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Wizja kształcenia inżynierów. Kompetencje przyszłości.
GOŚCIE I GOSPODARZE DEBATY
Iwona Sołtysińska
Dyrektor ds. rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant
organizacji, psycholog
Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju ludzi,
zespołów

i

organizacji.

szkoleniowo-doradczych

Prowadzi
oraz

wiele

projektów

badawczo-rozwojowych.

Specjalizuje się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji.
Facylituje prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje
w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania. Od wielu
lat współtworzy koncepcję rozwoju Wszechnicy UJ. Regularnie
angażuje się w działania na rzecz tworzenia standardów
kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych.

Absolwentka studiów

psychologicznych na UJ, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz studiów w zakresie konsultingu dla
organizacji w Tavistock Clinic w Londynie. Jest członkiem Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal;
łącząc podejście psychoanalityczne

z doświadczeniem pracy w biznesie konsultuje zespoły i organizacje

doświadczające kryzysu (ośrodki terapeutyczne, stowarzyszenia, i instytucje publiczne). Od 10 lat promuje w
Polsce metodę Group Relations, która jest unikatowym sposobem uczenia się dynamiki grup i organizacji i
własnego wpływu na te procesy – pracuje jako konsultant w międzynarodowych konferencjach GR. Jest
wykładowcą w Postgraduate School of Thinking Uniwersytetu w Brukseli, której ambicją jest przygotowanie
studentów do myślenia poza schematami, rozwiązywania złożonych problemów i przekraczania granic
paradygmatów.

Andrzej Soldaty
założyciel, partner projektu „Inicjatywa dla Polskiego
Przemysłu 4.0”Prezes Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości.
Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem
automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem
Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył
w

opracowaniu

i

wdrożeniu

pilotowych

aplikacji robotów

przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył
specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych.

Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów
automatyki przemysłowej. W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów
automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w
Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego
Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga
i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego.
W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju.
Od marca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.
Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia
doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Takis Damaskopoulos
ERA Chair of In4Act project
Dr. Panagiotis (Takis) is the Industry 4.0 ERA Chair holder at the
School of Economics and Business at Kaunas University of
Technology and the Executive Director and Head of Research of
the European Institute of Interdisciplinary Research (EIIR) in Paris,
France. His research, teaching and advisory activities concentrate
on

the

economic,

organizational,

technological

and

policy/governance dynamics of innovation, and the evolution of
corporate,

regional

and

state

strategies

of

innovation,

competitiveness and sustainable development within the broader
context of the Fourth Industrial Revolution. He undertakes this work in collaboration with leading
academic/research institutions, private business organizations, national and regional governments across the
European Union (EU), and international organs such as the European Commission, the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), and the United Nations Development Program (UNDP).
Takis acts as principal researcher in several European Commission and EU national and cross-regional Research
and Technology Development (RTD) projects that explore the changing systemic conditions underpinning
processes of innovation and sustainable development, with special emphasis on global technology and
business networks and the organizational transformations associated with Industry 4.0 and their economic,
social and environmental implications across the EU. He is an expert evaluator of several research, technological
and development priorities of the European Commission’s Framework Programs. He also acts as a reviewer of
large-scale international RTD projects in the domains of national and regional strategies of economic
development, the international positioning of regions for the attraction of foreign investment and improvement
of competitiveness, and the design and implementation of regional strategies of innovation for socially
balanced and environmentally sustainable development.

During his career Takis has held course directorship and senior research positions at INSEAD (Fontainebleau,
France), and York University (Toronto, Canada). His academic research and teaching activities cross the fields of
international political economy, the design of business strategy, technology management with special emphasis
on the application and economic implications of Artificial Intelligence, and emerging issues concerning
governance systems of innovation and the design of research strategies. He has authored and co-authored
advanced research in chapters in edited volumes and articles published by organizations such as The MIT Press,
the European Management Journal, and the official publications of the European Commission, among others.
His work has been widely discussed in forums such as the thematic expert groups of the European Commission,
the World Bank Institute, the US Department of Commerce, the Science and Technology Commission of
Shanghai, the Institute for Prospective Technology Studies (IPTS), and leading universities in the EU and North
America. He holds a MA and a PhD in International Political Economy from York University, Toronto, Canada.

