
 

 

 

           

 
 

Implementacje przemysłowe 

 

W letnim semestrze roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Łódzkiej oddział Atos Poland 

Global Services w Łodzi zaangażował się w projekt prowadzenia przedmiotu obieralnego dla 

studentów szóstego semestru Informatyki na wydziale Fizyki Technicznej Informatyki                                               

i Matematyki Stosowanej.  

Implementacje przemysłowe to przedmiot od 

kilku lat prowadzony w formie warsztatów pod 

patronem dr. hab. inż. Michała Morawskiego. W tym 

roku został zorganizowany między innymi z firmą 

Atos, która poprowadziła projekt wraz z trójką 

studentów: Kingą Sierakowską, Arturem 

Karbowskim, Damianem Kolczyńskim.  Ich zadaniem 

było stworzenie biznesowo użytecznej aplikacji,                       

a dokładnie systemu rezerwacji miejsc pracy                                   

w biurze w ramach tzw. Hot Desk.   

Prowadzącym warsztaty i zarazem Project 

Managerem został jeden z naszych Architektów IT                       

z działu utrzymania, Krzysztof Pawłowski, a Product 

Ownerem – Site Manager będący jednocześnie 

Managerem Liniowym tego działu – Grzegorz 

Trzciński. W zakresie back-endu opieką projekt 

objęli Architekci Bartosz Wąsiakowski oraz Jarosław 

Pawlak, natomiast za wsparcie front-endowe 

odpowiedzialny był Kamil Zaharan – wszyscy 

reprezentujący dział Application Development. 

 

Na początku zajęcia prowadzone były bezpośrednio w łódzkim biurze, z czasem – ze względu na 

sytuację związaną z pandemią COVID-19 – uczestnicy przeszli na formę zdalną w ramach 

cotygodniowych spotkań. Formuła tych warsztatów wymagała od prowadzących oraz uczestników 

pewnej elastyczności oraz umiejętności szybkiego przystosowania się do nowych uwarunkowań.  

Zaliczenie przedmiotu miało miejsce 25 czerwca. W tym roku przyjęło ono formę zdalnej 

prezentacji grup projektowych zorganizowanych w ramach firm biorących udział w tegorocznej 

edycji, w tym poza naszą firmą były to: Hycom, Idemia, Transition Technologies. Studenci 

współpracujący z każdą z nich, zaprezentowali swoje projekty zrealizowane wraz  



 

 

z oddelegowanymi do tej roli pracownikami. Każda z prezentacji była 

inna – równie ciekawa i innowacyjna.  

Starając się jak najlepiej przygotować naszych studentów do tego 

zadania, przygotowaliśmy sesje mentoringowe, których celem było 

przekazanie studentom wiedzy oraz naszego doświadczenia z obszaru 

budowania dynamicznych i przemawiających do odbiorcy prezentacji 

z wykorzystaniem PowerPoint, a także metod profesjonalnego 

przygotowania się do ich omawiania przed wybranym audytorium. 

Nie podlega dyskusji waga odpowiedniego przygotowania się do 

takiej prezentacji, gdyż niejednokrotnie decyduje ono o losach 

rozwiązań, czy też całych projektów w trakcie spotkań z klientami. 

„Miękkie” umiejętności są nieodzowne na każdym etapie późniejszej 

kariery w IT, niestety są one bardzo często bagatelizowane przez specjalistów z obszaru IT. Praca 

w globalnej korporacji obliguje jednak do posiadania wysokich kompetencji, nie tylko 

technicznych, ale także w zakresie komunikacji, autoprezentacji oraz umiejętności sprzedażowych. 

O tym bowiem, w jak ciekawy i innowacyjny projekt będziemy zaangażowani, decydują 

niejednokrotnie nie tylko nasze kompetencje techniczne, lecz także kompetencje miękkie.                               

W umiejętny sposób wykorzystane pomagają nam zaprezentować się na spotkaniach z naszymi 

klientami i umożliwiają przekonanie ich do naszych pomysłów oraz sposobów poszukiwania 

rozwiązań z życia codziennego projektów. Stąd „miękkie” umiejętności są niezwykle istotne także 

w branży informatycznej, gdzie umiejętność przełożenia języka technicznego na biznesowy jest nie 

do przecenienia i spotyka się z dużym uznaniem ze strony klientów.  

