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Szanowni Państwo,

Kongres MBA to wydarzenie wyjątkowe – platforma wymiany 
doświadczeń ludzi nauki i biznesu o międzynarodowej skali 
i renomie, angażuje uczestników w ważne debaty i pozwala 
zrozumieć mechanizmy współczesnego zarządzania już po raz 
jedenasty.
Rozpiętość tematyczna spotkań w ramach 10 poprzednich edycji 
była imponująca – wiem, iż organizatorzy dokładają wszelkich 
starań, aby wzmacniać najwyższą jakość dyskusji, zapraszając 
uznane autorytety środowisk nauki i biznesu. Ta specyficzna 
współpraca, będąca motorem współczesnej gospodarki, dzięki 
spotkaniom w duchu wyważonej dyskusji i ekskluzywnej wiedzy, 
pochodzącej od doświadczonych praktyków, kwitnie pięknie 
wśród rozmów i spotkań uczestników Kongresu. Dodatkowym 
atutem, który nie pozostawia wątpliwości co do zamiarów 
organizatorów, którzy sami są ludźmi nauki, jest praktyczny 
wymiar wiedzy – tradycją kongresu są wizyty studyjne  
w najlepszych firmach regionu, pozwalające uzyskać wgląd  
w tajniki sukcesu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw.
Wierzę, iż XI Kongres MBA stanie się dla Państwa miejscem 
inspirujących odkryć, pogłębiającym wiedzę i pełnym ciekawych 
spotkań. Życzę, by stał się wyjątkowym, indywidualnym 
doświadczeniem spotkania światów nauki i biznesu. 

prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Szanowni Państwo, 
z Kongresem MBA nie można się nudzić. Tak jak zmienia się 
świat, tak ciągle zmienia się Kongres. W tym roku po raz pierwszy 
Kongres jest organizowany wspólnie przez 7 znakomitych 
ośrodków zajmujących się studiami MBA: Akademię Leona 
Koźmińskiego, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, 
Fundację Edukacyjną Perspektywy, Społeczną Akademię Nauk  
w Łodzi – Clark University, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet 
Warszawski i oczywiście Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Każdy 
z ośrodków przygotował „swój” panel dyskusyjny. Warto 
będzie posłuchać i podyskutować o fundamentach biznesu. 
O przywództwie, o strategiach umiędzynarodowiania firm, 
edukacji menedżerskiej czy o interesujących, z praktycznego 
punktu widzenia, dla większości z nas zagadnieniach HR-owych. 

Tradycyjnym elementem programu będą wizyty studyjne 
w ciekawych firmach regionu. To już piąty rok, odkąd 
wprowadziliśmy w porozumieniu z przedsiębiorstwami, do 
programu Kongresu możliwość zaznajomienia się z praktykami 
zarządczymi w tych miejscach, w których są wypracowywane  
i realizowane. W tym roku zapraszamy jak zwykle do znakomitych 
firm z różnych branż, tym razem do Coca-Cola HBC, MAN 
Trucks, Silgan White Cap Polska i do Woodward.

Kongres to nie tylko panele, dyskusje, networking i wizyty 
studyjne. Zachęcamy serdecznie do dzielenia się swoim 
sukcesem w czasie tradycyjnej aukcji charytatywnej w czasie 
wieczornej Gali. A jak XI Kongres będzie już dobiegał kresu –  
i zaczniemy myśleć o nauczkach (hmmm… o lessons learned)  
i planach na XII Kongres – spotkajmy się na organizowanym „od 
zawsze” turnieju golfowym. Niektórzy z nas – aby zmierzyć się  
z tymi dziwnymi kijami i piłeczkami, a niektórzy z nas po prostu, 
aby spędzić czas na świeżym powietrzu wśród fantastycznych 
ludzi. 

I niech nasze ścieżki przez te trzy dni krzyżują się jak najczęściej!

dr Przemysław Domański
Dyrektor Rady 
Programowej Kongresu
Członek Rady Fundacji KSB UEK

Robert Sołek
Prezes Klubu KSB Alumni MBA
Członek Rady Fundacji KSB UEK

Szanowni Państwo,
w imieniu Samorządu Województwa 
Małopolskiego pragnę serdecznie 
powitać wszystkich uczestników XI 
Międzynarodowego Kongresu MBA.
Cieszę się, że mogę sprawować 
patronat nad tak ważnym 
przedsięwzięciem, które jest 
doskonałą okazją do debaty nad 
aktualnymi wyzwaniami, jakie stawia 
przed nami współczesny świat. 
Województwo Małopolskie i jego 
stolica – Kraków – jest przykładem 

silnego ośrodka gospodarczego i doskonałego miejsca dla rozwoju 
biznesu. Jako województwo jesteśmy jednym z najdynamiczniej 
rozwijających się regionów Polski i Środkowej Europy. Bez wątpienia  
w osiągnięciu tej pozycji pomogło nam skuteczne zarządzanie 
Funduszami Europejskimi, czego świadectwem są zarówno inwestycje 
regionalne, jak i ogólnopolskie rankingi. 
Wypełniając zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011 – 2020, Małopolska przyjmuje nowe oblicze nowoczesności, 
które zakłada: dobre wykorzystanie funduszy unijnych, wzmocnioną 
infrastrukturę, zaawansowane technologie i wykorzystanie ogromnego 
potencjału ludzi tu żyjących. 
Jestem przekonany, że udział w obradach XI Kongresu MBA zainspiruje 
Państwa ciekawymi pomysłami. Życzę wszystkim Państwu, aby 
pobyt w Krakowie był czasem owocnym pod względem naukowym 
i zawodowym. Jednocześnie, jako Marszałek Województwa 
Małopolskiego mam nadzieję, że wizyta ta stanie się zachętą do 
dłuższego pobytu w naszym regionie. Bliższe poznanie Małopolski, jej 
unikalnych walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych 
będzie z pewnością źródłem wielu wzruszeń i wspaniałych wspomnień.

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

W znowelizowanej w 2005 roku
strategii rozwoju Krakowa szcze-
gólne miejsce przypadło innowa-
cyjnej gospodarce.… Gospodarka 
oparta na wiedzy, czerpiąca z za-
sobów intelektualnych, z  nauki  
i kultury, a jednocześnie gospodar-
ka stanowiąca bazę ekonomiczną 
dla tych dziedzin determinuje dziś 
nasze plany rozwojowe, określa 
politykę inwestycyjną Krakowa…     
I chcę w tym miejscu gorąco po-
dziękować Uniwersytetowi Ekono-

micznemu oraz funkcjonującej w jego strukturach Krakowskiej Szkole 
Biznesu za  owocną działalność naukową i dydaktyczną oraz  cenne 
inicjatywy sprzyjające  realizacji tej strategii, budowaniu nowoczesnego, 
innowacyjnego, otwartego na świat  Krakowa.     
Spotkania MBA zajęły stałe i ważne miejsce wśród prestiżowych 
międzynarodowych konferencji odbywających się w naszym mieście. 
Od 11 już lat skutecznie łączą świat nauki ze światem biznesu, pomagają 
nam mierzyć się z wyzwaniami współczesności.     
Każda kolejna edycja kongresu umacnia dobrą sławę Krakowa jako 
liczącego się ośrodka wymiany i współpracy naukowej, centrum wysoce 
specjalistycznych usług, miasta dysponującego imponującym kapitałem 
społecznym… Każda sprzyja rozbudowywaniu interdyscyplinarnych 
kontaktów, rozwojowi partnerskiej współpracy korzystnej zarówno  dla 
rozwoju nauki i przedsiębiorczości, jak też dla  samego Krakowa.   

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku dla wszystkich 
znakomitych uczestników XI Międzynarodowego Kongresu MBA.

Jacek Majchrowski 
Prezydent Miasta Krakowa 
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Szanowni Państwo,
to wielki zaszczyt powitać 
Państwa na XI Międzynarodo-
wym Kongresie MBA zatytuło-
wanym „Fundamenty biznesu  
w turbulentnym otoczeniu”.
Coraz silniejsza pozycja Polski 
w świecie, globalizacja oraz 
zwiększająca się konkurencja 
stawiają przed współczesnymi 
menedżerami nowe wyzwania. 
Dynamicznie zmieniające się 

czynniki kształtujące rynek zmuszają do większej elastyczności 
i otwartości na nowe rozwiązania. Idea doszkalania i ciągłego 
rozwoju jest szczególnie bliska środowisku MBA,a coroczny 
Kongres stał się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy  
i wymiany doświadczeń.
Wspaniałym wprowadzeniem do dyskusji będzie wykład 
inauguracyjny Prof. Charlesa Wankela, współautora światowego 
bestselleru cenionego w Polsce: James A.F. Stoner, Charles 
Wankel „Kierowanie”. Tegoroczną nowością Kongresu jest 
przygotowanie paneli dyskusyjnych przez przedstawicieli 
czołowych, polskich ośrodków edukacyjnych skupiających 
środowisko MBA. Atrakcyjność dyskusji zapewni obecność 
prelegentów reprezentujących wiedzę zarówno teoretyczną, jak 
i praktyczną. 
Ponieważ weryfikacją teorii jest praktyka, z doświadczeniami, 
problemami i oczekiwaniami kadry menedżerskiej spotkamy 
się również w trakcie wizyt studyjnych w małopolskich 
przedsiębiorstwach, które odniosły sukces.

