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Szanowny Panie Prezesie, 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zgodnie z wytycznymi Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowuje powołanie Platformy Przemysłu Przyszłości, która oficjalnie 

rozpocznie funkcjonowanie w pierwszym kwartale 2019. Platforma Przemysłu Przyszłości utworzona 

jako Fundacja Skarbu Państwa będzie krajowym inicjatorem, integratorem i koordynatorem działań 

wspomagających cyfrową transformację przedsiębiorstw sektora przemysłowego. 

Aktualnie prowadzone działania przygotowawcze do uruchomienia funkcjonowania Platformy dotyczą 

między innymi kształcenia liderów zmian, opracowania narzędzi wspomagających urzeczywistnienie 

wizji Przemysłu Przyszłości oraz budowania struktur ekosystemu stymulowania transformacji. 

Podstawowym założeniem dla powyższych projektów jest łączenie wizji Przemysłu Przyszłości z 

istniejącymi potrzebami rynku dotyczącymi wspomagania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 

Proces opracowania programów i rozwiązań przewiduje okresowe prezentacje postępów prac przez 

Wykonawców Zespołowi Konsultacyjnemu Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości w MPiT. 

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach Zespołu Konsultacyjnego adresowane jest do przedstawicieli 

przemysłu, biznesu i nauki, osób których wiedza i doświadczenie rynkowe pomogą ukierunkowywać 

projekty dla uzyskania efektywnych rozwiązań.  

 

W imieniu Pani Minister Jadwigi Emilewicz mam przyjemność zaprosić Pana do udziału w 

pracach  Zespołu Konsultacyjnego Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości. 

 

 Plan prac Zespołu zakłada 3-4 spotkania warsztatowe w okresie: grudzień 2018- marzec 2019 dla 

konsultowania wyników prac realizowanych w poszczególnych blokach tematycznych. Docelowo 

zakładane jest włączenie Zespołu Konsultacyjnego w struktury Platformy Przemysłu Przyszłości. 

 

Najbliższe spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dotyczy bloku tematycznego obejmującego: 

 opracowanie programu szkoleń w zakresie technologii Przemysłu Przyszłości  

 opracowanie infrastruktury demonstracyjno-dydaktycznej przeznaczonej do praktycznego 

nabywania umiejętności przez uczestników szkoleń 

 opracowanie programu przygotowania liderów transformacji w zakładach i przeprowadzenie 

pilotażowego programu zakończonego opracowaniem przez uczestników indywidualnych 

strategii transformacji dla wybranych przedsiębiorstw 

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 18.12 .2018   w godzinach 10.30 – 15.00 na Politechnice 

Śląskiej w Gliwicach. 

Przedmiotem spotkania jest zapoznanie z wynikami prac nt. profili kompetencyjnych Doradców 

Przemysłu Przyszłości oraz Liderów Transformacji, opiniowanie i ukierunkowanie dalszych 

działań, a także zapoznanie się z rozwiązaniem „Ścieżki dydaktycznej Przemysłu Przyszłości”. 

 

Licząc na przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Zespołu Konsultacyjnego 

 

Pozostaję z poważaniem  

 

Andrzej Soldaty 

Lider Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości 