Anna Timofiejczuk
Politechnika Śląska
Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej. Absolwentka Politechniki Śląskiej kierunku Automatyka
i Robotyka, specjalność budowa i eksploatacja maszyn. Główne
zainteresowania naukowe to: diagnostyka techniczna, analiza
sygnałów i obrazów oraz zastosowania sztucznej inteligencji
w diagnostyce maszyn oraz zagadnienia związane
z technologiami Przemysłu 4.0. Autorka publikacji z zakresu
wnioskowania diagnostycznego z uwzględnieniem kontekstu
i metod analizy sygnałów niestacjonarnych bazujących na
metodach czasowo-częstotliwościowych. Wraz z zespołem opracowała koncepcję i utworzyła, pierwsze
w Polsce centrum kompetencji Przemysłu 4.0 oraz infrastrukturę dydaktyczną, pozwalającą na demonstrowanie
technologii Przemysłu 4.0 i ich integrację. Główne zadanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, to
wspieranie polskich firm we wdrażaniu nowych technologii poprzez symulacje, analizę ich opłacalności,
wskazywanie możliwych rozwiązań i szkolenia.
Jest także autorką programu szkolenia Liderów Przemysłu 4.0, który został zrealizowany przez Politechnikę
Śląską wraz z MPiT. Pełniąc funkcję prezesa Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, zrealizowała, wraz
z zespołem, jedne z pierwszych polskich projektów dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem
tych projektów było utworzenie standardów działania polskich centrów kompetencji i opracowanie programów
szkoleniowych. Jako dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2015 opracowała program i
utworzyła jedne z pierwszych studiów dualnych - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Studia te prowadzone
są ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kadr dla Przemysłu 4.0. Zainicjowała cykliczną konferencję
EDUAL, która organizowana jest od 2016 r. w Politechnice Śląskiej.

Jest współtwórcą Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Struktur Lekkich, które powstało w 2018r.
Działalność centrum ukierunkowana jest na transfer osiągnięć naukowych do przemysłu oraz wspieranie
polskich firm we wdrażaniu nowych technologii materiałowych, a także kształcenie kadr.
Jest także pomysłodawcą Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska i uczestniczy w pracach zespołu tworzącego
to centrum. Centrum powstało podczas Szczytu Klimatycznego, który odbył się w Polsce w 2018 r. Centrum
zostało objęte patronatem fundacji Bertranda Piccarda i tworzą je Politechnika Śląska, Miasto Gliwice, Śląski
Urząd Marszałkowski.

Katarzyna Nosalska
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament
Społeczeństwa Informacyjnego, Platforma Przemysłu
Przyszłości

Ekspert Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Specjalizuje się
w doradztwie strategicznym z zakresu cyfryzacji firm z branży
przemysłowej. Współpracowała z wieloma dostawcami
technologii dla przemysłu.
Katarzyna Nosalska jest doświadczonym menadżerem. Przez
kilkanaście lat związana z rynkiem wydawniczym o tematyce technicznej, gdzie była odpowiedzialna za projekty
sprzedażowo-marketingowe. Zdobywała również doświadczenie zawodowe w firmach produkcyjnych oraz
branży energetycznej. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka
i robotyka. Studiowała również zarządzanie produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest
wykładowcą i doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie zarządzania i cyfryzacji.

Małgorzata Stoch
ASTOR, Akademia ASTOR
jest pracownikiem działu HR firmy ASTOR oraz Dyrektorem
Akademii ASTOR- jednostki szkoleniowej ASTOR, lidera
w branży automatyki przemysłowej w Polsce. Związana
z organizacją od ponad 17 lat, gdzie jest odpowiedzialna między
innymi za rozwój wewnętrznej kultury organizacyjnej. Zbudowała
strukturę organizacyjną Akademii ASTOR, tworząc bardzo dobrze
i efektywnie pracujący zgrany zespół opierający się
na koordynatorach pracujących w 7 różnych lokalizacjach.
W wolnych chwilach dużo czyta, biega oraz odpoczywa w swoim
ogrodzie, nieustannie coś w nim zmieniając.

Katarzyna Rybicka
Member of Management Board Walstead Central Europe
Executive Director of Shared Services and Solutions Delivery

Joined the Walstead Central Europe Team in 201. Responsible
for Shared Services and Solutions Delivery. Over the years
played managerial roles in the financial sector as Strategy and
Projects Manager, being involved in biggest projects related to
transformation of the financial sector in Poland. Experienced in
FMCG as the Member of the Board, winner of the Prize of
Innovation in Sales in 2013. MA in Economics from Krakow
University, Poland. Executive MBA degree from Leon Koźmiński
Academy in Warsaw.Enjoys reading, interested in sociology and psychology, foreign languages, loves gym and
cycling.