Cechą kształcenia MBA jest, poza zgłębianiem zagadnień 
teoretycznych zarządzania, możliwość integracji środowiska 
biznesowego. Kontakty interpersonalne są ważnym elementem 
powodzenia w biznesie, dlatego poza częścią teoretyczną  
i wizytami studyjnymi, zapraszamy na uroczystą Galę połączoną 
z aukcją charytatywną. W ostatnim dniu Kongresu spotkamy się 
w mniej oficjalnej, sportowej atmosferze, na polu golfowym 
Royal Kraków Golf & Country Club.
Serdecznie dziękuję Dyrektorom Programów MBA, 
przedstawicielom środowiska biznesu, członkom Klubu 
KSB Alumni MBA, studentom oraz całemu zespołowi 
zaangażowanemu w przygotowanie tegorocznego Kongresu. 
Mam nadzieję, ze program spełni Państwa oczekiwania, 
proszę zatem przyjąć moje życzenia owocnych obrad i wielu 
interesujących wystąpień i dyskusji.

dr Piotr Buła
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tegoroczny  XI Kongres MBA 
podkreśla rolę programów MBA 
w kształtowaniu stabilnej, opar-
tej na fundamentach wiedzy  
i relacji strategii biznesowej  
odpowiadającej wymuszeniom 
współczesnego otoczenia ryn-
kowego, politycznego, kulturo-
wego i technologicznego.
Przewodnim hasłem tego-
rocznego Kongresu jest hasło 
„Fundamenty biznesu w turbu-

lentnym otoczeniu”. Z punktu widzenia programów MBA ma 
ono swoje konsekwencje dla kształtowania i promowania sil-
nego przywództwa,  budowania relacji i układów sieciowych, 
zarządzania talentami w organizacjach, podnoszenia kultury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa i umiejętności poruszania się  
w wielokulturowym i międzynarodowym otoczeniu.  
Potrzeba ich poszukiwania, budowa standardów i dobryk praktyk 
w tych obszarach jest szczególnie widoczna w ostatnich latach, 
które obok kryzysów ekonomicznych i rewolucyjnych zmian 
technologicznych, przynoszą turbulentne zmiany również  
w otoczeniu politycznym państw i gospodarek. 
Wszystkie te czynniki powodują  konieczność ciągłego 
odwoływania się do fundamentów biznesu, fundamentów 
opartych na rzetelnej wiedzy, profesjonalnych kompetencjach  
i uczciwych relacjach. Są one trwałymi czynnikami sukcesu 
zarówno w sferze edukacyjnej, jak i gospodarczej. 

prof. dr hab. Adam Sagan
Przewodniczący Rady Programowej Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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PIĄTEK, 15 MAJA 2015

09:00 - 10:00

10:00 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 17:45

17:45 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:30

20:30 - 23:30

Rejestracja/ poranna kawa

Study Visits

Przerwa, lunch

Uroczyste otwarcie: Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Wykład Inauguracyjny: Prof. Charles Wankel „Managing with Social Media in enterprises”

PANEL I: Fundacja Perspektywy: „Kultura jakości programów MBA – jak to robią                  
najlepsi”

Przerwa kawowa

PANEL II: Krakowska Szkoła Biznesu UEK:„Sposoby osiągania strategicznych zmian 
                w przedsiębiorstwie”

Przerwa kawowa

PANEL III: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: „Wojna o talenty. Rola edukacji                      
                MBA”

Przerwa

Gala Dinner

PROGRAM XI KONGRESU MBA SOBOTA, 16 MAJA 2015

09:00 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:30

18:30 

11:00 - 15:00

PANEL IV: Uniwersytet Warszawski:„Strategie umiędzynarodowienia firm: 
                 w poszukiwaniu najlepszych praktyk”

Przerwa kawowa

PANEL V: Akademia Leona Koźmińskiego: „Budowanie relacji - MBA i co dalej….”

Przerwa kawowa

PANEL VI: Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów:„Nowe metody rozwoju  
                 przywództwa”

Lunch

PANEL VII: Społeczna Akademia Nauk:„Doświadczenia polsko - amerykańskie w edukacji 

                  i biznesie na bazie współpracy Społecznej Akademii Nauk i Clark University”

Przerwa kawowa

Oficjalne zamknięcie kongresu

Przerwa

Wieczór MBA

Impreza golfowa, Turniej o Puchar Dyrektora KSB

NIEDZIELA, 17 MAJA 2015
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KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK

Krakowska Szkoła Biznesu to wyspecjalizowana 
jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Szkoła koncentruje się na prowadzeniu 
studiów podyplomowych, studiów MBA, szkoleń 
oraz działalności badawczej, konsultingowej  
i wydawniczej. Merytoryczny nadzór nad programami 
studiów Szkoły sprawuje Rada Programowa, złożona 
z profesorów z poszczególnych rad wydziałów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
W Radzie Programowej w kadencji 2012–2016 
zasiadają: 

prof. dr hab. Adam Sagan – Przewodniczący
dr Piotr Buła
prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler
dr inż. Mariusz Giemza
prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz
prof. dr hab. Bronisław Micherda
prof. dr hab. Janusz Teczke
prof. dr hab. Kazimierz Zieliński.

Od początku swojej działalności Krakowska Szkoła 
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
aktywnie uczestniczy w życiu swej macierzystej 
Uczelni, jak również współpracuje z innymi 
placówkami i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak 
jednostki samorządów lokalnych, przedsiębiorstwa, 
ośrodki kultury, wyższe i policealne szkoły w kraju  
i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły  
z uczelniami zagranicznymi, w tym m.in. z Stockholm
University School of Business – Szwecja, St. Gallen 
Business School – Szwajcaria, Clark University, 
Suffolk University, Roosevelt University – Stany 
Zjednoczone, France Business School (była ESC 
Clermont-Ferrand Graduate School of Management) 
– Francja, University of Johannesburg – RPA, 
Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie – Mołdawia, 
Lwowskim Instytutem Bankowości Uniwersytetu 
Bankowości Narodowego Banku Ukrainy – Ukraina. 
Szkoła oferuje ponad 80 kierunków studiów  
odyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy  
i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach 
studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 
1000 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój  
i odnoszone sukcesy przyczyniają się do wzrostu 
uznania Szkoły na arenie międzynarodowej 
oraz sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty  
w polskich rankingach.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Prof. Charles Wankel

Wykład Inauguracyjny „Ma-
naging with Social Media in 
enterprises” poprowadzi Prof. 
Charles Wankel – praktyk biz-
nesu, autor książki „Kierowanie” 
(James AF Stoner, Charles Wan-
kel). 

Dr. Charles Wankel, Professor of Management at St. 
John’s University’s Tobin College of Business, has 
received many awards for his research and service 
to the profession from the Academy of Management 
(AOM), the premier scholarly society for the discipline. 
His extensive business and international experience 
is used as a resource in his teaching. He is regularly 
a visiting researcher and lecturer in nations around 
the world. He has served as a Fulbright Fellow and 
with support from the United Nations Development 
Program and the Open Society Fund in Eastern 
Europe. In addition to his position at St. John’s, he is 
Vice Rector at the Poznan„ University of Business in 
Poland. He has served as an executive of his family’s 
Manhattan-based Wankel’s Hardware, founded in 

1896 and currently ongoing. Among his clients are 
Fortune 50 companies, including IBM Learning 
Services (La Hulpe, Belgium, and Briarcliff, NY), 
McDonald’s Corporation (where he has developed a  
program for 10,000 supervisors through its in-house 
Hamburger University, Oak Brook, IL), Prudential 
Insurance (intercultural training for expats), Ecodata 
(futuristic transportation modality alternatives study 
for the Metropolitan Transit Authority of New York), 
and Siberian oil companies. Over decades he has 
lectured in executive programs for the Columbia 
University School of Business in the US and abroad. 
Pro bono consulting assignments include re-
engineering and total quality management programs 
for the Lithuanian National Postal Service’s 55 
districts’ managers and on the establishment of 
an entrepreneurship program at the University of 
Latvia in Riga. He has served as the President of 
the 50,000+ member Higher Education Teaching  
& Learning Association (for 2012 – 2013). He has 
served on the editorial boards of many journals, 
including Academy of Management Learning & 
Education, the Academy of Management Journal, the 
European Journal of International Management, and 
the Journal of Applied Research in Higher Education.
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PANEL I – Fundacja Edukacyjna Perspektywy
„Kultura jakości programów MBA - jak to robią najlepsi”