Po ukończeniu całości projektu Artur Karbowski oraz Damian Kolczyński zdecydowali się na 

kontynuację swojej przygody w Atos już jako pracownicy na stanowisku Junior Java Engineer, 

dzięki czemu będą mieli szansę rozwijać swoje kompetencje w obszarze rozwiązań sektora 

bankowego. Bardzo cieszymy się, że całość projektu zakończyła się sukcesem i niebawem 

przywitamy na pokładzie dwóch niezwykle zdolnych, młodych informatyków. Dziękujemy także 

serdecznie dr. hab. inż. Michałowi Morawskiemu za owocną współpracę oraz naszym 

pracownikom, którzy poświecili swój czas i zaangażowanie na przekazanie swojej wiedzy, służyli 

swoim know-how i koordynowali prace projektowe. Mamy szczerą nadzieję, że w następnym roku 

akademickim będziemy mogli kontynuować współpracę w ramach tego przedmiotu wraz                                     

z Politechniką Łódzką, co tak jak i w tym roku zaowocuje obustronnymi korzyściami. 

Poniżej krótki wywiad ze studentami powyższego przedmiotu 
 

 
Co skłoniło Cię do wyboru Implementacji Przemysłowych jako obieralnego przedmiotu?                  
Co przekonało Cię do realizacji tego projektu wraz z firmą Atos? 

 
  

Damian Kolczyński: Implementacje przemysłowe wybrałem, ponieważ chciałem mieć możliwość 

wzięcia udziału w czymś innym niż uczelniane projekty. Przy takich uczelnianych projektach mało 

kto wykorzystuje pełnię swoich umiejętności, a większość robi tylko wymagane minimum, żeby 

zaliczyć.  

Wybrałem projekt z Atos, ponieważ jest to firma, która jest już długo na rynku, a dodatkowo sam 

projekt wydawał mi się najbardziej życiowy i praktyczny.  



 

 

Kinga Sierakowska: Wybrałam IP, ponieważ słyszałam o tym 

przedmiocie same pozytywne opinie od starszych kolegów                                 

i wiedziałam, że podczas tych zajęć będziemy budować projekt, 

który rozwinie moje umiejętności z tworzenia aplikacji na produkcji. 

Długo wahałam się na wyborem projektu, chcąc jak najlepiej 

dopasować go do swoich preferencji i zainteresowań. Ostateczną 

decyzję pomogli mi podjąć Damian i Artur. Przekonali mnie, że 

projekt pomimo pozorów będzie rozbudowany i zastosujemy w nim 

ciekawe technologie, które przydadzą mi się w przyszłości. 

 
Jak odebrałeś/łaś prezentację firmy Atos w ramach spotkania inicjującego tegoroczną edycję 
Implementacji Przemysłowych? 

 
Artur Karbowski: Prezentacja firmy Atos była wykonana na wysokim poziomie, a projekt brzmiał 

interesująco, a przede wszystkim względem propozycji innych firm, wydawał się bardzo przydatny 

i ciekawy. 

Damian: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co trzeba było wiedzieć, było w niej zawarte (tj. statystyki 

firmy, opis projektu). 

 
Co zaciekawiło Cię w naszej wizji zbudowania aplikacji do celów Hot Desk? 
 

Artur: Realne rozwiązanie obecnego problemu z rezerwowaniem biurek w biurze, nowe dla mnie 

technologie oraz możliwość pracy z jednymi z najlepszych specjalistów IT w Łodzi. 

Damian: Bardzo lubię budować aplikacje, które mają szansę być wykorzystane przez innych… które 

po prostu są potrzebne i rozwiązują jakiś problem. Taka właśnie była aplikacja do Hot Desk. 

Dodatkowo zachęciły mnie używane technologie. 

 
Jakie były Twoje wrażenia z pierwszych zajęć prowadzonych w biurze Atos? 
 

Damian: Byłem zadowolony, gdyż wszystko było przygotowane na naszą wizytę. Zostaliśmy od 

razu przedstawieni całemu zespołowi, z którym komunikowaliśmy się już do końca projektu. 

Uzgodniliśmy wspólną wizję aplikacji – zgodną z naszymi wyobrażeniami i oczekiwaniami Atos. 

Generalnie całe spotkanie było przeprowadzone profesjonalnie. 

Artur: Moje wrażenia z pierwszych zajęć prowadzonych w biurze były bardzo pozytywne. Byliśmy 

bardzo dobrze „zaopiekowani” przez świetnych specjalistów, którzy pomogli nam wejść w rytm 

pracy oraz zaprojektować cały nasz system informatyczny. 

Kinga: Lekkie zamieszanie, ale daliśmy radę. Gdy w salce konferencyjnej pojawiło się nagle ośmiu 

specjalistów, a każdy z nich mówił pojęciami, których nie rozumiałam, byłam trochę spanikowana. 

Jednak za każdym razem po moim pytaniu dostawałam wyczerpującą odpowiedź i wszystko 

stawało się jasne, a stres znikał. 

