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Eksperci SENER Polska 
Sylwetki ekspertów i dziedziny, na temat których pracownicy SENER Polska są 
gotowi udzielać komentarzy i informacji. 
 
 

Dr Ilona Wojtkiewicz 
Dyrektor Rozwoju SENER Polska 

 

 
 

 Jako dyrektor rozwoju Ilona Wojtkiewicz odpowiada przede wszystkim 
za relacje z instytucjami i firmami tworzącymi międzynarodowy sektor 
kosmiczny. Wcześniej pracowała m.in. Airbus Polska, w Europejskim 
Obserwatorium Południowym jako oficer łącznikowy delegowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także jako Dyrektor  
biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Dr Ilona 
Wojtkiewicz była wykładowczynią w Akademii Sztuki Wojennej (z 
zakresu m.in.: zarządzania projektami lotniczymi, procesów 
decyzyjnych, przywództwa i negocjacji). 
 
Ilona Wojtkiewicz obroniła doktorat z zakresu komercjalizacji projektów 
kosmicznych i jest absolwentką studiów Executive MBA w SGH, 
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w sektorze 
kosmicznym (SGH) oraz studiów magisterskich w Akademii Obrony 
Narodowej na kierunku zarządzanie ze specjalizacją w lotnictwie. Jest 
autorką artykułów o tematyce komercyjnej i technicznej w obszarze 
projektów kosmicznych. 
 
Ekspertka w tematach: 

• Działalność Europejskiej Agencji Kosmicznej i członkostwo 
Polski w organizacji 

• Kondycja polskiego i międzynarodowego przemysłu 
kosmicznego 

• Biznes i komercjalizacja przemysłu kosmicznego (w tym trend 
New Space) 

• Korzyści ekonomiczne, naukowe i społeczne związane z 
przemysłem kosmicznym 

• Trendy i ważne zjawiska w międzynarodowym sektorze 
kosmicznym 

• Zarządzanie projektami kosmicznymi 
 

Ekspertka w dziedzinie 
zarządzania projektami 
kosmicznymi, absolwentka 
Szkoły Głównej Handlowej 
oraz Akademii Obrony 
Narodowej. 
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Łukasz Powęska 
Inżynier i Kierownik Projektów w SENER Polska 

 

 

 

 Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku lotnictwo i 
kosmonautyka. Tematem jego pracy dyplomowej był związany z 
projektem „pępowiny” łazika ExoMars, za której stworzenie odpowiada 
SENER Polska.  
 
W SENER Polska kieruje projektem w misji ExoMars oraz uczestniczy 
w projekcie IBDM - innowacyjnego systemu dokowania oraz 
cumowania pojazdów kosmicznych. 
 
Ekspert w tematach: 

• Misja ExoMars, łaziki kosmiczne i wyzwania w 
zrobotyzowanych misjach planetarnych 

• Systemy dokowania i cumowania pojazdów kosmicznych 
• Misje i projekty kosmiczne: ExoMars, IBDM 
• Procedury testowania mechanizmów kosmicznych 

Inżynier zaangażowany w 
pierwszą europejską misję 
na Marsa, absolwent 
Politechniki Warszawskiej. 
 
 

 

 

 
 

 
Kontakt w sprawie komentarzy i pytań do ekspertów: 

 
Łukasz Wilczyński 

Konsultant PR 
Tel.: +48 516 036 036 

l.wilczynski@planetpartners.pl   
 

Szymon Szymczyk 
Konsultant PR 

Tel.: +48 602 701 061 
s.szymczyk@planetpartners.pl 

 
  