Mik Kuczkiewicz

 Były wieloletni prezes zarządza-
jący Hay Group Polska oraz były Czło-
nek Zarządu Commercial Union w Belgii. 
Kierował projektami doradczymi w zna-
czących polskich i międzynarodowych 
przedsiębiorstwach m.in. we Francji, 
Belgii, Holandii, w wielu krajach Europy 
Wschodniej. Obecnie działa jako nieza-
leżny doradca pod egidą Romika Consul-
ting. Współpracuje z uczelniami wyższy-
mi, inicjuje projekty edukacyjne mające 
na celu rozwój kompetencji kadry zarzą-
dzającej. Wykładowca prestiżowych pro-
gramów MBA w Szkole Biznesu Politech-
niki Warszawskiej, na Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie (MBA Energy) i Uniwersyte-
cie Ekonomicznym  w Poznaniu. Członek 
kapituły Fundacji Perspektywy tworzącej 
corocznie ranking studiów MBA. Członek 
Zarządu Polskiego Związku Szermiercze-
go. 

Prof. Jan Garlicki Red. Anna Wdowińska

 Dyrektor Generalny Centrum 
Badań Marketingowych INDICATOR, pro-
fesor, kierownik Zakładu Socjologii i Psy-
chologii Polityki INP UW. Od 20 lat
specjalizuje się w badaniach pozycji mar-
ki, imageu firm sektora finansowego. 
Założyciel i współwłaściciel Indicatora 
– agencji badań rynku wdrażającej inno-
wacyjne metody badań marketingowych. 
Jest członkiem-założycielem PTBRiO o- 
raz członkiem ESOMAR, PTS i ISA. Autor 
wielu książek. m.in. Społeczeństwo Przy- 
szłości, Badania przedpromocyjne i sku- 
teczności promocji, Demokracja i integra-
cja europejska.

 Dziennikarka, od 20 lat specjali-
zująca się w tematyce edukacyjnej.  Zwią-
zana z Perspektywami od roku 2001.
Absolwentka Wydziału Dziennikastwa 
Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Rzeczniczka prasowa ran-
kingów edukacyjnych: Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, Ran-
kingu Szkół Wyższych i Rankingu MBA.

PANEL II – Krakowska Szkoła Biznesu UEK
„Sposoby osiągania strategicznych zmian w przedsiębiorstwie”

Marek Rajca Krzysztof Put

 Dyrektor Generalny – Dyrektor Fabryki Silgan White 
Cap Polska Sp. z o.o. Menedżer z 21-letnim doświadczeniem  
w zarządzaniu działalnością operacyjną oraz kierowaniem 
biznesem w Polsce w korporacji międzynarodowej.  
Realizował projekt przenoszenia fabryki z Krakowa do 
Niepołomickiej Strefy Przemysłowej. W roku 1999 – 2000 jako 
dyrektor techniki i produkcji. Od 2006 na stanowisku Dyrektora 
Generalnego i Dyrektora Fabryki. W ostatnich latach 2011-  2015 
kieruje działalnością firmy SWCPL oraz rozbudowuje zdolności 
produkcyjne. 
W działalności firmy uważa za bardzo ważne zrównoważony 
rozwój oraz kierowanie się zasadami dbałości o wszystkie 
aspekty, które mogą mieć wpływ na końcowy wynik firmy 
zgodnie z zasadami EEQM. 
Uważa, że dbałość o jakość wyrobów, dbałość o satysfakcje 
klientów, obniżanie kosztów, rozwój technologii, dbałość  
o pracowników oraz ich rozwój poprzez organizowane 
szkolenia, troskę o warunki bezpiecznej pracy oraz dbałość  
o otoczenie firmy dają firmie szanse na dokonywanie właściwych 
wyborów i decyzji. 
Od roku 2013 przedsiębiorstwo Silgan w Niepołomicach 
aktywnie działa przy wdrażaniu zasad Lean, Kazein oraz TPM 
osiągając coraz lepsze rezultaty dzięki pracy zespołowej.

 Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, filia krakowska 
COCA-COLA HBC POLSKA
Obecnie jako Dyrektor Zakładu Produkcyjnego kieruje fabryką 
Coca-Cola HBC Polska w Staniątkach. Z powodzeniem wdrażał 
w fabryce filozofię lean, szczególnie z naciskiem na planowanie  
i logistykę produkcji. Ekspert w zakresie efektywnego zarządzania 
poprzez zintegrowane systemy, programy wspomagające 
w zakresie manufacturing, rozwoju potencjału podległych 
pracowników oraz kultury pracy opartej na TQM i ciągłym 
dążeniu do bycia organizacją WCM.



14 15

Michał Peschak Grzegorz Kiszluk

                 Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, Grupa Żywiec 
S.A. Od ponad 10 lat związany z branżą piwną, gdzie w Grupie 
Żywiec S.A. zarządza korporacyjnymi projektami, adresując 
potrzeby długoterminowego rozwoju organizacji na przekroju 
takich funkcji jak Sprzedaż i Logistyka, Marketing, Finanse, IT oraz 
HR.  Współtworzył od podstaw Centrum Obsługi Klienta Grupy 
Żywiec S.A. oraz model tele-sprzedaży połączonej z tradycyjnym 
systemem obsługi, gdzie następnie zarządzał zespołem 
odpowiedzialnym za rozwój telesprzedaży oraz optymalizację 
procesów obsługowych.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć, w które był zaangażowany 
było wyodrębnienie w ramach struktury kapitałowej Grupy 
Żywiec S.A. nowej spółki dystrybucyjnej obsługującej kilkadziesiąt 
tysięcy klientów i zatrudniającej blisko 1200 osób.
Michał w pracy z ludźmi wyznaje zasadę, że twoi ludzie są 
zawsze twoim priorytetem numer jeden i że to mocny zespół 
decyduje o mocy menadżera.
Michał jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Studiował również na Wydziale International 
Business w Karelia University of Applied Sciences w Finlandii. Jest 
certyfikowanym menadżerem projektów Prince2 Practitioner 
oraz uczestnikiem studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 Jeden z pionierów reklamy w Polsce. W latach 1991 – 
1996 dyrektor działu mediów Publicis FCB i dyrektor generalny 
Optimedia Poland (1994 – 1996); 1996 – 1998 członek zarządu 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i pierwszy prezes rady 
nadzorczej spółki Polskie Badania Czytelnictwa. Od 1999 z-ca 
prezesa  zarządu, a od 2003 do 2005 r. prezes rady nadzorczej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce (IAA). 
Prowadzi wykłady z marketingu i reklamy w szkołach wyższych. 
Członek jury festiwali: Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, 
Media Trendy, KTR. Laureat „Stalowego Przęsła 2004”  
w kategorii budowania mostów między różnymi poglądami  
i aspektami komunikacji rynkowej, a w szczególności za działania 
integrujące różne środowiska zawiązane z komunikacją rynkową 
i pozwalające wykorzystać synergię ich współpracy. Pierwszy 
redaktor naczelny magazynu Impact. Od 1999 właściciel 
Wydawnictwa Reklamowego AdPress i redaktor naczelny 
pierwszego magazynu marketingu i sprzedaży Brief. Od 10 lat 
obserwujący rynek marketingu miejsc. Twórca platformy Brief 
for Poland służącej wymianie doświadczeń między regionami. 
Ambasador Golden Drum w Polsce.
Honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Reklamy. 

