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Szanowni Państwo,
po raz kolejny mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać serdecznie wszystkich uczestników i sympatyków Kongresu MBA, organizowanego przez
Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Tegoroczna, XIII już edycja jest dowodem
szacunku i uznania, jakimi cieszy się on zarówno w kraju, jak i za granicą, nie
tylko wśród studentów i absolwentów studiów MBA, ale także przedstawicieli świata nauki oraz praktyków biznesu. Jestem przekonany, że najwyższy
poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznej prelegentów będzie dla
Państwa źródłem wielu inspiracji, a międzynarodowy charakter pozwoli
nawiązać liczne kontakty naukowe i biznesowe, które w przyszłości zaowocują innowacyjnymi rozwiązaniami w praktyce gospodarczej.
Wszystkim uczestnikom tej edycji Kongresu życzę zatem twórczych spotkań
i dyskusji, a także realizacji wielu projektów zapoczątkowanych podczas tego
wydarzenia.
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Szanowni Państwo,
w ciągu roku, który upłynął od poprzedniego Kongresu świat dostarczył nam wielu niespodzianek, pytanie czy dla osiągnięcia celów można
poświęcać swoje wartości. Właśnie równowadze między wartościami
i wynikami poświęcony będzie ten Kongres i wykład inauguracyjny Pana
Kamila Kamińskiego, Wiceprezesa TAURON Polska Energia. Program
pierwszego dnia uzupełni panel pt. „Dyplomacja w biznesie” (Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych) i dyskusja o talentach, wartościach
i związanych z tym ryzykach (Politechnika Gdańska).
W sobotę trzy kolejne panele koncentrujące się na sprawach dotyczących
ładu korporacyjnego, zgodności i ryzyk zostaną poprowadzone przez
KSB UEK. Dzień zakończą prowadzone równolegle warsztaty biznesowe
dotyczące ryzyka, współpracy wewnątrz organizacji i rozwoju ludzi.
Kolejny raz będziemy mieli okazję wziąć udział w wizytach studyjnych
w firmach naszego regionu. Ponownie zapraszamy do Kraków Airport,

bijącego kolejne biznesowe rekordy, ale stojącego przed poważnym
zadaniem znalezienia punktu równowagi między oczekiwaniami lokalnej
społeczności a rozwojem (budową nowej drogi startowej). Zapraszamy
również do Selvity, jednej z największych firm biotechnologicznych
w Europie oraz do krakowskiego Cisco – centrum globalnych usług
i usług opartych na chmurze obliczeniowej.
Zapraszamy też na piątkową Galę, połączoną z aukcją charytatywną oraz
na niedzielny Turniej Golfowy.
Zachęcając do jak najszerszego udziału w programie Kongresu mamy
nadzieję, że każdy z uczestników sprawnie znajdzie punkt równowagi
między dążeniem do bieżących wyników w swojej działalności biznesowej a osobistym rozwojem.
dr Przemysław Domański, MBA
Członek Komitetu Organizacyjnego
Kongresu i Rady Fundacji KSB UEK

