPrinting 

(geokodowanie, dystrybucja raportów). Rozumiemy 

biznesowe potrzeby klienta.

We have designed tools for monitoring QlikView 

networks and for Qlik Sense networks performance 

test execution. We have successfully implemented 

applications with Qlik GeoAnalitics and Qlik 

NPrinting solutions (geocoding, report distribution).  

We do understand our clients’ needs.

mis² Sp. z o.o.
0048 601 222 982

mis2@mis2.pl
www.mis2pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Giant Lazer przesuwa granice zastosowań wirtualnej 
(VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Koncentrując 
się na przemyśle, dostarcza nowatorskie programy 
szkoleniowe dla pracowników, symulatory  
i wizualizacje procesów oraz danych wykorzystując 
technologię VR. Oferuje także narzędzia wspomagające 
pracę osób technicznych — aplikacje specjalistyczne  
na smartglassy (inteligentne okulary). 

Pracując w kooperacji z branżami: logistyczną, 
automatyki i robotyki, motoryzacyjną, edukacyjną 
i innymi, firma pomaga klientom zorientować  
się w szybko ewoluującym krajobrazie nowych 
technologii.

Giant Lazer pushes the boundaries of virtual  
(VR) and augmented reality (AR) applications  
for business. Focus is put on industrial use-cases.  
The company provides innovative VR training programs  
for employees, simulators, process and data 
visualizations. It also develops assisted reality 
applications for smart glasses. helping workers boost 
efficiency with specialized software solutions. 

Working within multiple industries — logistics, 
automation and robotics, automotive, educational  
and many others, Giant Lazer helps clients navigate 
through a rapidly evolving landscape of new 
technologies.

Giant Lazer 
PL EN

Giant Lazer

Giant Lazer Sp. z o.o.
+48 691 521 261

zap@giantlazer.com
www. giantlazer.com
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Scanway 
PL EN

Scanway 

Scanway to firma specjalizująca się w dostosowanych 

do klienta systemach pomiarowych. Nasze główne 

kompetencje to systemy oparte na technologiach 

wizyjnych i laserowych, takich jak skanowanie 3D 

lub multispektralne pomiary dla przemysłu i nauki. 

Integrujemy i wspieramy integratorów podczas całego 

cyklu implementacji, od pomysłu aż po wdrożenie  

i serwis. Scanway stawia sobie na cel wprowadzenie 

Scanway is a company specialized in customized 

measurement solutions, always fitted for the customer. 

Our main competences are systems based on vision and 

laser technologies, like 3D scanning and multispectral 

scanning for industrial and scientific applications.  

We integrate and support integrators throughout  

the entire implementation cycle, from idea  

to commissioning and service. Scanway aims to bring 

najnowszych optycznych technologii skanowania  

do powszechnego użycia w życiu, w przemyśle i w nauce. 

Scanway to firma specjalizująca się w dostosowanych 

do klienta systemach pomiarowych. Nasze kompetencje 

są skupione głównie wokół systemów wizyjnych  

i laserowych dla aplikacji przemysłowch i B+R.

newest optical scanning technologies to wide use in life, 

industrial and science. Scanway is a company specialized 

in customized measurement solutions, always fitted  

for the customer. Our competences are focused on vision 

and laser systems for industrial and R&D applications.

Scanway
+48 71 733 62 64

office@scanway.pl
www.scanway.pl
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Od 2008 r. w GRINN skupiamy się na tym, co potrafimy 

najlepiej. Naszą specjalnością są zaawansowane 

technologicznie rozwiązania z zakresu elektroniki 

połączonej z systemami IT. Usługi GRINN wyróżnia 

wysoka jakość i szybkość realizacji. Bazując  

na najnowszych technologiach realizujemy projekty 

dla globalnych marek. 

Since 2008 GRINN is focused on what we do best. 

We specialize in advanced solutions in the field  

of electronics combined with IT systems. GRINN 

services are distinguished by combination of 

quick operation with high quality service. Based  

on the latest technologies we implement projects  

for global brands. 

GRINN 
PL EN

GRINN 

Wspieramy naszych Klientów na dowolnym etapie 

projektu, albo realizujemy go od stworzenia koncepcji 

poprzez projektowanie do przygotowania produktu.

We assist our customers at every stage of the project 

or we can implement it from the moment of creating 

the idea through the design to the preparation of the 

product.

GRINN SP. Z O.O. 
+48 71 716 40 99

office@grinn-global.com
www. grinn-global.com

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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