PANEL III – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
„Wojna o talenty. Rola edukacji MBA”

dr hab. Grażyna Aniszewska

 Prof. SGH, pracownik Katedry Teorii Zarządzania SGH. 
Funkcje: kierownik Canadian Executive MBA Program (CEMBA), 
były Dyrektor Wykonawczy Polsko-Japońskiego Centrum 
Zarządzania SGH, były członek Rady Nadzorczej „ANWIL” SA. 
W SGH dydaktyk na studiach licencjackich, magisterskich, 
doktorskich, MBA oraz podyplomowych. Współpraca trenerska  
z firmami szkoleniowymi.
Specjalizacja: kulturowe aspekty fuzji i przejęć, zarządzanie 
transkulturowe, zachowania organizacyjne, społeczna 
odpowiedzialność biznesu.
Odbyte szkolenia i staże zagraniczne: University of Prince 
Edward Island, Charlottetown, Kanada; University of Quebec at 
Montreal, Kanada; University of Minnesota, Minneapolis, USA; 
Erasmus University, Rotterdam, Holandia. Szkolenia “Foreign 
Trade Promotion for Central-European countries” – Kobe 
University, Japonia (uzyskany certyfikat JICA). The Executive 
Program on Corporate Management for Central and Eastern 
European Countries – Tokio, Japonia (uzyskany certyfikat AOTS).

dr. hab. Rafał Mrówka

 Kierownik Programu MBA-SGH (polskojęzyczny 
program Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie) oraz  kierownikiem Podyplomowych Studiów 
Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach 
w SGH. Pracuje w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, gdzie 
specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, 
problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji 
i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami 
pracowników oraz public relations. Działa także aktywnie na rynku 
doradczym i szkoleniowym – ma ponad 15 lat doświadczenia  
w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy 
konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy  
w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program 
UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, 
ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: 
Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, 
Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, 
Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, 
Cersanit. Specjalizuje się w badaniach satysfakcji pracowników, 
pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach 
wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju 
kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku 
organizacji, osób, produktów.
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Dariusz Użycki

 Ur. w styczniu 1964 roku. Po studiach na 
Wydziale Mechanicznym (1987) pracował przez 
rok jako inżynier odpowiedzialny za eksploatację 
techniczną pojazdów. Następnie kontynuował pracę 
naukowo-badawczą na uczelni, uzyskując w 1993 
roku tytuł doktora nauk technicznych (optymalizacja 
zawieszeń pojazdów mechanicznych, modelowanie 
matematyczne, badania eksperymentalne). Na 
początku pozaakademickiej kariery pracował 
jako Training Manager w jednej z wiodących firm 
produkujących sprzęt gospodarstwa domowego 
(Whirlpool Polska), działając na terenie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Następnie rozpoczął 
pracę w jednej z największych  firm doradztwa 
personalnego w Europie (Mercuri Urval), 
początkowo jako konsultant później jako Branch 
Manager i Country Manager w Polsce z pełną 
odpowiedzialnością P&L. W latach 2007 – 2013 był 
Dyrektorem Zarządzającym  Deininger Consulting 
Sp. z o.o. w Warszawie, spółce córce niemieckiej 
firmy Executive Search. Odpowiadał za teren Europy 
Środkowo-Wschodniej łącznie z Rosją i tzw. krajami 
CIS. Od lutego 2014 pełni funkcję Client Partner, 

Andrzej Borczyk

Dyrektor Personalny w Microsoft Polska.
Od 19 lat Andrzej pracuje w kluczowych globalnych organizacjach na rynku Polskim i CEE.  
Firmy te są doskonałym przykładem jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty nie tylko dzięki 
znanym markom, ale dzięki systematycznemu budowaniu zaangażowanych zespołów 
osiągających długofalowe sukcesy.
Karierę zawodową rozpoczął jako Przedstawiciel Handlowy w firmie Mars/Masterfoods  
w 1995 roku.  Po roku zarządzał swoim pierwszym zespołem sprzedaży. Następnie kierował 
działem szkoleń, a w kolejnym kroku objął obowiązki  Dyrektora Regionalnego, by później na 
stanowisku Sales Operations Manager koordynować  operacje wspierające dział sprzedaży. 
Pracę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi podjął w 2003 roku jako Business Partner dla 
obszaru Supply, a następnie awansował na stanowisko Resourcing and Talent Development 
Manager. W tej roli tworzył strategię rekrutacji i rozwoju budując Employer Branding, Programy 
Graduackie, sukcesję oraz programy rozwoju kompetencji w Polsce oraz regionie CEE. Przed 
dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft, Andrzej pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę  
i Europę Centralną w firmie Diageo, gdzie był odpowiedzialny za strategię dotyczącą 
zasobów ludzkich i jej wdrażanie. 
W Microsoft poza realizacją strategii HR i zarządzaniem zespołem Andrzej koordynuje 
szkolenia rozwoju kluczowych kompetencji na poziomie CEE.  Jest głęboko przekonany 
iż ludzie są dziś główną wartością firmy i przewagą konkurencyjną. Microsoft w Polsce był  
w ostatnich czterech  latach uznawany jako Great Place to Work i dwukrotnie wygrał  
w rankingu firm zatrudniających do 500 osób.  
Andrzej jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagielońskim oraz Studium 
Zarządzania i Biznesu.  Pasją Andrzeja jest tenis, narty i piłka nożna.

Dorota Serafin

 Doświadczony menedżer z unikalną praktyką zawodową na 
styku biznesu i nauki.
W latach 2006 – 2012 była Dyrektorem Zarządzającym Programu WEMBA 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), kierując realizacją 
prestiżowych studiów executive MBA. Następnie do 2014 roku pełniła 
funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii w SGH, gdzie była 
odpowiedzialna za wspieranie współpracy w dziedzinie komercjalizacji 
wyników badań naukowych pomiędzy SGH a biznesem. Przez 12 lat 
Dorota pracowała też dla Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej, co 
pozwoliło jej dobrze poznać specyfikę tego typu organizacji.
W 2015 roku dołączyła do zespołu Nalios Sp. z o.o. Firma, będąc eks-
pertem w branży IT, realizuje międzynarodowe projekty z wykorzysta-
niem najnowszych technologii oraz oferuje usługi rekrutacyjne i do-
radcze. Jej misja „advancing business. growing people.” pokrywa się  
z zawodowymi dążeniami Doroty, która wykorzystuje swoje wcześniej-
sze doświadczenia, skutecznie wspomagając rozwój biznesu.
Dorota, będąc orędowniczką idei ustawicznego kształcenia się, jest m.in. 
absolwentką studiów magisterskich na SGH, studiów Warsaw Executive 
MBA, studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej SGH, czy 
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2006 roku Dorota aktywnie działa w Stowarzyszeniu WEMBA, 
zrzeszającym absolwentów programu.

Head of Industrial Sector CEE&CIS w firmie Pedersen & Partners. 
Legitymuje się projektami prowadzonymi od Francji po Kazachstan 
i syberyjską część Rosji. Płynnie posługuje się językiem angielskim  
i rosyjskim oraz niemieckim na średnim poziomie. Poza standardową 
aktywnością w obszarze działalności konsultingowej jest stałym lektorem 
prowadzącym tematyczne wykłady / ćwiczenia w ramach: 
- Canadian Executive MBA, SGH
- MBA – SGH,
- AHK – Polsko Niemiecka Izba Gospodarczo Przemysłowa,
- SPCC – Scandinavian-Polish Chamber of Commerce,
- PSCC – Polish-Swiss Chamber of Commerce.
Tematyka zajęć obejmuje głównie takie zagadnienia, jak: przywództwo, 
autorefleksja, komunikacja, planowanie rozwoju kariery, budowanie 
równowagi życiowej menedżerów (dążenie do stanu określanego 
jako „Dobre Życie”). Przekaz jest kierowany przede wszystkim do kadry 
zarządzającej, dysponującej już bogatym doświadczeniem zawodowym 
i życiowym. 
Poza zawodowym i osobistym doświadczeniem, fundamentem 
zajęć są także własne oryginalne badania rynkowe (przeprowadzone 
samodzielnie lub we współpracy z partnerami, np. SGH, PwC, White 
& Case), dotyczące postaw i zachowań polskich menedżerów, ich 
samooceny, wypalenia zawodowego, sytuacji menedżerek w Polsce. 
Były one także przedmiotem trzech publikacji w Harvard Business 
Review Polska oraz dwóch w Przeglądzie Corporate Governance. 
Od 2013 roku jest autorem programu i prowadzącym unikatowy 
przedmiot w ramach studiów SGH-MBA: „Świadomy rozwój kariery 
zawodowej i kompetencji przywódczych”. 
Prowadzi także procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej oraz jest 
gościnnym wykładowcą na Podyplomowych Studiach Coachingu, SGH. 
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PANEL IV – Uniwersytet Warszawski
„Strategie umiędzynarodowienia firm: w poszukiwaniu najlepszych praktyk”

Julia Wollner Paweł Dudek

 Redaktor naczelna dwumiesięcznika 
„La Rivista” – pierwszego w Polsce drukowane-
go magazynu w całości poświęconego włoskiej 
kulturze, sztuce i stylowi życia Współwłaścicielka 
warszawskiego wydawnictwa Draft Publishing, 
specjalizującego się w powieściach autorów 
europejskich. Literaturoznawca, dziennikarka, 
popularyzatorka kultury włoskiej w Polsce. Ita-
lianistka i wielka miłośniczka Wiecznego Miasta. 
Od pięciu lat prowadzi popularną stronę inter-
netową o Włoszech. Jej największą pasją jest 
antyczny Rzym oraz poszukiwanie starożytnych 
śladów we współczesnej Italii – zagadnieniu 
temu poświęciła swój doktorat na Uniwersytecie 
Warszawskim (2010). 