Robert Sołek, MBA

Prezes Klubu KSB Alumni MBA
Członek Rady Fundacji KSB UEK
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Szanowni Państwo,
Małopolska – Europejski Region Przedsiębiorczości – w ostatnich latach stała się symbolem nowoczesnego miejsca, gdzie z entuzjazmem wdrażane
są innowacyjne rozwiązania. Wiemy, że to właśnie innowacje są dziś niezbędnym warunkiem rozwoju, dlatego dążymy do tego, by stały się one naszą
wizytówką. Już teraz mamy się czym pochwalić. Dzięki ogromnemu kapitałowi wiedzy Małopolska jest znaczącym, światowym centrum świadczenia
usług dla biznesu. To właśnie nasze województwo zajmuje czołowe miejsca w rankingach innowacyjności i to właśnie tutaj coraz więcej globalnych firm
chce inwestować. Wypełniając zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, przyjmujemy nowatorską perspektywę, która
zakłada efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, wzmocnioną infrastrukturę, zaawansowane technologie i wykorzystanie ogromnego potencjału
naszych mieszkańców.
Jestem zaszczycony, że mogę sprawować patronat nad największą w naszym kraju inicjatywą integrującą środowisko MBA. Mam nadzieję, że tegoroczne hasło „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami” zachęci do podjęcia dyskusji pomiędzy osobistościami świata nauki i biznesu.
Obecność na tym wydarzeniu to również doskonała okazja do poznania sprawdzonych rozwiązań biznesowych oraz nowoczesnych modeli zarządzania. Jestem przekonany, że udział w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zainspiruje Państwa i pozwoli zapoznać się z atrakcyjnymi, wdrażanymi
na świecie rozwiązaniami.
Życzę Państwu owocnych obrad.
Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego
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Miło mi niezmiernie powitać w Krakowie uczestników i gości Kongresu MBA.
Cieszę się, że jak co roku o tej porze możemy być w Krakowie świadkami
prestiżowego, międzynarodowego spotkania środowisk nauki i gospodarki.
Cykliczne spotkania organizowane rokrocznie przez Krakowską Szkołę
Biznesu UEK w szerokim, międzynarodowym gronie ekspertów – wybitnych
ekonomistów, menedżerów, profesorów renomowanych uczelni – umożliwiają studiującym w Krakowie zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami
dynamicznie rozwijających się nauk ekonomicznych i współtworzą wizerunek otwartego na świat Krakowa.
Gorąco dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia do udziału
w tym ważnym dla naszego miasta wydarzeniu.
Życzę owocnych obrad i jak najlepszych wrażeń z pobytu w naszym mieście.
Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Towarzysząca nam obecnie epoka destabilizacji wnosi nowe perspektywy zarządzania, w których zdobyta wcześniej wiedza ulega istotnym
modyfikacjom. Retrospektywne zarządzanie utraciło swoje poznawcze
atrybuty, a tworzone narzędzia prospektywne wymagają jeszcze weryfikacji praktycznej. Istotnym elementem tej przestrzeni badawczej
jest zarówno XIII Międzynarodowy Kongres MBA Krakowskiej Szkoły
Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i jego temat
wiodący „Compliance: Równowaga między wynikiem a wartościami”.
Tytuł Kongresu to odwołanie do relacyjności ilościowo‑jakościowych
wartości organizacji z podkreśleniem znaczenia zmienności jej cech
racjonalno-emocjonalnych. Dbałość o reputację organizacji w warunkach podwyższonego ryzyka błędów interpretacji szybko zmieniających się przepisów prawnych, staje się kluczowym elementem sukcesu
organizacji. Wyrażam przekonanie, że zarówno wykład wprowadzający,
jak i towarzyszące Kongresowi debaty panelowe, będą źródłem dla
interesujących dyskusji i wielu praktycznych zastosowań.
prof. dr hab. Janusz Teczke

Przewodniczący Rady Programowej KSB UEK
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Szanowni Państwo,
mam ogromną przyjemność powitać Państwa na XIII Międzynarodowym
Kongresie MBA pt. „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”, organizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z innymi instytucjami krajowymi
i zagranicznymi.
Kongres MBA to przedsięwzięcie szczególne, kierowane do wszystkich
menedżerów i pracowników naukowych współpracujących ze środowiskiem MBA. Od strony merytorycznej program tegorocznego Kongresu
obejmuje wykład inauguracyjny przygotowany przez Pana Kamila Kamińskiego, Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia, absolwenta
jednego z najlepszych programów MBA oraz pięć paneli tematycznych.
Prelegenci poszczególnych paneli to znakomici eksperci z bardzo bogatym
doświadczeniem biznesowym, wywodzący się z przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz środowiska akademickiego. Praktyczne oblicze
XIII Międzynarodowego Kongresu MBA to również warsztaty biznesowe

realizowane symultanicznie w kilku grupach tematycznych, a także wizyty
studyjne w firmach będących przykładem wzorcowych modeli biznesowo-zarządczych, jak również nowoczesnych rozwiązań strategiczno-technologicznych.
Zapraszamy również do udziału w wydarzeniach towarzyszących, które
sprzyjają integracji środowiska i nawiązywaniu relacji biznesowych.
Program Kongresu uzupełnią: piątkowa, wieczorna Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną oraz niedzielne, rodzinne spotkanie na polu
golfowym w Ochmanowie k. Krakowa.
Mam nadzieję, że program tegorocznego Kongresu spełni Państwa
oczekiwania i pozwoli na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce
biznesowej. Serdecznie zapraszam do aktywnego tworzenia obecnej, jak
i kolejnych edycji Międzynarodowych Kongresów MBA.
Z wyrazami szacunku,
prof. UEK dr hab. Piotr Buła

