
 

 

 
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 

 
Scena Welding Zone 
 
 
                I dzień 
 

 
18 października 2022 r., godz. 11.30-11.50 

• Wymogi w procesach spawalniczych 

• Kwestia automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych 

• Jak przedstawia się kwestia dotycząca pracowników, problemy z dostępnością fachowców  

• Czy wprowadzane są jakieś znaczące zmiany, nowości w zakresie technologii? 

• Czy przyszłością są coboty, czyli roboty współpracujące z człowiekiem? 
 

Rozmowa 1:1: 
Tomasz Pfeifer, kierownik, Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Spawalnictwa 
 
18 października 2022 r., godz. 12.00-12.20 
 
Rozmowa 1:1 

• Outsourcing w branży spawalniczej – specyfika i korzyści. 

• Rynek pracy spawaczy w Polsce – coraz trudniej znaleźć pracowników Spawacze zza granicy – kto 
szuka pracy na naszym rynku, jak ich zatrudnić, z czym to się wiąże 

Michał Wal, regionalny kierownik outsourcingu Adecco Group 

 
18 października 2022 r., godz. 12.30-12.50 

• Wpływ zmian technologicznych na narzędzia spawalnicze 

• Jak można podnieść wydajność i ograniczyć zużycie energii w procesach spawalniczych 

• Automatyzacja procesu spawania 
Rozmowa 1:1 
Maciej Hetmańczyk, Key Account Manager Poland, Migatronic  
 
18 października 2022. r., godz. 13.00-13.20 

• Czym nowy zakład różni się od poprzedniego pod względem robotyzacji i automatyzacji? 

• W jakim stopniu zmieniło się zużycie stali i podejście do jej obróbki biorąc pod uwagę wielkość i 
charakter nadwozia? 

• Jak wyglądają kwestie automatyzacji i robotyzacji procesów spawania? 

• Jakie są największe problemy, jeżeli chodzi o obszar związany z procesami spawalniczymi  
w zakładzie? 
 

Rozmowa 1:1 
Andrzej Korpak, prezes zarządu, Stellantis Gliwice Sp. z o.o. 

 
18 października 2022 r., godz. 13.30-13.50 

• Jak polska myśl spawalnicza przedstawia się obecnie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej czy 
Azji? 

• Jakie są główne trendy, z jakimi mamy obecnie do czynienia w spawalnictwie? 

• Które technologie w zakresie spawania wysuwają się na pierwszy plan? 

• Czy przyszłością będzie inwestycja w coboty, czyli roboty współpracujące z ludźmi w procesach 
produkcyjnych w zakresie spawania? 

• Czy obecnie młodzi ludzie chcą się kształcić na kierunkach związanych ze spawalnictwem? 
 

Rozmowa 1:1 
Jacek Górka, kierownik, Katedra Spawalnictwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska 

               
 
18 października 2022 r., godz. 13.55-14.15 

• Badania NDT w świetle innowacyjnego rynku technologii wodorowych 
 



 

 

Rozmowa 2:1 
Robert Ostrach, kierownik Laboratorium NDT, SGS Polska sp. z o.o. 
Tomasz Rzadki, specjalista ds. technologii wodorowych, SGS Polska Sp. z o.o. 
 

 
II dzień 

 
 
19 października 2022 r., godz. 12.00-12.20 
 

• Jak obecnie przedstawia się sytuacja na rynku spawalniczym? 

• Czy widoczne jest spowolnienie w branży, wiążące się ze spowolnieniem w gospodarce, w tym w 
budownictwie? 

• Czy mamy do czynienia z napływem na rynek – głównie z Azji – tańszych maszyn i urządzeń 
spawalniczych gorszej jakości? Czy to będzie się przekładać na trwałość wykonywanych prac? 

• Jak przedstawia się kwestia robotyzacji i automatyzacji procesów spawalniczych w firmach na 
polskim rynku? 

• Czego należy się najbardziej obawiać, jeśli chodzi o rynek spawalniczy? 

• Czy problemem jest deficyt spawaczy na polskim rynku? 
 

Rozmowa 1:1 
Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający, Kemppi 
 
19 października 2022 r., godz. 12.30-12.50 

• Jakie zmiany zachodzą w produkcji stali – w którym kierunku zmieniają się preferowane przez 
nabywców parametry stali? Z czego wynikają te zmiany? 

• Jakie wyzwania dla sposobów łączenia elementów stalowych mogą nieść zmiany jakości materiału? 
 
Rozmowa 2:1 
Mirosław Motyka, prezes zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) 
Henryk Orczykowski, prezes zarządu, dyrektor generalny, Stalprofil 
 
19 października 2022 r., godz. 13.00-13.20 

• Jakie są obecne kierunki rozwoju konstrukcji stalowych? 

• Czy przy obecnie wykorzystywanych technologiach rośnie wykorzystanie konstrukcji stalowych? 

• W jakich segmentach znaczenie konstrukcji stalowych rośnie? Czy wynikają z tego jakieś zmiany 
specyfiki samych konstrukcji? 

 
Rozmowa 1:1 
Kordian Kaliciak, dyrektor, Ośrodek Spawalnictwa i ZKP, Mostostal Zabrze 
 
19 października 2022 r., godz. 13.20-13.40 

• Nauka i biznes w jednym miejscu - Oferta Łukasiewicz dla polskich przedsiębiorców 

• Instytut Spawalnictwa w Sieci Łukasiewicz 

• Instytut Spawalnictwa a Centrum Spawalnictwa 
 
Rozmowa 1:1: 
Zygmunt Mikno, zastępca dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa 
 
19 października 2022 r., godz. 13.45-14.00 

• Jaka przyszłość czeka energetykę wiatrową w Polsce? 

• Jakie perspektywy rysuje przed branżą stali i konstrukcji stalowych planowany rozwój energetyki 
odnawialnej, w tym wiatrowej? 

• Jakie jest znaczenie konstrukcji stalowych dla OZE? 
 

Janusz Gajowiecki, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
Piotr Monsiorski, dyrektor handlowy - rozwój energetyki wiatrowej, Famur SA 
 

 
 
 
 
 