Anna Sadowska
Kauno Technologijos Universitetas (KTU) School of
Economics and Business
In4Act (https://in4act.ktu.ed) My professional experience was
gained during the mixed research-business career working in a
variety of industrial settings. For more than fifteen years I have
participated as a member of interdisciplinary research teams in
technologically driven projects financed by the European
Commission, the OECD, and national and regional authorities,
industry and business associations, and academic/research
institutions across the EU, USA, South America, Asia. In addition
to contributing to research and technology development (RTD)
agenda, since 2003 I am collaborating with the European
Commission as a research project expert reviewer, evaluator, and
as a member of advisory bodies like Open Innovation Strategy
and Policy Group (OISPG) where I have acted as rapporteur. These involvements have provided me with the
skills and expertise to develop collaborative relations with industrial leaders like Intel European Labs, Philips
Research Centre, IBM Research Centre, as well as institutions such as the European Committee of the Regions.
Another major component of my professional experience relates to my career in industry. For more than a
decade I have overseen and contributed to the several commercial IT projects focusing on structural and
organizational changes driven by digital technology in several sectors, including production, aerospace,

pharmaceuticals and financial services. In this context, I managed changes in business process models (BPM)
which require continuous shifts across different aspects like human resources planning, production, logistics,
strategic operational and investment planning. The technologies associated with such a change are becoming
now more and more autonomous, facilitating the implementation of the next generation systems like Robotics
Process Automatization, powered by 5G, big data and Artificial Intelligence. These are major components of
Industry 4.0 which is the reality currently confronted by industry as well as local ecosystems responsible for
education, social policy and regional competitiveness. Additionally to the above, I have acted as guest speaker
for several scientific and international industrial fairs performing teaching for the PhD Programme of University
of Lodz, providing key speeches for University of Alcala (Spain), the University of Bologna (Italy), contributing to
governmental educational programmes run by the Ministry of Economic Development of Germany, organising
industrial workshops for Hannover Messe (CEBIT, BITs).

Adrian Korzeniowski
Forum Uczelni Technicznych
Absolwent studiów magisterskich z informatyki na Wydziale
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki
Łódzkiej. W latach 2016-2020 przewodniczący Komisji ds. IT
Samorządu Studenckiego PŁ. Od 2019 ekspert ds. studenckich
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2020 członek Zespołu
ekspertów ds. zapewniania jakości kształcenia przy Europejskiej
Unii Studentów (European Students' Union; ESU). Członek
prezydium Forum Uczelni Technicznych w kadencji 2021.
Z zawodu programista, prywatnie miłośnik transportu wszelakiego
(choć najbardziej szynowego).

Piotr Pałka
Politechnika Warszawska
Dr inż. Piotr Pałka pracuje w Politechnice Warszawskiej od 2009 r.
Od 2015 r. członek, od 2020 r. kierownik rektorskiego zespołu ds.
innowacyjnych form kształcenia, od 2020 r. kierownik naukowy
europejskiego projektu edukacyjnego ENHANCE, w latach
2018-2020 kierownik projektu edukacyjnego Universities of the
Future. Pracował: w zespole modyfikującym kierunek studiów
„Informatyka”, w zespole tworzącym nowy kierunek „Inżynieria
Internetu Reczy”. Współinicjator interdyscyplinarnego nauczania
w Politechnice Warszawskiej metodą design thinking

i project-based learning przy współpracy z przemysłem. Współtwórca, koordynator i prowadzący wielu
międzynarodowych,

interdyscyplinarnych

programów

edukacyjnych.

Prowadzi

kursy

dla

nauczycieli

akademickich w zakresie kształcenia metodami PBL i Design Thinkng.

Janusz Poulakowski
Klaster Obróbki Metali
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale PR Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Dyrektor operacyjny Klastra Obróbki
Metali – Krajowego Klastera Kluczowego.
Posiada bogate (ponad 20 lat) doświadczenie w internacjonalizacji
polskich

przedsiębiorstw

na

stanowiskach

kierowniczych w

sektorze prywatnym oraz instytucjach otoczenia biznesu. Ekspert
w zakresie pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami z
zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, internacjonalizacji i usług
proinnowacyjnych dla biznesu. Koordynator projektów z zakresu
opracowywania programów i doskonalenia kompetencji nauczycieli zawodu. Koordynacja aktywności
marketingowo – promocyjnej oraz działań w zakresie transformacji cyfrowej w ramach KOM.

