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Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu
branżowym w formule ThinkTank, który jest częścią Kampanii na rzecz dostępności w
kontekście budownictwa zrównoważonego.
Wydarzenie odbędzie się online w dniu 28.04.2022 o godzinie 12:00 na platformie Microsoft
Teams. Spotkanie potrwa około godziny zegarowej. Udział jest bezpłatny.
Tematem spotkania branżowego będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z
tzw. Universal Design czyli jak powinniśmy rozumieć projektowanie produktów, środowiska
czy usług w taki sposób, by były maksymalnie użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania.
Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHUAdm7aPxge7Q,M6YQK3sbBUSdLUJctp3Mhg,d-

lQUitsy0yJElkwOeC2uA,_ZOZfdMiIU6FiQtgTG3tRA,Hkw5UXBO4Ei-MA4Yes-

Ybw,K9LYVPjy3E6OnsIsEMKuqA?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-80766eda3f181eed

Nasi eksperci:

Patrycja Haupt – profesor Politechniki Krakowskiej. Kierownik projektu „Hub dostępności centrum praktycznej nauki dostępności” Kierownik Laboratorium Przekształceń Środowiska
Mieszkaniowego, które zajmuje się łączeniem tematyki dostępności środowiska mieszkaniowego w
nurcie projektowania zrównoważonego z współczesnymi technologiami obrazowania VR i AR.
Kierownik projektów „Ścieżka motosensoryczna” 2017/18, „Przestrzeń komunikacji” 2018/2019.
„Adaptacja programów nauczania – moduły projektowania uniwersalnego”.

Monika Firlej – Moderator. Kierownik FutureLab, jednostki PK, która wspiera finansowo i
organizacyjnie realizację studenckich planów i projektów naukowych. Posiada wieloletnie
doświadczenie w marketingu, public relations i mediach, promocji oraz koordynacji złożonych
projektów marketingowych: Idea – Strategia – Realizacja. Mocne strony: marketingowa intuicja,
umiejętności organizacyjne, pasja i zaangażowanie oraz głowa zawsze pełna świetnych pomysłów! Z
wykształcenia jest prawnikiem, a także absolwentką studiów podyplomowych na PK – Zarządzanie
Zrównoważonym
Rozwojem
Miast.

Profesor Justyna Kobylarczyk, prodziekan Wydziału Architektury, kierownik Katedry Kształtowania
Środowiska Mieszkaniowego. Autorka ponad 100 prac opublikowanych w recenzowanych periodykach
naukowych, monografii „Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa
podkarpackiego po okresie transformacji, w pierwszej dekadzie XXI wieku” oraz czterech książek
naukowych dotyczących Jarosławia, Łańcuta Przeworska i Levočy. Ekspert Stowarzyszenia
Architektów Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Małgorzata Fedorczak-Cisak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Politechniki Krakowskiej. Ekspert działający w obszarze budownictwa energooszczędnego i
zrównoważonego rozwoju, jest członkiem wielu organizacji takich jak: Polski Komitet Normalizacyjny,
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.
Ekspert działający przy opracowaniu i ocenie projektów z zakresu efektywności energetycznej. W
obszarze naukowym promotor wielu prac inżynierskich i magisterskich oraz autor wielu publikacji z
zakresu efektywności energetycznej.

Janusz Kahl - Prezes NordicHouse, firmy konsultingowej działającej na rzecz firm skandynawskich
rozpoczynających działalność w Polsce oraz firm polskich wchodzących na rynki skandynawskie oraz
koordynującej współpracę międzyregionalną pomiędzy regionami skandynawskimi i Małopolską.
Prezes South Poland Cleantech Cluster - pierwszego w Polsce i Europie Centralno- Wschodniej klastra
czystych technologii działającego lokalnie w celu ograniczenia globalnych zmian klimatycznych. Od
wielu lat zajmuje się mentoringiem i coachingiem oraz wspieraniem start-upów we współpracy z grupą
skandynawskich mentorów.

Przemysław Markiewicz-Zahorski - profesor Politechniki Krakowskiej. Czynny zawodowo architekt,
autor szeregu opracowań projektowych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków
biurowych i użyteczności publicznej, projektów przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków
historycznych i zabytkowych, opracowań urbanistycznych. Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych
oraz serii książek z dziedziny budownictwa ogólnego i projektowania architektoniczno-budowlanego.
Autor szeregu katalogów technicznych i publikacji informacyjno-edukacyjnych dla architektów
opracowanych dla czołowych koncernów budowlanych, w tym m.in. dla RIGIPS, ISOVER, BRAAS,
WIENERBERGER, YTONG.

Wojciech Korbel - profesor Politechniki Krakowskiej, przewodniczący wydziałowej komisji ds.
dydaktyki, pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury PK ds. osób niepełnosprawnych, członek
rady naukowej Wydziału Architektury. Obszar działalności naukowej, to badania dotyczące wpływu
regulacji systemowych (ustaw, rozporządzeń wykonawczych, uchwał w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, innych uchwał powstających na szczeblu lokalnym a dotyczących
zagadnień ładu przestrzennego) na jakość środowiska kulturowego i naturalnego; Badania dotyczące
różnorodnych aspektów procesu budowlano – inwestycyjnego, ewolucji przedmiotowego procesu na
przestrzeni lat, jego złożoności, wpływu na zachowania uczestników tego procesu i osiąganych
rezultatów. Członek i ekspert Izby Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Paweł Jastrzębski - dyrektor ds. innowacji MPEC. Konsultant biznesowy, a także wieloletni
wykładowca akademicki (adiunkt na Wydziale Zarzadzania Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie), którego aktywność koncentruje się w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem oraz analiz
techniczno – ekonomicznych. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami
w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Anna Staniewska - adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK. Specjalizuje się w
partycypacji społecznej w projektowaniu krajobrazu i badaniach krajobrazu kulturowego. W badaniach
naukowych koncentruje się na zagadnieniach relacji krajobrazu i zdrowia (w ujęciu historycznym i
współczesnym), badaniach i ewaluacji przestrzeni wiedzy, społecznego udziału w kształtowaniu i
ochronie krajobrazu oraz historycznych krajobrazów kulturowych (krajobrazu warownego oraz
terapeutycznego w zakresie zwłaszcza ogrodów i parków historycznych szpitali dla nerwowo chorych
przełomy XIX i XX wieku). Jest autorką monografii Obłędne Ogrody: idea krajobrazu terapeutycznego
w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku, Kraków 2020)
nagrodzonej w konkursie Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i Generalnego Konserwatora
Zabytków w 2021 roku.

Anna Porębska — wykładowczyni akademicka, architektka, urbanistka i tłumaczka. W 2016 roku
obroniła na Università degli Studi di Sassari (Włochy) pracę doktorską poświęconą samotności w
przestrzeniach publicznych opracowaną pod kierunkiem prof. Paoli Rizzi. W pracy naukowej zajmuje
się, między innymi, projektowaniem uniwersalnym i projektowaniem odpornym oraz rozwiązaniami
jakościowymi w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym i zarządzaniu ryzykiem.

Jan Ortyl – Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej,
Koordynator Zespołu do Spraw Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W przeszłości był
Przewodniczącym Polskiego Związku oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy
prezydencie miasta Krakowa. Obecnie ma bardzo duży kontakt ze studentami niepełnosprawnymi.
Współpracuje z innymi Biurami dla Osób z Niepełnosprawnościami krakowskich uczelni oraz
podejmuje wiele inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