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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PROGRAM XIII KONGRESU MBA

PIĄTEK – 12 MAJA
08.30  – 09.00

Rejestracja / poranna kawa

09.00  – 13.00

Company Study Visits – wizyta w jednej z firm do wyboru: Selvita, Kraków Airpot lub Cisco

13.00  – 14.00

Lunch

14.00  – 14.20

Uroczyste otwarcie Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14.20  – 15.20

Wykład Inauguracyjny „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”

Kamil Kamiński – Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Korporacyjnego
15.20  – 15.40
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Przerwa kawowa

15.40  – 16.40

PANEL I: Dyplomacja ekonomiczna

panel przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych
16.40  – 17.00

Przerwa kawowa

17.00  – 18.00

PANEL II: Talenty/zespół/wartości – ryzyka w zarządzaniu projektami
panel przygotowany przez Politechnikę Gdańską – Wydział Zarządzania i Ekonomii

18.00  – 20.00

Czas wolny

20.00  – 23.00

Gala Dinner – uroczysta kolacja połączona z aukcją charytatywną (Hotel & Palace Grand, ul. Sławkowska 5 / 7)

SOBOTA – 13 MAJA
10.00  – 11.00

PANEL III: Compliance i obowiązek raportowania ryzyk niefinansowych
w praktyce odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego

11.00  – 11.20

Przerwa kawowa

11.20  – 12.20

PANEL IV: Pryncypia dla sukcesu Compliance
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12.20  – 13.20

Lunch

13.20  – 14.20

PANEL V: Zasady Compliance: case UBS i PMI Poland Chapter

14.20  – 14.40

Oficjalne zamknięcie Kongresu

14.40  – 15.10

Przerwa kawowa

15.10  – 17.10

WARSZTATY BIZNESOWE (jeden z trzech do wyboru):

– Ericksonowskie podejście do rozwoju ludzi (prowadzący: Judyta Gutowska-Siwek)
– Współpraca: jak zapobiegać tworzeniu się silosów? (prowadzący: Jarosław Zamorski)
– Zarządzanie ryzykiem (prowadzący: Jakub Kamiński)

NIEDZIELA – 14 MAJA
11.00   – 15.00

MBA Golf Event, KSB UEK Golf Cup 2017

Royal Kraków Golf & Country Club (Ochmanów k. Krakowa)
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KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(KSB UEK) istnieje na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku. Oferujemy studia MBA, podyplomowe, kursy oraz prowadzimy działalność
badawczą, konsultingową i wydawniczą. Wciąż udoskonalamy ofertę,
dostosowując ją do wymagań dzisiejszego rynku.
Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, że zajmujemy wysokie
lokaty w polskich rankingach, zyskujemy coraz większe uznanie na arenie
międzynarodowej. Prowadzimy stałą współpracę z przedsiębiorstwami,
ośrodkami kultury, wyższymi uczelniami i szkołami policealnymi w Polsce
i za granicą. Jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności, która daje
możliwość spotykania się z partnerami biznesowymi na całym świecie,
wymiany doświadczeń i kompetencji, dostępu do globalnej sieci instytucji
edukacyjnych, organizacji sektora publicznego i firm konsultingowych.
Naszymi partnerami są: St. Gallen Business School (Szwajcaria), Ecole de

Management de Normandie, ESC Clermont Graduate School of Management/Groupe ESC Clermont (Francja), Clark University, Suffolk University
Sawyer School of Business, Roosevelt University Heller College of Business, Grand Valley State University (USA), Stockholm Business School
(Szwecja), University of Johannesburg (RPA), Academy of Economic
Studies of Moldova (Mołdawia), Banking University (Ukraina).
Od 2011 r. jesteśmy członkiem EFMD – European Foundation for
Management Development.
W naszej działalności stawiamy na szeroką współpracę ze światem
biznesu. Dbamy o to, aby wiedza przekazywana studentom miała mocne
powiązanie z praktyką gospodarczą, ponieważ tylko wtedy nasi absolwenci będą mieli silną pozycję na rynku pracy i będą rozwijali polską
gospodarkę.
Kształcimy od ponad 25 lat!
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WYKŁAD INAUGURACYJNY

Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami

Kamil Kamiński, MBA
Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł Executive MBA (Stockholm University
School of Business / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz PostMBA Diploma in Strategic Financial Management (Rotterdam School of
Management, Erasmus University / GFKM). Przeszedł cykl kursów korporacyjnych oraz inwestycyjnych w ramach Ernst & Young Academy of Business. Ukończył Akademię Zarządzania Projektami PMP. Odbył też liczne
szkolenia biznesowe, w tym międzynarodowe Strategic Management
w Singapurze oraz Business Analysis (George Washington University).
Menedżer i konsultant biznesowy, którego aktywność koncentruje się
w obszarze budowania wartości firm, fuzji i przejęć, integracji biznesowej
operacjonalizacji strategii. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu
kompleksowymi projektami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Brał
udział w procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w sektorze energetyczno-paliwowym oraz logistyki transportu.
Od początku 2014 r. był związany z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdzie
jako Wiceprezes ds. Korporacyjnych, restrukturyzacji i rozwoju w ramach
Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-
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-ciepłowniczych Kompani Węglowej i Węglokoksu. W tym czasie przewodził pracom Komitetu Zarządzania. Wcześniejsze doświadczenia
zawodowe obejmują między innymi prezesurę Ośrodka Badawczo‑
-Rozwojowego Przemysłu Rafinerskiego w Płocku czy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Kierował
również działaniami Jonn Menzies PLC w Polsce.
Przez wiele lat współpracował z Grupą Lotos, wspierając rozwój segmentu
paliwa lotniczego, czego efektem był proces joint venture z Air BP Ltd.
i powołanie Lotos Air BP. Członek rad nadzorczych m.in.: ZCP Carbo-Energia, PLL LOT oraz TAURON Wytwarzanie, gdzie również. nadzorował domknięcie finansowania – we współpracy z EBI i EBOiR wspólnej
inwestycji z PGNiG – elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli oraz
zatwierdzał rozstrzygnięcie dotyczące wyboru konsorcjum realizującego
inwestycję w blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.
Jako Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania
Korporacyjnego nadzoruje pracę następujących obszarów działalności
Spółki: korporacji i wsparcia, zasobów ludzkich, zakupów i administracji,
bezpieczeństwa, klienta oraz zgodności.

PANEL I: Dyplomacja ekonomiczna

Urszula Gacek
moderator
Urodzona i wykształcona w Wielkiej
Brytanii, absolwentka Uniwersytetu
w Oxfordzie, mieszka w Polsce od
1991 r.
Posiada ponad 30 lat doświadczenia
zawodowego w charakterze analityka
biznesowego, prezesa spółki akcyjnej,
krajowego i europejskiego parlamentarzysty i wysokiej rangi dyplomaty
w polskim MSZ – Ambasadora RP przy
Radzie Europy w Strasburgu i Konsula
Generalnego RP w Nowym Jorku.
Zasiada w Radzie Instytutu Studiów
Strategicznych w Krakowie.

dr Paweł Kowal
Politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada
w Studium Europy Wschodniej UW. Współpracuje
z Antioch University w USA, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum
Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw
East European Review. Prowadzi badania i publikuje na
tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz
polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na
Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost” i „wSieci
Historii”. W latach 2005–2009 był posłem na Sejm RP,
2006–2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią,
w latach 2009 –2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 r. uhonorowany Nagrodą im. Giedroycia.

