O PROJEKCIE FORESIGHT:

PATRONAT HONOROWY:

Głównym celem projektu „Nowoczesne technologie dla
włókiennictwa. Szansa dla Polski” jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez
zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia
przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.
Pozostałe cele obejmują:
stworzenie wizji rozwoju przemysłu włókienniczego
w Polsce
budowę scenariuszy technologicznych dla przemysłu włókienniczego
weryfikację i rozbudowę strategicznego programu
badawczego dla rozwoju technologii włókienniczych
określenie czynników determinujących wzrost skali
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i informacyjnych
(wiedzochłonność) w przemyśle włókienniczym
opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania
nowych standardów kwalifikacji oraz programów
modułowych i pakietów edukacyjnych dla kadr dla
nowoczesnego przemysłu włókienniczego

PATRONAT MEDIALNY:
ZAPROSZENIE

opracowanie założeń dla polityki innowacyjnej w
zakresie kierunków i zakresu wsparcia dla krajowego przemysłu włókienniczego, które gwarantowałyby
rozwiązanie jego rzeczywistych problemów na poziomie koncepcji, jak i wdrożenia.

KONFERENCJA FORESIGHT
Nowoczesne technologie
dla włókiennictwa.
Szansa dla Polski.
KONTAKT:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Biuro Projektu Foresight
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27
90-570 Łódź

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

tel. 42 6376744, 42 6380348, fax 42 6376214
E-mail: biurofs3@ibwch.lodz.pl
http://www.wloknotechnologie.pl
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RADA PROGRAMOWA:
dr hab. inż. Danuta Ciechańska (IBWCh) – przewodnicząca
mgr inż. Janusz Baranowski (UMWŁ)
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki (ZUT/IBWCh/Uni. Kassel)
prof. dr hab. Jarosław Janicki (ATH)
mgr Zbigniew Kaniewski (FNZZ Przemysłu Lekkiego)
doc. dr hab. inż. Henryk Kapusta, prof.. PŁ (POLMATEXCENARO)
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (WTMiWT PŁ)
mgr Kazimierz Kubiak (EEDRI)
dr inż. Magdalena Kucharska (IBWCh)
prof. dr hab. inż. Bogumił Łaszkiewicz (PŁ)
mgr inż. Jerzy Majchrzak ( Ministerstwo Gospodarki)
dr inż. Katarzyna Majchrzycka (CIOP-PIB)
prof. dr hab. inż. Józef Masajtis (WTMiWT PŁ)
dr inż. Elżbieta Mielicka (IW)
prof. dr hab. Bogdan Piasecki (EEDRI)
dr inż. Daniel Podgórski (CIOP-PIB)
prof. dr hab. Leszek Rafalski (RGIB, IBDiM)
dr inż. Monika Rom (ATH)
mgr inż. Krzysztof Sikorski (IW)
dr hab. inż. Marcin Struszczyk prof. (ITB MORATEX)
dr inż. Jadwiga Sójka – Ledakowicz, prof. (IW)
dr inż. Elżbieta Witczak (ITB MORATEX)
dr inż. Maria Władyka – Przybylak, prof. (IWNiRZ)
dr inż. Bogusław Woźniak (IPS)
prof. dr hab. Zofia Wysokińska (UŁ)
mgr inż. Elwira Zaręba (SWP)
dr inż. Małgorzata Zimniewska, prof. (IWNiRZ)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona (IBWCh)-przewodnicząca
dr inż. Grażyna Bartkowiak (CIOP)
mgr Iwona Dusio-Kraska (ITB MORATEX)
dr inż. Agnieszka Gutowska (IBWCh)
Marta Józefowicz (IBWCh)
mgr Renata Karolewska (EEDRI)
mgr inż. Anna Kicińska – Jakubowska (IWNiRZ)
mgr inż. Iwona Mączka (IW)
dr inż. Monika Rom (ATH)
mgr inż. Ewa Skrzetuska (PŁ)
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PROGRAM:

UTKAJMY

CEL KONFERENCJI :

10.00 Rejestracja uczestników. Prezentacje multimedialne.
11.00 Powitanie uczestników konferencji dr hab. inż. Danuta Ciechańska (koordynator projektu)
Projekt Foresight – wprowadzenie
prof. dr hab. Bogdan Piasecki
11.10 Wystąpienia zaproszonych Gości
11.40 Pokaz filmu pt.: „Utkajmy przyszłość …”
12.00 Strategiczny program badawczy
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
12.30 Strategia – specjalizacja
prof. dr hab. Zofia Wysokińska
12.50 Przerwa / Pokaz –inscenizacja multimedialna:
Ekologia i Innowacja
13.10 Baza surowcowa dla włókiennictwa
prof. dr hab. inż. Bogumił Łaszkiewicz
13.30 Bezpieczeństwo w miejscu pracy i w domu
dr inż. Katarzyna Majchrzycka
13.50 Medycyna, ratownictwo, profilaktyka.
dr inż. Magdalena Kucharska
14.20 Bezpieczeństwo wewnętrzne służb mundurowych
dr inż. Magdalena Olejnik
14.40 Przerwa / Prezentacje multimedialne
15.00 Transport, logistyka, motoryzacja
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
15.20 Komfort i wygoda w życiu codziennym
dr inż. Elżbieta Mielicka
15.40 Budownictwo, rolnictwo i ochrona środowiska
dr inż. Joanna Grzybowska- Pietras
16.00 Moda i odzieżownictwo
prof. dr hab. inż. Józef Masajtis
16.20 Zakończenie konferencji
dr hab. inż. Danuta Ciechańska/mgr Kazimierz Kubiak
16.40 Lunch / Prezentacje multimedialne

UTKAJMY

zaprezentowanie wizji strategicznego
programu badawczego i założeń dla
polityki innowacyjnej rozwoju
nowoczesnego włókiennictwa,
propagowanie włókiennictwa jako
branży kluczowej dla rozwoju
gospodarki, rolnictwa, medycyny
i transportu, szeroka promocja firm
i instytucji naukowych, tworzenie
więzi kooperacyjnych i biznesowych .

DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ
PRZYSZŁOŚĆ

MIEJSCE:
Sala „Pod Kopułą”
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa

PRZYSZŁOŚĆ...