 
Czy dobór specjalistów ze strony Atos w pełni pokrywał zakres kompetencji niezbędny do 
założeń przyjętego do realizacji projektu? 
 



 

 

Artur: Dobór specjalistów ze strony Atos w pełni pokrył nasze potrzeby do realizacji projektu. 
Aplikacja była rozwijana pod okiem ludzi o ogromnym doświadczeniu zarówno w Javie, jak                                  
i Angularze. Wiele ich cennych uwag zostało uwzględnionych w projekcie, a nasza wiedza 
dotycząca tworzenia aplikacji webowych zdecydowanie się poszerzyła. 

Kinga: Dostaliśmy więcej specjalistów niż było nas w projekcie, a każdy z nich z ogromnym 
doświadczeniem i z chęcią do pomocy w razie problemu. Każdy aspekt projektu był dokładnie 
omówiony. 

 
Czego nauczyłeś/łaś się we współpracy z Architektami i Programistami naszej firmy? 
 
Damian: Przede wszystkim nauczyłem się tego, jak wygląda projekt w prawdziwej firmie. 

Dodatkowo poznałem nowe praktyki w programowaniu. Poznałem też nowe technologie. 

Artur: Tworzenia skalowalnych aplikacji webowych. Tworzenia „dobrych” restowych API. Pracy                           

w zespole w metodologii SCRUM. 

Kinga: Oj, bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze od architektów – planowania projektu. Dzięki „stories”, 

które z początku się wydawały bezcelowe, udawało się wprowadzać kolejno nowe funkcjonalności 

do aplikacji, a finalnie zakończyć projekt z ich kompletem. Za to od programistów nauczyłam się, 

że nie ma kodu, którego nie można poprawić, skrócić lub ulepszyć. 

 
Jakich technologii zdecydowaliście się użyć i co miało główny wpływ na Waszą decyzję? 
 
Kinga: Docker – możliwość konteneryzacji naszego rozwiązania, a także łatwość w instalacji                              

u klienta. Spring Boot 2 – Framework, który skrócił czas pracy w dziedzinie np. połączenia z bazą 

danych, co było niezbędne w małym zespole, który miał dużo do zrobienia. Angular 9 – prostota 

w zaimplementowaniu biblioteki Material, która również miała duży wpływ na przyspieszenie 

pisania kodu. 

Artur: Backend postawiliśmy na Spring Boot ze względu na jego prostą konfigurację oraz 

ograniczenia kodu boilerplate do minimum. Do stworzenia frontendu posłużyliśmy się Angularem. 

Mieliśmy zapewnione świetne wsparcie w tym frameworku oraz dzięki Angular Material 

uzyskaliśmy przejrzysty i spójny interfejs graficzny. Do konteneryzacji środowiska użyliśmy 

narzędzia Docker, aby zapewnić jednakowe działanie aplikacji u każdej osoby w zespole. 

Dokumentację projektu stworzyliśmy z użyciem OpenAPI. Podyktowane to było prostotą działania 

i wygodnym formatem plików „yml”, które zespół backendowy przekazywał zespołowi 

odpowiedzialnemu za frontend. 

 
Sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła kontynuację zajęć w formie stacjonarnej 
 z bezpośrednim kontaktem z prowadzącymi. Jak odebrałeś/łaś zmianę formy realizowanych 
warsztatów na zajęcia on-linowe? 
 
Artur: Wiedziałem, że niezależnie od formy realizacji naszych spotkań, możemy liczyć na wsparcie 

ze strony firmy Atos, a dzięki trybowi zdalnemu mogliśmy czas spotkań rozkładać na kilka dni 

zamiast jednego całego dnia w biurze. Przejście na tryb zdalny może i było na początku ciężkie, 

jednakże nie odbiło się negatywnie na realizacji projektu, który dodatkowo skończyliśmy przed 

czasem. 



 

 

Kinga: Zajęcia online nie stanowiły żadnego utrudnienia. Co więcej myślę, że ułatwiły. Jako 

studenci mieliśmy w domach własne biurka, a w moim przypadku także większy monitor, który 

znacznie ułatwiał pisanie kodu czy tworzenie dokumentacji. Spotkania polegały tylko na 

omówieniu postępów, a także na ustaleniu nowych zadań na kolejny tydzień, więc nie wymagało 

to spotkania twarzą w twarz. 

 
Który moment w projekcie był dla Ciebie najtrudniejszy i jak sobie z nim poradziłeś? 

 
Damian: Najtrudniejszymi momentami była integracja prac obu zespołów. Czasami też ciężko było 

wykorzystywać najlepsze praktyki. 