 W  latach  2013 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WARS S.A. 
Menedżer z praktyką w rozwoju biznesu i wdrażaniu zmian w organizacjach, 
znany i ceniony connector”.
Karierę zawodową zaczynał w Norwich Union, gdzie pełnił 
szereg funkcji – między innymi sekretarza Rady Nadzorczej.  
W latach 2002 – 2005 pracował dla Medicover, gdzie odpowiadał za rozwój 
nowych produktów w regionie Europy Centralnej.
Współpracował z Canadian International Management Institute (wydawcą 
polskiej edycji magazynu „Harvard Business Review”), gdzie zajmował się 
rozwijaniem linii szkoleń menedżerskich. 
W latach 2008 – 2011 wprowadzał na rynek w Polsce, Czechach, na Węgrzech 
i Słowacji kancelarię prawną Bird & Bird.
W swojej karierze zawodowej doradzał również zarządom spółek z branży 
telekomunikacyjnej, obronnej oraz usług profesjonalnych. Aktywnie 
uczestniczył w rozwoju relacji handlowych między Polską a USA w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2005 – 2013 był pełnomocnikiem 
zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw Illinois Executive MBA. 
Ukończył filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent programu 
dla liderów biznesu „Leadership Development Program„ realizowanego przez 
Harvard Business School w Bostonie oraz studiów podyplomowych w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie.

Dr Michał Zdziarski

 Amerykanista i doktor nauk ekonomicznych 
specjalizującym się w zagadnieniach zarządzania strategicznego 
i zarządzania międzynarodowego.  Stypendysta amerykańskiej 
The National Science Foundation i brytyjskiego Know How 
Found. Współpracował w zakresie badań, programów rozwoju 
kadry kierowniczej i doradztwa strategicznego  m.in. z Accenture, 
Australian Center for Corporate Social Responsibility, Bankiem 
Pekao SA, Cap Gemini, Celebrity Speakers, The Chartered 
Institute of Management, Dalkia Polska, Deloitte, EMPAC, House 
of Skills, Human Capital Institute, Kainos, KPMG, Management 
Centre Europe, SAP, TNOiK i White and Case. Publikował  
w Harvard Business Review Polska, Problemach Zarządzania, 
Business Week Polska, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej oraz 
w Personelu i Zarządzaniu. Prowadził wykłady i seminaria m.in., 
na temat współczesnych koncepcji zarządzania, teorii strategii, 
zarządzania strategicznego, zarządzania międzynarodowego. 
Wykładał w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Międzynaro-
dowym Centrum Zarządzania UW, programie Executive MBA 
European University i na Uniwersytecie Urbino. 

José Caldas de Sousa

 Director at The Color Run Poland. Graduated from the 
Faculty of Technology and Sciences at Coimbra University, the 
Faculty of Management at Warsaw University and the College of 
Business at University of Illinois, where he got an MBA degree. 
He has also completed a post-graduation in Renewable Energy.
During his 13-year career he worked mostly in the Renewable 
Energy Industry mainly wind, taking positions as project manager, 
technical director, business development director and board 
member.
In the last 8 years he lives in Poland, first he worked 4 years 
in Martifer Renewables, based in Poland but responsible for the 
projects in Poland, Romaine, Bulgaria, Slovakia and Ukraine. He 
worked directly with the manager director for the region and 
took position as board member is different SPV’s of the group.
In 2011 he become an entrepreneur and since then he opened 
3 companies in Poland, first connected with renewable industry, 
second a start-up after MBA studies and currently is introducing 
in the Polish market an International event (The Color Run TM).
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PANEL V – Akademia Leona Koźmińskiego
„Budowanie relacji. MBA i co dalej...”

Sylwia Hałas - Dej Marek Rybiec

 Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA.
Do grudnia 2011 – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego w Akademii Leona Koźmińskiego.
Obecnie Dyrektor ds. produktów edukacyjnych i rozwoju  
w nowo utworzonym w Akademii Leona Koźmińskiego 
Center of Excellence – Centrum realizuje studiaMBA, Studia 
Podyplomowe, Programy Rozwojowe, Szkolenia, Doradz-
two, Konferencje, odpowiada za relacje z Absolwentami  
i Kariery Studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne  
i UE. W ramach Center of Excellence odpowiada za studia 
podyplomowe i studia MBA (ponad 80 programów studiów), 
przygotowanie i realizację Programów rozwojowych, szko-
lenia, współpracę z biznesem w ramach biura karier i współ-
pracy z absolwentami. Posiada wieloletnie doświadczenie  
w projektowaniu i realizacji Programów edukacyjnych. Rów-
nolegle pełni funkcję zastępcy Dyrektora Executive MBA 
oraz  kierownika studiów podyplomowych Zarządzanie  
w sporcie – FIFA/CIES program. Członek Rady marketingo-
wej program Euro*MBA, członek rady nadzorczej Między-
narodowej Szkoły  Zarządzania, a także członek zarządu 
Fundacji Koźmińskich.

 Marek Rybiec został powołany na stanowisko prezesa 
zarządu Skarbiec TFI SA w lipcu 2012 roku. Jest absolwentem Wydziału 
Nauk Geograficznych i  Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe  
z zakresu Inwestycji Kapitałowych, Zarządzania i Marketingu 
oraz Rynku Funduszy Inwestycyjnych. W październiku 2013 roku. 
ukończył studia menedżerskie Executive MBA zorganizowane przy 
udziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet 
Gdański oraz Erasmus University. Swoją przygodę z finansami 
rozpoczynał w Biurze Maklerskim należącym do WBK SA. Następnie 
pracował w PKO/CREDIT SUISSE TFI SA jako Manager ds. Sprzedaży, 
z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektor ds. Sprzedaży oraz Dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu oraz pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. 
W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania 
Relacjami Klientów BRE Wealth Management SA, a następnie został 
powołany do zarządu spółki, gdzie od 2008 roku odpowiadał 
także za relacje z Klientami i tworzenie oferty BRE Private Banking 
& BRE Wealth Management na stanowisku z-cy Dyrektora 
Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. Od 2008 roku  
w Domu Inwestycyjnym Xelion (wcześniej Xelion Doradcy Finansowi) 
pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży 
oraz członka zarządu, a później wiceprezesa zarządu.

Nikolay Kirov

 Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 roku wykładowca i doradca w zakresie: Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania wartości dodanej 
w biznesie, Przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych,Budowania 
modelów e-Biznesu i Strategii. 
Od prawie 20 lat, ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych na Programach Rozwojowych dla 
Korporacji i Przedsiębiorców, studiach podyplomowych,  programach Master of Business Administration: MBA Executive, MBA IT, MBA HR, MBA dla 
Finansistów, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, na międzynarodowym programie MBA Executive realizowanym w języku rosyjskim na 
Białorusi. 
Na swoich kursach pokazuje jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne  
i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.
Obecnie pełni szereg funkcji. Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych, Center of Excellence (Centrum 
Doradztwa i Kształcenia Menedżerów) Akademii Leona Koźmińskiego.Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek 
Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National 
Sales Awards oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe.”
Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą 
i Zespołem Sprzedaży”. Opiekun kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun  
i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.   
Główne zainteresowania badawcze, to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie.
Główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć 
oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, 
wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.
W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w projektowaniu programów rozwojowych dla firm i instytucji. Centrum 
realizuje studia Master of Business Administration, Studia Podyplomowe, Programy Rozwojowe, Szkolenia, Doradztwo, Konferencje, odpowiada za 
relacje z Absolwentami i Kariery Studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. 
W latach 2005 – 2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł), „Studia podyplomowe 
dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych „Edukacja dla Przedsiębiorczości”  
w ramach SPORZL 2.3,A.
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Sebastian Kotow

