Łukassz Kowaliik
Od 20004 roku
u Marketting Mannager na Europę Środkow
wo-Wsch
hodnią
w firm
mie Intel. Pracę zawodow
z
wą rozpo
oczynał jako
j
wykkładowcaa Mila
Collegge w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmoował się public
relatio
ons.
mie Inteel odpow
wiada za strateggię budo
owania
Od 19999 roku w firm
wizeru
unku firm
my w kilkunastu krajach Europy Środkow
wo-Wschodniej
oraz Bliskieggo Wscchodu. W 200
03 roku
u przenniósł się do
monachijskieggo biura Intel, ggdzie realizował projektty experriential
markeeting na terenie Europy,, Bliskieggo Wschodu i Affryki. Od
d 2005
roku zzwiązanyy ze spon
nsoringieem sportowym: In
ntel Acti on Pro Cycling
C
Team oraz BM
MW Sauber F1 Teaam.
Wykłaadowca akademi
a
cki i dorradca bizznesowy.. Ekspertt ds. inno
owacji
i zarząądzania zmianą
z
przy
p zarząądzie ZPP
PZ Lewiattan.
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Prezes Stowaarzyszeniia Technnologie dla Nattury zajjmująceggo się
promo
ocją społłecznej odpowied
o
dzialnoścci przedsiiębiorstw
w w Polscce.
Specjaalizuje się w zin
ntegrowaanej kom
munikacji markeetingowej oraz
prograamach budowania społecczności i zaangażo
owania w interne
ecie.

Zbigniew Gaje
ewski
Z wykkształcen
nia polito
olog, abssolwent Uniwerssytetu W
Warszawsskiego.
Były pracown
nik naukkowy UW
W, dzien
nnikarz, redaktoor i wyd
dawca.
ółtworzył m.in. dzienniik Nowa Europa orazz miesięcznik
Wspó
ne, był dyrektorrem wydawniczyym czassopism
Busineessman Magazin
Pani, Uroda, Kobieta i Życie, stworzyył pierwsszy kom ercyjny portal
intern
netowy dla
d kobiett i towarzzyszący mu
m progrram telew
wizyjny.
Od po
oczątku 2006
2
współpracuuje z Kon
nfederacjją Lewia tan, gdzie jest
zastęp
pcą dyrektora ge
eneralneggo. Organizator kampanii
k
i społeczznych i
promo
otor CSSR orazz przeddsiębiorcczości, inicjatorr i dyyrektor
Europ
pejskiego
o Forum Nowych
N
Idei w So
opocie.
Juror w konkkursach branży
b
PPR: Złote
e Spinaccze i Prootony. Laaureat
nagró
ód branżo
owych (zz zespołeem): Złotty Spinaccz, Złota EFFIE, Proton
P
i człon
nek jury w tych i kilku
k
innyych konkkursach.
dss.

społecznej

Specjaalizuje się w tem
matyce sspołeczn
nej odpowiedzial ności biznesu,
wizeru
unku po
olskich przedsięb
p
biorców,, przedssiębiorczoości mło
odych,
cywilizacyjnych i politycznychh uwaru
unkowań
ń rozwojju gospodarki
pejskiej, przyszłoś
p
ści integrracji euro
opejskiej..
europ

2

RP
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Członeek zespołu doradcze
d
go Pre
emiera
odpow
wiedzialn
ności przedsiębioorstw.