Artur: Początek. Najtrudniej jest zacząć. Okiełznać nową technologię. W naszym przypadku 

problematyczne było uwierzytelnianie, które stanowiło pierwszy i zarazem najtrudniejszy dla nas 

element w aplikacji. Dzięki wsparciu ze strony firmy w postaci porad i tutoriali udało nam się ruszyć 

do przodu z tego newralgicznego punktu, a potem już bez większych problemów szliśmy do przodu 

z realizacją projektu. 

 
Jaki rodzaj wsparcia uzyskany od firmy okazał się dla Ciebie najcenniejszy? 
 
Artur: Wsparcie merytoryczne w postaci porad udzielanych nam na Slacku, w review pull 

requestów na Githubie czy też bezpośrednio w trakcie spotkań na Circuit. 

Damian: Najcenniejsze dla mnie było poznanie jak wygląda profesjonalny i czysty kod. 

 
Przed finalną zdalną prezentacją projektu na Politechnice Łódzkiej przedstawiciele firmy Atos 
przeprowadzili sesję mentoringową przygotowującą Was do efektywnej prezentacji projektu. 
Jak odebraliście tę formę szkolenia i czy okazała się ona dla Was pomocna? 
 
Kinga: Po co tworzyć aplikację, jeśli później się jej nie sprzeda? Dzięki spotkaniom 

przygotowującym nas do podsumowania projektu nauczyłam się, jak powinna wyglądać 

profesjonalna, ale nie nudna prezentacja produktu. Poznałam sposoby tworzenia przykuwających 

oko i zapadających w pamięć slajdów, które towarzyszyły nam podczas wystąpienia. 

Damian: Jak najbardziej było to pomocne. Były to rady, których nikt na uczelni by nam nie dał i nas 

tego nie nauczył. 

Artur: Uważam, że sesja mentoringowa świetnie przygotowała nas do prezentacji finalnej. Dzięki 

udzielonym nam wskazówkom, bez stresu i pewni siebie zaprezentowaliśmy projekt jako dobrze 

przemyślaną i logicznie spójną całość, która spełnia pierwotne założenia. Dzięki podziałowi na role 

i wcześniejszemu zaplanowaniu kompozycji naszej prezentacji uniknęliśmy zbędnego chaosu, 

który towarzyszył pozostałym grupom. 

 
Co ulepszylibyście na przyszłość w formie zaproponowanych zajęć ze strony specjalistów Atos? 
 
Damian: Jak dla mnie nie ma nic większego do poprawy. Jedynym aspektem, na który zwróciłem 

uwagę to fakt, że przed finalną wersją projektu dodawaliśmy funkcjonalności, których nie 

omawialiśmy na początku. Według mnie powinniśmy skończyć to, co założyliśmy, a następnie 

zacząć dodawać nowe funkcjonalności. 



 

 

Artur: Zajęcia były na wysokim poziomie i zawsze odbywały się punktualnie, dlatego nie mam 

żadnych propozycji, co można jeszcze usprawnić. 

 
Jak oceniacie doświadczenia wyniesione z projektu w kontekście swojej dalszej kariery 
zawodowej, a także kontynuacji studiów na Politechnice Łódzkiej? 
 
Artur: Doświadczenie wyniesione z tego projektu uatrakcyjnia moje CV w oczach pracodawcy,                       

a przede wszystkim ukierunkowuje mnie na dalszy rozwój jako Java Developer. Nowo zdobyte 

umiejętności na pewno przydadzą się zarówno w trakcie dalszej realizacji studiów na Politechnice 

Łódzkiej, jak i przy tworzeniu projektu opisywanego przez moją przyszłą pracę inżynierską. 

Kinga: Projekt był przeprowadzony profesjonalnie i mówiąc „profesjonalnie”, mam na myśli, że 

czułam się jakbym była zatrudniona w firmie, a tworzony projekt jest wykonywany z dużą 

dokładnością i wiedzą ekspercką. Projekt typowo produkcyjny (w którym można się dużo nauczyć), 

a nie studencki, który trzeba zrobić i zdać. 

 
Czy zarekomendujesz znajomym udział w Implementacjach Przemysłowych we współpracy  
z firmami komercyjnymi, w tym z Atos? 
 
Artur: Była to współpraca, którą z ręką na sercu mógłbym polecić każdemu studentowi PŁ, który 

jest pracowity i chce zdobywać nowe umiejętności. To nie jest łatwy przedmiot, ale bardzo 

pożyteczny i przydatny w przyszłym życiu zawodowym. 

Damian: Na pewno. Ja wspominam to jako najlepszy przedmiot z Politechniki Łódzkiej. 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Dorota Duchnowicz – Ciesielska 

HR Consultant – Human Resources 

 

Grzegorz Trzciński 

GDC Technology Business Development 
& Site Manager Łódź 

 

 