Andrzej Burghardt
Politechnika Rzeszowska
Prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Andrzej Burghardt,
prof. uczelni

Krzysztof Głomb
ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego.
Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na
zagadnieniach

cyfrowych

usług

publicznych

i

kompetencji

cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego
i gospodarczego rozwoju Polski. Założyciel (1998) i prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, obecnie na kadencję od
2016 – 2022 roku. Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor
programowy 24 edycji Konferencji „Miasta w Internecie”. Aktywnie
działa

na

rzecz

europejskich

inicjatyw

badawczych

i

pro-innowacyjnych. W okresie 1999-2000 r. pracownik KPK Programów Badawczych UE w IPPT PAN w
Warszawie. W latach 2002–2003 ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli, a w
okresie 2006-2008 - w eInclusion Sub-Group of i2010 High Level Group. W latach 2006 - 2009 członek Scientific
Steering Committee Institute for Prospective Technological Studies (Sevilla). Od maja 2004 r. był
wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET), a od kwietnia 2007 r. - do końca
2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji. Pomysłodawca koncepcji i lider programu
POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia
50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International
Telecommunication Union. W ramach projektu pierwsze kroki w cyfrowym świecie uczyniło ponad 280.000 osób.
Inicjator – w roku 2014 - działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie.
Pomysłodawca i koordynator Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – centrum wsparcia dla
szkół województwa w zakresie transformacji cyfrowej, ośrodka badań i eksperymentów w zakresie dydaktyki
cyfrowej w oświacie. Pomysłodawca i koordynator Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ - skupiającej ekspertów
edukacji cyfrowej: edukatorów, twórców programów szkoleniowych, metodyków, twórców cyfrowych pomocy
dydaktycznych oraz badaczy (www.kometa.edu.pl). W latach 2019-2020 Wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji
przy Ministrze Cyfryzacji oraz lider zespołu ds. kompetencji przyszłości Rady. Członek Rady Naukowej Instytutu
Badań Edukacyjnych w Warszawie (od 2020r.). Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk na
kadencję 2020-2022 i przewodniczący Sekcji Edukacji Cyfrowej tego komitetu. Prelegent na ponad 170
konferencjach i seminariach w kraju i za granicą.

Jarosław Panasiuk
Wojskowa Akademia Techniczna
Dr inż. Jarosław Panasiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie, którą ukończył w roku 1999 na Wydziale
Uzbrojenia i Lotnictwa. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk
technicznych w specjalności mechanika, W roku 2007 ukończył
studia MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obecnie pracuje na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi
z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi
systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej i sieci neuronowych. Jest pomysłodawcą i jednym
z współtwórców największego w Polsce laboratoriów robotyki przemysłowej, które to laboratorium powstało na
Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Laboratorium
wyposażone jest w pełni funkcjonalne stanowiska przemysłowe z piętnastoma robotami firm ABB, FANUC,
KUKA i MITSUBISHI i umożliwiające nauczanie zagadnień z zakresu robotyzacji i automatyzacji produkcji.
Dr inż. Jarosław Panasiuk jest współautorem wielu prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska
oraz wielu artykułów zarówno prezentowanych na konferencjach jak i zamieszczonych w literaturze naukowej
oraz prasie branżowej z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Zainteresowania naukowe i badania
dr. inż. Jarosława Panasiuka skupiają się wokół tematyki programowania robotów i robotyzacji produkcji oraz
systemów wizyjnych jak również innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, sztucznej
inteligencji i broni przeciwlotniczej.

Artur Aleksiejczuk
Didactic Manager Cluster PL/UA w firmie Festo
Absolwent Politechniki Białostockiej kierunku Automatyka
i Robotyka oraz studiów podyplomowych na Politechnice
Białostockiej, Uniwersytecie w Białymstoku oraz Wojskowej
Akademii Technicznej w zakresie zarządzania i przywództwa.
Od wielu lat związany z rynkiem automatyki. Certyfikowany trener
biznesu, pasjonat nowych technologii oraz nowoczesnych metod
nauczania.