dr Andrzej Byrt
Działacz gospodarczy, dyplomata, pracownik
naukowo‑dydaktyczny. Specjalista międzynarodowych stosunków gospodarczych
i koniunktury.
Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu (1972–1978), doktorat z konkurencyjności w handlu międzynarodowym
(1977), następnie – pracownik Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP): dwukrotnie
prezes ich zarządu (1982–1987 oraz 2009–
2014), rady nadzorczej (1992–1995) i doradca
zarządu (2006–2009 oraz 2016– ).
Trzykrotnie ambasador Polski w: dwukrotnie
w Niemczech (1995–2001 oraz 2002–2006)
w trakcie negocjacji ws. członkostwa Polski
w NATO i UE oraz we Francji i Monako
(2014–2016), radca handlowy w Brukseli 
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Andrzej Zdebski
(1987–1992) podczas negocjacji o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami
Europejskimi.
Dwukrotnie wiceminister: współpracy gospodarczej z zagranicą (1992–
1995) i w tym charakterze główny negocjator Polski umów o wolnym
handlu z EFTA, CEFTA, umów akcesyjnych Polski do OECD i Światowej
Organizacji Handlu (WTO), pierwszy polski przewodniczący komisji
wspólnych Polski z tymi organizacjami i z UE, współnegocjator pierwszych dużych zagranicznych projektów inwestycyjnych w Polsce m.in.
Fiata, VW, GM oraz spraw zagranicznych (2001–2002) w końcowej fazie
negocjacji ws. akcesji Polski do UE. Doradca prezydenta RP ds. niemieckich (2001).
Aktualnie doradca zarządu MTP, wykładowca międzynarodowych
stosunków gospodarczych na UW, UAM, UEP, WSB i ich komentator w TOK
FM, TVN 24 BiS i Polsacie. Poza polskim (Mistrz Mowy Polskiej I Programu
PR w 2014 r.) mówi po angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku.
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Adwokat, Prezes Zarządu KRAKCHEMIA S.A., Konsul Honorowy
Republiki Chile w Krakowie, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie. W przeszłości pełnił wiele funkcji menedżerskich
w bankach i spółkach prawa handlowego, a także w administracji
państwowej (m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy, Prezes PAIiIZ w Warszawie). W przeszłości i obecnie przewodniczący oraz członek wielu Rad Nadzorczych w tym spółek giełdowych i banków. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Publicznego
tej uczelni. Uczestnik wielu kursów z zakresu prawa międzynarodowego
i zarządzania biznesem m.in. w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Komisji Prawa Międzynarodowego w Genewie i USIA International Visitor Programe w Waszyngtonie.

PANEL II: Talenty/zespół/wartości – ryzyka w zarządzaniu projektami

dr Beata Krawczyk-Bryłka
Mgr psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk o zarządzaniu Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1998 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej, Wydziale
Zarzadzania i Ekonomii, gdzie prowadzi zajęcia z psychologii zarządzania, negocjacji
i komunikacji interpersonalnej. W latach 2008–2012 Prodziekan ds Kształcenia Wydziału
Zarządzania i Ekonomii.
Wykłada również na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
(rekrutacja, szkolenia pracownicze, negocjacje pracownicze) oraz na studiach MBA (negotiations, leadership). Współpracowała z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości w ramach
programów wspierających rozwój początkujących przedsiębiorców, ma doświadczenie
w projektach szkoleniowych dla wielu organizacji i w pracy w doradztwie personalnym.
Zainteresowania naukowe: klimat pracy zespołowej, różnorodność kulturowa w zespole,
psychologiczne aspekty przedsiębiorczości, działalność biznesowa kobiet, społeczne
aspekty technologii informacyjnej, zespoły wirtualne, e-mediacje, zaufanie w biznesie.

dr Katarzyna Stankiewicz
Psycholog, adiunkt Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
problematyki zarządzania zespołami zróżnicowanymi,
psychologicznych uwarunkowań efektywności pracy
zespołów i psychologicznych aspektów przedsiębiorczości.
Wykładowca International MBA in Strategy, Programme
and Project Management oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice
Gdańskiej. Certyfikowany Trener MBTI i SDI. Członkini
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.
Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu budowania
i kierowania zespołem.
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Ewa Sowińska
Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępca Prezesa
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 2009 r. Wcześniej
Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. W latach
2014–215 była Członkiem Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 r. skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego
czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Prowadzi szkolenia z zakresu
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne,
członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki
biznesu, członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku, członek Rady Programowej Open
Eyes Economy Summit, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania
rozwoju talentów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.
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Ewa Szczepkowska
Swoją karierę zawodową zaczynała w dziale finansowym, będąc samodzielną księgową. Szybko
doszła do wniosku, że musi pracować „z” i „dla” ludzi.
Karierę w działach HR budowała w międzynarodowych organizacjach, o różnym poziomie dojrzałości i różnej kulturze organizacyjnej. Pierwsze 7 lat
swojej pracy spędziła w firmie niemieckiej, następnie
w szwedzkiej.
Od 2010 r. związana z amerykańskim koncernem
Boeing, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku Senior Manager Human Resources. Odpowiada za trzy lokalizacje. Razem ze swoim zespołem
buduje politykę HR, wspiera i rozwija 800 pracowników.