Urszula Kwasiiborska
wej Infovide-Matr ix SA. Od
d 1998
Dyrekktor markketingu w spółce giełdow
roku związana z branżą informaatyczną, odpow
wiedzialn
na za
prowaadzenie projektó
ów w obszarze marketing
m
gu strateegicznego
o i PR
zarów
wno na rynku dużych przedssiębiorstw, jak i MSP
P. Do
najcieekawszycch doświaadczeń zddobytych
h w okresie kilkunnastu latt pracy
zaliczaa w szcczególności zarząądzanie strategicznym rrebrandingiem
marki Infovide-Matrixx, komunnikację w procesie fuzji oraz de
ebiutu
owego sp
półki. Prrzez wielle lat od
dpowiada
ała takżee za realizację
giełdo
działań o charakterze CSR.
C
ółpracowaała rów
wnież jakko wykłładowczyyni z W
Wyższą Szkołą
Wspó
Działaalności Gospodarczej w Waarszawie (obeccnie Ucczelnia
Warszzawska im
m. Marii Skłodow
wskiej-Curie).
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Absolw
wentka Szkoły Główneej Handlowej w Wars zawie (studia
(
magissterskie zakończone uzyyskaniem
m tytułu mgr ekkonomii)) oraz
Wyższzej Szkkoły Przzedsiębio
orczości i Zarrządzaniaa im. prof.
Koźmińskiego w Warrszawie (studia podyplo
omowe). Stypend
dystka
North
humbria Universit
U
ty in New
wcastle upon Tyne (Wielkaa Brytania).

Ireneu
usz Miski
Ukońcczył Uniw
wersytet Ekonomiczny we Wrocław
wiu z tyttułem magistra
ekono
omii o speecjalizacji finanse i bankow
wość. W 2003
2
r. uzzyskał cerrtyfikat
ACCA, a w roku
u 2010 ukończył IFL Executtive Courrse na Stoockholm School
of Eco
onomics oraz ottrzymał ttytuł FCC
CA. Ma ponad kkilkunasto
oletnie
doświaadczenie zawodow
we, zdobyyte podczzas pracy w firmacch audyto
orskich,
doradcczych i ITT zarówno
o na rynkku polskim
m oraz za
a granicą, m.in. w Nowej
Zeland
dii oraz USA.
W lataach 2001
1-2007 prracował jjako audyytor zewnętrzny w KPMG,, gdzie
przeszzedł całąą ścieżkę
ę karieryy, od stanowiska
a asystennta działłu, po
manad
dżera działu
d
audytoweggo. Oprrócz ob
bowiązków
w związzanych
z audyytem sprrawozdań
ń finans owych odpowied
o
dzialny bbył za rozwój
lokalnego biuraa KPMG we
w Wrocłaawiu.
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Jest ró
ównież członkiem
c
m rady nadzorczej ZPPZ Lewiatan,
L
wicepre
ezesem
Stowaarzyszeniaa Technologie dla Natury, członkiem rady kkrajowej ACCA,
wykład
dowcą SEEL oraz ekkspertem CSR.
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Pracę w Tieto
o Poland
d rozpocczął 2007
7 r., na stanow
wisku dyrrektora
finansowego odpowiedzzialnego za spółki z grupy w Polsce,, Czechacch oraz
na Biaałorusi. Koordynow
K
wał szereeg projekktów zwią
ązanych z reorganizacją
wewnętrzną fin
nansów korporacj
k
ji m.in. od
dpowiedzzialny byłł za utwo
orzenie
centru
um usług wspólnyych w Ryddze. Obeccnie do jego obow
wiązków należy
nadzór nad obsszarem fin
nansów kkorporacji w rejonie CEE&RRussia oraz pełni
ountry managera w Polsce..
rolę co