                 Doradca biznesowy, wykładowca, przedsiębiorca i menedżer. Studiował psychologię biznesu i zarządzanie  
w USA. W ciągu ostatnich kilkunastu lat pracował w dziewiętnastu krajach dla wielu firm z listy Fortune 100 w takich branżach 
jak bankowość, doradztwo biznesowe i szkolenia. W Polsce ponownie od 2006 roku, jako Ekspert w European Advisors Institute, 
Dyrektor Zarządzający Best Seminars Sp. z o.o., później Prezes Zarządu oraz wspólnik w firmie Brian Tracy International. Tworzył  
i rozwijał, wraz z zespołem, polski oddział firmy organizując największe w latach 2006 – 2013 seminaria biznesowe  w Polsce. 
W latach 2013 – 2014 – CEO polskiego oddziału największej firmy szkoleniowej na świecie - FranklinCovey, odpowiedzialny za 
rozwój nowych praktyk i linii biznesowych. W tym samym czasie był również Liderem Praktyki Zaufania | Speed of Trust – stworzonej  
i zarządzanej globalnie przez jej twórcę – Stephena M.R. Coveya oraz członkiem zarządu Door Group S.A. (GTD, IMA, Partners 
in Leadership, Jolles Associetes, Peterson Gillespie International) – brał udział w tworzeniu bieżącej strategii grupy, działalności 
operacyjnej, implementacji projektów i nowych programów rozwojowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obecnie jest 
Prezesem Zarządu firmy Redwood Institute Europe, ponadto – doradcą zarządu oraz członkiem rady programowej Polish National 
Sales Awards, członkiem rady ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkThank, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, 
International Association for Research in Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Od listopada 2014 roku 
jest również przewodniczącym rady nadzorczej Quadrilion Art Capital Group S.A., organizacji specjalizującej się w popularyzacji  
i międzynarodowym obrocie dziełami sztuki nowoczesnej znanych międzynarodowych artystów.
Zajmuje się psychologią biznesu, ekonomią zaufania, błędami myślenia i wpływem społecznym. Jest autorem publikacji i artykułów 
w tematyce sprzedaży, zaufania w biznesie oraz rozwoju zawodowego menedżerów. Wykłada gościnnie na wielu uczelniach 
wyższych (m.in Poznański Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) jest wykładowcą na studiach MBA 
na  Akademii Leona Koźmińskiego. Jego głównym  zainteresowaniem badawczym jest ekonomia zaufania – wpływ zaufania  na 
wyniki jakościowe i ilościowe w biznesie.   Występuje na wielu branżowych konferencjach i seminariach biznesowych. Prowadzi 
sesje strategiczne dla zarządów firm, indywidualne konsultacje, coaching dla przedsiębiorców i najwyższej kadry menedżerskiej.  
W jego wykładach i szkoleniach uczestniczyło w ciągu ostatnich kilku lat ponad trzydzieści tysięcy osób.

PANEL VI – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedźerów
„Nowe metody rozwoju przywództwa”

Joanna Tyszka

 Joanna Tyszka ukończyła Wydział Zarządzania 
na Uniwersytecie Gdańskim. Od ponad 25 lat związana 
jest z Grupą LOTOS S.A. w Gdańsku. Jako Dyrektor Biura 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za kreowanie  
i realizację polityki personalnej w ramach Grupy Kapitałowej 
LOTOS, zatrudniającej ponad 5000 pracowników  
w kilkunastu spółkach w kraju i za granicą. W drodze 
negocjacji treści Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy 
ze związkami zawodowymi wdrożyła spójne systemy 
motywacyjne w spółkach LOTOS. Zorganizowała nabór  
i wyszkolenie pracowników do ,,Programu 10+’’ - największego 
programu inwestycyjnego, realizowanego  w Polsce  
w latach 2008 – 2011, o wartości 5,5 mld zł, zwiększającego 
zdolności przerobową rafinerii w Gdańsku do 10,5 mln 
ton ropy naftowej rocznie. Do najważniejszych osiągnięć 
zawodowych można zaliczyć także realizację unikalnych, 
długofalowych programów rozwojowych, ukierunkowanych 
na wzrost świadomości biznesowej pracowników, wsparcie 
zarządzania procesowego, zmianę kultury organizacyjnej 
oraz przygotowanie kandydatów na kluczowe stanowiska  
w ramach Akademii LOTOS.

Artur Miernik

 Z polskim rynkiem finansowym związany od 2000 roku. W latach 2000–2005 
pełnił funkcję dyrektora Centrum Obsługi Klienta, a później Dyrektora Departamentu 
Zarządzania Relacjami z Klientem w międzynarodowej firmie inwestycyjnej. Od 
2009 roku pracował w jednej z największych na świecie grup bankowych, gdzie brał 
udział w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju spółki na rynkach: Indie, Rosja, Turcja, 
Chiny, Izrael. Następnie w tej samej grupie współtworzył programy rozwojowe dla 
pracowników oraz był współodpowiedzialny za światowy program talentów.
Od ponad 4 lat odpowiada za politykę personalną oraz zarządzanie efektywnością  
w PKO Banku Polskim SA. Aktualnie pracuje na stanowisku dyrektora Pionu 
Zarządzania Personelem. W ramach realizacji strategii HR wdraża rozwiązania 
systemowe w zakresie wynagradzania i motywowania pracowników w organizacji, 
rozwoju zasobów ludzkich, w tym zarządzania szkoleniami, a także w zakresie 
rozwiązań dotyczących badania efektywności współpracy wewnątrz organizacji oraz 
jakości usług świadczonych Klientom Banku. 
Najważniejsze zrealizowane projekty to stworzenie i wdrożenie: systemu 
wartościowania stanowisk pracy wraz z atrakcyjnym systemem motywowania  
i benefitów dla pracowników Grupy Kapitałowej Banku, katalogu wartości Banku, 
systemu oceny okresowej opartego na modelu kompetencji oraz systemu szkoleń. 
Ostatnie 4 lata to także wdrożenie w Banku skutecznych narzędzi do budowania 
zaangażowania pracowników oraz kształtowania kultury organizacyjnej nastawionej 
na potrzeby Klienta i wartości Banku. Sukcesy Banku na polu HR zostały docenione  
– Artur Miernik otrzymał tytuł Bohater HR roku 2013 oraz został najlepszym Szefem 
HR 2013 roku.
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Andrzej Popadiuk

 Członek Zarządu Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów. 
Doświadczony trener, konsultant 
 i coach w zakresie rozwoju przywództwa 
w organizacjach. Prowadzi szkolenia 
firmowe, projekty doradcze, audyty 
menedżerskie, programy coachingowe, 
zajęcia w ramach programów MBA  
i studiów podyplomowych w Polsce 
i za granicą. Posiada dyplom MBA 
Uniwersytetu Strathclyde. 
Jest członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Edukacji Menedżerskiej FORUM, 
EPAS Accreditation Board (European 
Program Accreditation System), EQUAL 
Board (European Quality Link) wyzna-
czającego międzynarodowe standardy 
edukacji menedżerskiej. Przewodniczy 
zespołom oceniającym programy me-
nedżerskie w Europie i na świecie. Jest 
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Ab-
solwentów MBA GFKM.

Ilona Modrzejewska

 Kierownik Działu Personalnego fir-
my FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblą-
gu zatrudniającej 190 pracowników. FLSmidth 
MAAG Gear jest wiodącym producentem prze-
kładni zębatych dla przemysłu cementowni-
czego i wydobywczego na świecie. W 2014 
roku firma otrzymała godło Inwestor w Kapitał 
Ludzki. 
Wcześniej pracowała na stanowisku Specjalisty 
ds. Personalnych w firmie Johnson & Johnson 
Poland w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Podyplomowych Stu-
diów Trenerskich Szkoły Wyższej  Psychologii 
Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Bio-
logii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2014 roku 
studentka Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zain-
teresowania naukowe dotyczą tematyki za-
rządzania talentem w organizacji, rozwijania 
umiejętności przywódczych oraz potencjału 
zawodowego pracowników.

Dr Paweł Korzyński

 Doktor nauk ekonomicznych 
(SGH). Pracuje jako adiunkt w Katedrze 
Zarządzania Akademii Leona Koźmiń-
skiego. W latach 2011 – 2013 uczest-
niczył w programie badawczym na 
Harvard University. Obecnie realizu-
je projekty badawcze z naukowcami  
z Harvard Business School, INSEAD, 
IMD. Jego zainteresowania naukowe 
obejmują przywództwo oraz interne-
towe sieci społecznościowe. Posiada 
11-letnie doświadczenie w projektach 
konsultingowych dla firm takich jak Carl 
Zeiss, IBM, Black Red White. Jest auto-
rem tekstów dla czasopism takich jak 
Harvard Business Review oraz Interna-
tional Journal of Manpower.

