Konferencja ,,Mechatronika kluczem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
nowoczesnych przedsiębiorstw”
13 czerwca 2014 r.

Program konferencji
10.00-10.15

Otwarcie konferencji
Przemówienia organizatorów

Antoni Jan Tarczyński –
Starosta Miński
Grażyna Borowiec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Jan Jakimowicz –
Założyciel Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im.
Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim

10.15-10.30

Przemówienia

Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki
Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru
Technicznego w Warszawie
prof. ndzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza –
Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im.
Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim
Dr prof. WSGE Tadeusz Graca – Rektor Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie

10.30-11.10

Panel I
"Nowe formy aktywizacji zawodowej i
współpracy z pracodawcami w świetle
znowelizowanej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Grażyna Borowiec - Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim

Celem panelu będzie omówienie nowych form aktywizacji zawodowej i współpracy z pracodawcami w świetle
znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
11.10-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.15

Moderator:
dr hab. Magdalena Sitek - Pełnomocnik Rektora
Panel II
"Mechatronika kluczem do wzrostu
konkurencyjności nowoczesnych
przedsiębiorstw"

„Rozwój zainteresowań naukami technicznymi” Tomasz Płochocki – Dyrektor ZSZ nr 2 im.
Powstańców Warszawy w MMaz. Przewodniczący
Rady Patronackiej WSNS MMaz.
„Mechatronika i bionika” - Prof. Mariusz Olszewski
- Wydział Mechatroniki PW.
"Wpływ innowacyjnych przedsiębiorstw na rozwój
gospodarczy" - Dr inż. Lech Boruc Prezes Firmy Solaris Laser SA w Warszawie.
„ Mechatronika w modernizacji pojazdów szynowych ”-
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Tomasz Szumlak - dyrektor Logistyki Firmy
ZNTK Mińsk Mazowiecki SA
Grupa Kapitałowa PESSA Bydgoszcz SA.
Celem panelu będzie wykazanie na ile polityka naukowa i rozwój naukowo-techniczny w nowych uwarunkowaniach
przyczynią się do wzrostu innowacyjności w obszarze społeczno- gospodarczego powiatu mińskiego. Dotychczasowe
doświadczenia i obserwacje wpływu nauk technicznych na praktyki gospodarcze dowodzą, że w dobie globalizacji rynków
rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami przybiera permanentnie na sile i skutkuję dynamiką procesów zmian, która była
jeszcze do niedawna trudna do wyobrażenia. Jednym z kluczowych przyczyn tych zjawisk jest gwałtowny rozwój nowych
technologii, rewolucja w technologiach informatycznych a także pojawienie się w nieodległej przeszłości nowej dziedziny w
naukach technicznych jaką jest mechatronika, która stała źródłem innowacyjnego postępu życia społeczeństw.
12.15-12.30

Polityka Klastrowa na Mazowszu

Piotr Popik – Członek Zarządu ARMSA

12.30-12.45

Działania Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w zakresie wspierania
internacjonalizacji przedsiębiorstw

Anna Awdiejewa - PARP

12.45-13.00

Panel III
"Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
powiatu mińskiego poprzez kontakty
międzynarodowe/

Moderator:
Krzysztof Płochocki - Wicestarosta

Perspectives of the development of
enterpreneurship of Mińsk County thanks to
international relations”

Prof. Ivan Iurlo – Uniwersytet Aldo Moro w Bari
(Włochy)

Prelegenci:

Przedstawiciel Gminy Bitetto
Przedstawiciel Karamanogu Mehmetbey University
(Turcja)

Celem panelu będzie wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego powiatu mińskiego, wykorzystując partnerstwo
lokalne, zmierzające do wypracowania podstaw długofalowego wzrostu opartego na konkurencyjności i innowacyjności.
Omówione zostaną m.in. możliwości ściślejszej współpracy różnych podmiotów: władz lokalnych, struktur wsparcia dla
przedsiębiorstw i agencji rozwoju z instytucjami i jednostkami zagranicznymi takimi jak: samorządy, uczelnie
13.00-14.00

Obiad