Anna Kamińskaa – Glückk

Strona

Od 2000 roku przedsięb
p
biorczyni, prowadzzi własną działalnoość szkole
eniową
oraz d
doradczą w temaacie pozyyskiwaniaa funduszzy unijnycch, zarząądzania
oraz C
CSR. Równolegle w latach 22000 – 20
009 pracowała w Wyższej Szkole
Integracji Euro
opejskiej. Była takkże dyrekktorką Grupy Eduukacyjnej InBIT.
Kierow
wała licznymi projektami w ram
mach PAO
OW, ZPO
ORR, SPO
O RZL.
Interesuje się różnymi aspektami zarzządzania, w tym
m zarządzzaniem
kapitałem ludzkim. Obe
ecnie kieruje proje
ektem rea
alizowanyym z parttnerem
CSR – now
woczesny wizerune
ek przedsiębiorstw
w”.
hiszpaańskim „C
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Germaanistka, stypendys
s
stka uniw
wersytetów w Getyyndze i Liipsku. W latach
1996 - 1998 roku praacowała w Porozumieniu Polsko – Niem
mieckim
Niemcy, placówcce Koord
dynującejj Współppracę Po
olskich
w Saalzgitter/N
i Niem
mieckich Organizzacji Soocjalnych z ra
amienia Niemie
eckiego
Paryteetowego Związku Organizaacji Socjaalnych (jednego z najwię
ększych
związkków orgaanizacji socjalnych
s
h w Niem
mczech). Tam, poo raz pie
erwszy
zetknęęła się z funduszzami euroopejskimi kierując polskoo – niem
mieckim
projekktem wsp
półfinanso
owanym z fundusszu Phare
e – Demoocracy, kttóry w
znaczn
nym stop
pniu przyyczynił ssię do wzmocnie
w
nia sektoora orgaanizacji
pozarzządowych
h w Polssce. Dośw
wiadczenie zdobyywała rów
wnież prracując
w Urzędzie Marszałkkowskim Wojew
wództwa Zachodnniopomorrskiego
w Sekkretariaciee Program
mu Pharee CBC.

Anna Kornackka
Od 20007 roku prezeska zarządu najwię
ększej org
ganizacji pracodaawców
w reggionie zaachodnio
opomorskkim - Zw
wiązku Pracodaw
wców Pomorza
Konfed
Zacho
odniego Lewiataan, czło
onkini Rady Głównej
G
deracji
Lewiatan.
Dorad
dczyni personaln
p
na, peddagożka. Wykład
dowczyn i akade
emicka
i autorka wiellu prograamów trreningow
wych ora
az publikkacji na temat
dzania, komunikkacji oraaz szero
oko poję
ętej właddzy. Tre
enerka
zarząd
biznessu. Od 2000 roku
u prowadzi i rozw
wija własną firm ę szkoleniowo
dorad
dczą; jeest iniccjatorką pierw
wszych w Pollsce studiów
podyp
plomowyych adre
esowanyych wyłąącznie do
d kobieet pn. Szkoła
EuroLLiderek.

Strona

To ró
ównież czzłonkini Rady Prrogramow
wej Kong
gresu Koobiet Polskich.
Polka Roku 20
008 wg czzytelnikó
ów „Gaze
ety Wybo
orczej”.
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Aktyw
wnie działa w ramach
r
licznych
h organizacji. Jeest inicjaatorką
i preezeską Stowarzyszenia Kobietyy dla Szczecina
S
a i Regionu,
wicep
przewodn
niczącą Wojewó
ódzkiej Komisji
K
Dialogu Społeczznego,
członkkinią Insttytutu Niemiec i Europy Północnej, Radyy Gospod
darczej
przy P
Prezydencie Miasta Szczeccin i Wojewódzkiej Rady ZZatrudnie
enia.