PANEL VII – Społeczna Akademia Nauk – Clark University, Łódź
„Doświadczenia polsko-amerykańskie w edukacji i biznesie na bazie 
współpracy Społecznej Akademii Nauk i Clark University”

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 Posiada rozległe doświadczenie naukowe  
i menedżerskie w zarządzaniu strukturami akademickimi  
i konsultingowymi. Pełni funkcje Dyrektora Programu Clark 
University Branch Campus oraz Dyrektora Akademickiego 
Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk.  Zainteresowania 
naukowe obejmują organizację i zarządzanie, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, kulturę organizacyjną, zarządzanie 
międzykulturowe oraz zarządzanie przedsiębiorstwami 
rodzinnymi.
Obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Instytucie Spraw Publicznych, w Katedrze Zarządzania 
Publicznego oraz jako Kierownik Katedry Zarządzania  
w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od 2012 roku jest 
członkiem Prezydium PKA, od 2008 roku redaktorem naczelnym 
kwartalnika „Journal of Intercultural Management”, a w latach 
2004 – 2011 był  redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja 
i Kierowanie”. Autor około 300 publikacji i 10 książek. Laureat 
nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dr Łukasz Prysiński

 Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. W 2007 roku uzyskał stopień doktora 
nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. 
Obecnie zatrudniony jest na stanowisku Kierownika Zakładu 
Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie 
analizy finansowej oraz pomiaru efektywności procesów 
gospodarczych, szczególnie inwestycji. Doświadczenie zdobył 
jako dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz 
członek rady nadzorczej. Od kilku lat wykonuje analizy finansowe 
dla przedsiębiorstw i innych instytucji. Dr Prysiński jest autorem 
publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności 
projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania 
przemysłu. Uczestniczył także w wielu konferencjach krajowych 
i międzynarodowych. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora 
programu MBA realizowanego przez Społeczną Akademię Nauk 
oraz Clark University, gdzie wykłada Financial Analysis oraz 
Managerial Accounting.
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Dr Michał Chmielecki

 I have ten years of experience in conducting corporate training, delivering lectures, 
workshops, and seminars. I specialize in international negotiations, cross-cultural management, 
and communication. 
I currently work as an assistant professor at Clark University (MA, USA) and the University of 
Social Sciences (the biggest private university in Poland). I am also the head of the International 
Cooperation Department at the University of Social Sciences. I also lecture at the Polish Institute 
of Foreign Affairs and MBA KSB Program at the Cracow Univeristy of Economics.
I serve as the associate editor of the Journal of Intercultural Management, editor of the 
Entrepreneurship and Management Journal, and the secretary of the Intercultural Management 
Congress. I am also a manager of Public Relations Professional postgraduate studies, and 
Business Negotiation postgraduate studies, and have lectured in the UK, Ireland, Portugal, 
Slovenia and Mexico. I also cooperate with the European Institute in Lodz where I work across 
industries with business owners. I help them develop new products, re-invent their companies 
and their marketing.

I have trained members of such institutions as:
US Army, General Command of the Armed Forces, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the 
Interior, Chancellery of the Sejm, The Chancellery of the Prime Minister,  Polish Institute of  
International Affairs, National Security Bureau, PriceWaterhouseCoopers, IBM, Infosys, Fujitsu, 
Tauron Polish Energy, National Defence Univeristy, , Ministry of Justice, Polish Army, Den Norske 
Hær (Norvegian Army) and many others. Among my clients are exporters and importers, research 
companies, scientific institutions, and non-profit institutions, etc. I have also trained officers in 
the Polish and American Army before missions to Afghanistan.

GALA DINNER

15 maja 2015 roku, godz. 20:30
Sheraton Kraków Hotel
ul. Powiśle 7

 Na zakończenie pierwszego 
dnia kongresu tradycyjnie odbędzie się 
bankiet połączony z aukcją charytatywną. 
Tegoroczną aukcję przeprowadzimy na 
rzecz  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
z przeznaczeniem na remont Świetlicy 
Środowiskowej RADOŚĆ w Krakowie przy 
ul. Zamoyskiego 1. Placówka ta jest nam 
niezwykle bliska, ponieważ w pomoc jej 
podopiecznym szczególnie angażują się 
studenci Uniwersytetu Ekonomicznego.  

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
przez wszystkie lata swojego istnienia 
wciela w życie myśl Mistrza Jana 
Kochanowskiego: „Służmy poczciwej 
sprawie. 

A jako kto może – niech ku pożytku 
dobra wspólnego pomoże.”
Towarzystwo pomaga dzieciom i młodzie-
ży, zarówno tym zdrowym, jak i niepełno-
sprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, 
niewydolnych wychowawczo, a także tym 
pozbawionym rodziny. Pomoc dziecku 
jest działalnością ponadczasową, a jego 
szczęśliwe dzieciństwo powinno być spra-
wą nas dorosłych. Dodatkowe informacje 
znajdują się na stronie www.tpd.pl

Serdecznie zapraszamy do licytacji dzieł:
• malarstwa Adama Kozika,
• fotografii artystycznych Zygfryda 
Turchana, dr Edyty Bielińskiej-Duszy, 
Bartłomieja Cygana i Piotra Wyszyńskiego.
Prace obejrzeć można na stronie www.
kongresmba.pl zakładka „Gala Dinner”.

Dodatkową atrakcją bankietu będzie 
występ zespołu Golden Trio.
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STUDY VISITS

System Coca-Cola w Polsce reprezentują 
firmy Coca-Cola Poland Services oraz 
Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola 
Poland Services to spółka-córka The 

Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów 
bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. 
Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie 
rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym 
do ponad 585 milionów osób. Firmy z systemu Coca-Cola 
są liderami na polskim rynku napojów bezalkoholowych  
i zatrudniają ponad 2200 osób.

Nasza koncentracja na ludziach, 
wydajności oraz innowacyjności 
pomogła nam przyciągnąć i rozwijać 

utalentowanych i wszechstronnych pracowników, dostarczyć 
znaczące zyski udziałowcom oraz ustanowić globalne standardy 
w rozwiązaniach sterowania energią oraz ruchem. Wzrost firmy 
napędzany jest rosnącym zapotrzebowaniem na zarządzanie 
energią w sposób oferujący najwyższą efektywność, niskie 
emisje i wysoką wydajność. 
Nasze Rynki – działamy na dwóch głównych rynkach – lotniczym 
i energetycznym.
Rynek Lotniczy: nasze systemy sterujące napędem oraz 
pozycjonowaniem znajdują się w silnikach lotniczych,  
w kadłubach samolotów cywilnych – liniowych, biznesowych  
i wojskowych, jak również w innego rodzaju aplikacjach 
militarnych. Systemy te umożliwiają nam zmniejszenie kosztów 
obsługi, poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie

niezawodności i zmniejszenie emisji.
Rynek Energetyczny: Dostarczamy systemy sterujące dla 
wszystkich etapów cyklu energetycznego. Poczynając 
od wydobycia, poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii 
elektrycznej po jej przetwarzanie na inne formy energii. Nasze 
systemy sterujące umożliwiają kontrolowanie przepływów 
płynów,  powietrza, energii elektrycznej oraz optymalizację 
procesów spalania dla różnych aplikacji na całym świecie. Nasze 
systemy w istotny sposób usprawniają infrastrukturę i sprzęt oraz 
pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej, redukcję 
emisji i kosztów w najbardziej krytycznych aplikacjach.
Nasza Siła – nasz globalny zespół to około 7200 utalentowanych 
i doświadczonych pracowników będących ekspertami w swoich 
dziedzinach. Koncentrujemy się na integrowaniu komponentów 
w systemy, wynikach operacyjnych, nowych platformach  
i produktach oraz usługach i sprzedaży dla rynku wtórnego. Silne 
podstawy finansowe pozwalają nam na inwestowanie w rozwój 
produktów, wspieranie usprawnień biznesowych oraz realizację 
naszych strategii wzrostu.
Nasza Obecność na Świecie – posiadamy zakłady o profilach 
produkcyjnych, inżynieryjnych i serwisowych w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, Azji i Ameryce  Południowej. 
Wspieramy oferowane przez nas produkty i usługi poprzez 
swoje lokalizacje na całym świecie. Nasza globalna obecność 
pozwala nam szybko odpowiadać na lokalne zapotrzebowanie 
Klientów, oferując dopasowane do ich potrzeb systemy.
Nasz Zakład w Niepołomicach w Polsce – skupia się na dwóch 
zasadniczych obszarach – Inżynieryjnym i Produkcyjnym. 
Obecnie w Niepołomicach pracuje ponad 120 inżynierów 
różnych specjalizacji, wspierając globalnie realizowane projekty. 
Nasza produkcja to głównie inwertery dla elektrowni wiatrowych 
oraz różnego rodzaju sterowniki elektroniczne i przekaźniki 
zabezpieczające, produkowane na potrzeby naszego globalnego 
rynku.

MAN Trucks Sp. z o.o. jest jednym  
z najmłodszych ośrodków produkcyjnych 
Grupy MAN Truck & Bus AG. Zakład 
został otwarty w październiku 2007 po 
niespełna dwuletnim okresie budowy. 