Piotr Podębskki
Dyrekktor Centtrum Ko
orporacyjjnego BO
OŚ SA w Szczeciinie. Związany
z ban
nkowością od 15
5 lat, odd 10 lat w bankkowości korporaccyjnej.
Przeszzedł całąą ścieżkę kariery, od najniiższych stanowiskk do dyre
ektora
szczeb
bla regio
onalnego
o. W 20010 r. Zarząd
Z
BOŚ
B
SA powierzyył mu
zadan
nie utwo
orzenia Centrum
m Korpo
oracyjnego w w
wojewód
dztwie
zacho
odniopom
morskim.
Kierujje Fundu
uszem Ro
ozwoju O
Obszarów
w Miejskkich Iniccjatywy Jessica
J
BOŚ B
Banku w wojewód
w
dztwie zaachodnio
opomorskkim.
1 – 2006
6 był praacownikie
em dyda
aktycznym
m Państw
wowej
W latach 2001
Wyższzej szkolee Zawodo
owej w G
Gorzowie
e Wlkp.
Posiad
da wyksształcenie
e prawnnicze, jesst absolw
wentem Uniwersytetu
MBA
Szczeccińskiego
o.
Ukończył
U
rów
wnież
Execuutive
(Zacho
odniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie/LeeedsUnivversity
Busineess Sch
hool), a także studia podyplomowe:: Zarząd
dzanie
Biznessem, Rachunko
R
owość, Analizaa Finan
nsowaw Zarząd
dzaniu
Przedsiębiorsttwem na
n
Uniw
wersyteccie Szczecińskim
m i Analiza
A
W
Szkole Baankowej w Pozna
aniu.
Finanssowa w Wyższej
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n dla kaandydató
ów na członków
c
w rad nnadzorczyych w
Zdał egzamin
spółkaach Skarbu Państtwa. Uko
ończył wiele
w
speccjalistyczznych kursów i
szkoleeń.

Katarzzyna Chlibyk
Od 222 lat zwiąązana z bankowo
ością. Przez ostatnie 15 llat zajmu
uje się
główn
nie usługgami finansowym
mi, zaró
ówno dla
a segmeentu MSSP, jak
i klieentów korporacy
k
yjnych. W trakcie prze
ebiegu sswojej kariery
k
zawod
dowej zajmowałła stano
owiska: analityka
a
a ryzyka kredyto
owego
w dawnym BIG
B Banku Gdańsskim S.A.. a dzisie
ejszym M
Millenium
m S.A.,
dorad
dcy kredyytowego w Bankuu BPH S.A
A., nacze
elnika wyydziału obsługi
o
przedsiębiorsttw w PKO
O Banku Polskim S.A.
Od 100 lat naa stanow
wiskach kierowniiczych, aktualnie
a
e, od 20
011 r.,
Dyrekktor Sprzedaży w Centtrum Ko
orporacyjnym Baanku Occhrony
Środo
owiska S.A.
S
w Szczecinnie. Uczestniczyłła w reealizacji wielu
projekktów z zakressu ochrrony śrrodowiskka w w
dztwie
wojewód
zacho
odniopom
morskim.
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Absolw
wentka Akademii Rolnicczej w Szczecinie
e, kierunnek Ekon
nomia,
specjaalność Rachunk
R
owość i Finan
nse, ora
az dodaatkowo druga
specjaalność bankowo
b
ość . Ukkończyła także studia podyplomowe
z Psycchologii Zarządza
Z
ania.

Macieej Borow
wy
b
rreklamow
wą od
Przedsiębiorcaa zajmujjący się nieprzerwanie branżą
1998 roku. Dyrekto
or Handdlowy w firmie
e Butteerfly Arrtykuły
mowe, gd
dzie wpro
owadza nowe maarki artykkułów reeklamowyych na
reklam
polskii rynek, prowadzi kilkannaście prrojektów
w e-comm
merce, w tym
e prowaadzi kam
mpanię
wiodąący polski sklep promosshop.pl. Obecnie
markeetingowąą Green
nGo deddykowan
ną zaprezentow
waniu po
olskim
nabyw
wcom certyfikowaanych aartykułów
w biurow
wych i reklamo
owych,
wytwo
orzonych
h z recyklingow
wanych odpadó
ów orazz materiałów
naturaalnych.
Ekono
omista, wykłado
w
wca, puublicysta.. Założyciel i p rzewodn
niczący
Zacho
odniopom
morskiego Klastraa Przemyysłów Kre
eatywnycch, Wicep
prezes
ZPPZ Lewiatan, Preze
es Szczeccińskiego
o Stowarzyszeniaa Tai Ch
hi Wu
Shu.
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wych tre
endów
Specjaalizuje się w wyszukiwaniu i analizzie now
rynkowych oraaz ich komercjalizzacją.