Zakres produkcji obejmuje pojazdy ciężarowe z serii TGS i TGX 
o dmc powyżej 16 ton.
Są one montowane w różnych konfiguracjach jako pojazdy 2, 3 
i 4 osiowe, np. ciągniki siodłowe, pojazdy pod zabudowę oraz 
pojazdy z napędem na wszystkie koła. Kluczowymi rynkami 
zbytu zakładu jest Europa Wschodnia i WNP. Pojazdy są również 
dostarczane do Europy Zachodniej, na Bliski Wschód, do Azji 
i Afryki. Kraków jest wyłącznie zakładem montażowym, co 
oznacza, że główne podzespoły, takie jak osie, silniki lub kabiny 
kierowcy są dostarczane przez inne zakłady MAN bądź przez 
zewnętrznych dostawców. 
Zdolność produkcyjna zakładu w Krakowie jest oparta na 
montażu i procesach logistycznych, które są konsekwentnie 
tworzonei stale rozwijane zgodnie z zasadami „szczupłęj” 
produkcji (lean manufacturing). Szczególną uwagę poświęca 
się długoterminowej realizacji systemu produkcyjnego MAN. 
Czynnikiem kluczowym są tutaj znakomicie wykształceni  
i zaangażowani pracownicy. 
Zakład w Krakowie spełnia również swoje zobowiązania wobec 
środowiska naturalnego i społeczności lokalnej działając jako 
atrakcyjny pracodawca. Dlatego też zakład angażuje się w różne 
regionalne projekty, także w obszarze edukacyjnym i zwraca 
wielką wagę na ochronę środowiska naturalnego: Zakład, jako 
jeden z nielicznych polskich przedsiębiorstw, od roku 2011 
certyfikuje system ekozarządzania i audytu według wysokich 
standardów systemu EMAS oraz certytikat OHSAS 18001:2007 
od 2014. 

Najcenniejszym zasobem MAN Trucks Sp. z o.o. są jego 
pracownicy. Wspólnie z pozostałymi zakładami MAN w Polsce, 
zakład w Krakowie został dwukrotnie wyróżniony certyfikatem 
„TOP Employers Polska“.

Silgan White Cap Polska jest oddziałem 
koncernu Silgan-Closures, lidera w pro-
dukcji wieczek metalowych i plastiko-
wych dla przemysłu spożywczego oraz 

napojów na rynku europejskim.
Silgan  jest koncernem globalnym  przemysłu branży opakowań 
metalowych i plastikowych dla przemysłu spożywczego i jest 
liderem na rynku USA oraz aktywnie uczestniczy w działaniach 
na rynkach światowych.
Fabryka SWCPL w Niepołomicach zajmuje się produkcją wieczek 
metalowych i plastikowych oraz budową maszyn zamykających 
dla przemysłu spożywczego.
Zatrudnienie ogółem 310 pracowników.
Praca 7 dni w tygodniu.
Nowa hala została dobudowana w 2011 roku i obecnie fabryka 
przygotowuje się do dalszej rozbudowy i modernizacji.
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VIII Turniej MBA o Puchar Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
KSB UEK Golf Cup 2015

 Trzeci dzień XI Międzynarodo-
wego Kongresu MBA upłynie w sportowej 
atmosferze na polu golfowym Royal Kra-
ków Golf & Country Club w Ochmano-
wie, koło Krakowa. Serdecznie zaprasza-
my zarówno Golfistów, jak i tych, którzy 
jeszcze nie rozpoczęli swojej przygody  
z golfem.

W programie pikniku golfowego:

•  VIII Turniej MBA o Puchar Dyrektora    
   Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK,
•  Akademia Golfa – nauka gry dla 
   początkujących,
•  gry i zabawy dla dzieci,
•  wielkie grillowanie.

Golfistów zapraszamy do udziału  
w VIII Turnieju o Puchar Dyrektora KSB 
UEK. Turniej jest dostępny dla Golfistów 
posiadających Zieloną Kartę. Uczestnictwo 
w turnieju wiąże się z poniesieniem opłaty 
Green Fee (uiszczonej na polu golfowym).

Zapraszamy z osobami towarzyszącymi  
i dziećmi!

Pole Golfowe Royal Kraków Golf & Country Club
w Ochmanowie koło Krakowa, 
www.krakowgolf.pl

Dojazd na miejsce imprezy we własnym zakresie.

Lokalizacja i transport:
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Dyrektor Operacyjny S&T Services Polska, Członek Rady Fundacji KSB UEK 
Dyrektor Programu CEMBA, Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Rady Fundacji KSB UEK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prezes Rady Fundacji KSB UEK
Członek Rady Programowej KSB UEK
Dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprezes Zarządu 
Fundacji KSB UEK
Dyrektor Generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
Członek Rady Programowej KSB UEK
Członek Rady Fundacji KSB UEK
Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
Prezes Zarządu Prozach Sp. z o.o., Członek Klubu KSB Alumni MBA
Członek kapituły Fundacji Perspektywy
Dyrektor Generalny HOVAL Sp. z o.o., Członek Rady Fundacji KSB UEK
Dyrektor programu Warsaw-Illinois Executive MBA, Uniwersytet Warszawski
Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. zo.o., Członek Rady Fundacji KSB UEK
Członek Rady Programowej KSB UEK
Członek Rady Programowej KSB UEK
Członek Rady Fundacji KSB UEK
Dyrektor Programu MBA-SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członek Zarządu  Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
Prezes Zarządu Silgan White Cap Polska, Członek Rady Fundacji KSB UEK
Emerytowany Dyrektor Programowy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
Członek Rady Programowej KSB UEK
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Rady 
Fundacji KSB UEK

Przewodniczący: dr inż. Przemysław Domański – 
dr hab. Grażyna Aniszewska – 
prof. dr hab. Witold Bielecki – 

mgr Mirosław Chechelski – 
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – 

prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler – 
prof. UEK dr hab. Janusz Fudaliński – 

prof. dr hab. Jan Garlicki – 
dr inż. Mariusz Giemza – 

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk – 
Sylwia Hałas-Dej – 

Robert Hrycaniuk – 
Mik Kuczkiewicz – 

Łukasz Lepiarczyk – 
dr Tomasz Ludwicki – 
Sebastian Matyniak – 

prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz – 
prof. dr hab. Bronisław Micherda – 

prof. UEK dr hab. Edward Molendowski – 
dr hab. Rafał Mrówka – 

Andrzej Popadiuk – 
Marek Rajca – 

dr Maciej Rydel –
prof. dr hab. Adam Sagan –

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski –
 

RADA PROGRAMOWA KONGRESU

Prezes Zarządu PKS Krosno, Członek Rady Fundacji KSB UEK
Prorektor ds. kształcenia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Rady 
Fundacji KSB UEK
Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Członek Zarządu Fundacji KSB UEK
Członek Rady Programowej KSB UEK
Dyrektor ds. Logistyki Shell Polska, Członek Rady Fundacji KSB UEK
Redaktor, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Członek Rady Programowej KSB UEK

Robert Sołek – 
prof. dr hab. Krzysztof Surówka – 

Tomasz Szanser – 
prof. dr hab. Janusz Teczke – 

Beata Walsh – 
Anna Wdowińska – 

prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – 
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WSPÓŁORGANIZATORZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Prezes Zarządu Fundacji KSB UEK
Prezes Klubu KSB Alumni MBA, Członek Rady Fundacji KSB UEK, Członek Zarządu 
PKS w Rzeszowie S.A.
Dyrektor Operacyjny S&T Services Polska, Członek Rady Fundacji KSB UEK 
Prezes Zarządu Prozach Sp. z o.o., Członek Klubu KSB Alumni MBA
Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o., Członek Rady Fundacji KSB UEK
Dyrektor Zarządzający IZAR
Koordynator Programu Executive MBA, KSB UEK
Koordynator Programu Executive MBA, KSB UEK
Główny Specjalista ds. rozliczeń, KSB UEK
Koordynator Programu International MBA, KSB UEK 
starszy referent, KSB UEK

dr Piotr Buła –

Robert Sołek –

dr inż. Przemysław Domański – 
Robert Hrycaniuk –

Sebastian Matyniak –
Monika Horemska –

Monika Bulsza –
Anna Cybula-Wójcik –

Elżbieta Major –
Ewa Szpornóg-Smoleń –

Agnieszka Wyszyńska –
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ORGANIZATORZY

Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: kongres@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 74 11

Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie 
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: fundacjaksbuek@uek.krakow.pl
tel. +48 12 293 74 11
kom. +48 506 637 810

Kongres jest częścią obchodów 
Jubileuszu 90-lecia 
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

WSPÓŁORGANIZATOR

Centrum Doradczo-Szkoleniowe IZAR 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17/ 6 
40-058 Katowice 
e-mail: kongresmba@cdsizar.pl
tel. +48 32 782 30 33