PANEL III: Compliance i obowiązek raportowania ryzyk niefinansowych
w praktyce odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego

dr Agnieszka Żak
moderator
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2008 r.). Tytuł pracy doktorskiej: „Zarządzanie
konwergencyjnymi czynnikami pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych”.
Kierownik studiów podyplomowych kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu
MBA” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (od 2008 r.) i w Mielcu (od
2013 r.).
Beneficjentka projektu „Wiedza i praktyka – klucz do
sukcesu w biznesie”, realizowanego przez Małopolską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Partnerów
– 2010 r.
Zainteresowania: zarządzanie międzynarodowe,
komunikacja międzykulturowa, negocjacje, etyka
biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
społeczna odpowiedzialność konsumentów (CnSR).

prof. dr hab.
Janina Filek
Absolwentka AE w Krakowie (aktualnie UEK) oraz UJ. W latach 2005–
2008 prodziekan Wydziału Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych UEK,
2012–2016 Kierownik Katedry Filozofii
UEK. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki
i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 r. przewodnicząca grupy roboczej ds. Społecznej
Odpowiedzialności Uczelni (SOUEK),
od 2016 r. Przewodnicząca Komisji
ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji
Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od września 2016 r.
Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy.

dr Magdalena Kandefer-Kańtoch
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
– studia magisterskie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej – studia doktoranckie.
Od 1999 r. w dziale Public Relations w firmie
BP. Obecnie pełni funkcję rzecznika prasowego
firmy BP w Polsce. Jest ambasadorem Diversity & Inclusion oraz przedstawicielką Women’s
Network dla BP w Polsce.
Doktor nauk ekonomicznych. Naukowo zaangażowana w analizowanie problematyki budowania wizerunku firmu oraz Corporate Social
Responsibility w startegii firmy i komunikacji tego
zagadnienia. Ekspert biznesowej komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, w szczególności relacji
z mediami oraz sytuacji kryzysowych. Fascynuje
się ratownictwem medycznym. Mama 3 córek.
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Ewa Zamościńska
Menedżer projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, z którą jest
związana od 2009 r. Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów
i trenerów odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego na polskim rynku.

w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy
(m.in. dla Kompanii Piwowarskiej, Jeronimo Martins Polska, Provident Polska, RWE Polska, ING Bank Śląski, BZ WBK, Work Service, Amica S.A.,
ArcelorMittal Poland).

Prowadzi projekty doradcze w obszarze raportowania niefinansowego,
budowy i wdrażania kompleksowych strategii odpowiedzialnego biznesu
a także programów i polityk zaangażowania społecznego, procesów dialogu z interesariuszami, polityk środowiskowych i kodeksów postępowania
dla pracowników firm oraz ich dostawców.

Doświadczenie we wdrażaniu zasad i narzędzi CSR zdobyte w firmie
audytorskiej z tzw. „Wielkiej Czwórki” i CSRinfo w praktyce łączy z kompetencjami trenerskimi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest głównym
trenerem CSRinfo. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz warsztaty
dla kadry menedżerskiej i pracowników. Wykłada na uczelniach wyższych.
Prowadziła zajęcia m.in. na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na
SGGW. Jest jednym z pomysłodawców, organizatorów i wykładowców
studiów podyplomowych „Menedżer CSR” na Collegium Civitas.

Do realizowanych przez nią projektów odpowiedzialnego biznesu i rozwoju
zrównoważonego należą m.in. projekty w firmach z branży finansowej,
FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych, m.in. w branży paliwowo-energetycznej i usług HR. Była zaangażowana w koordynację lub realizację większości
z ponad 50 procesów raportowania odpowiedzialnego biznesu i rozwoju
zrównoważonego przeprowadzonych w ciągu ostatnich 8 lat przez CSRinfo.
Wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz
paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Posiada doświadczenie
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Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała biologię
i socjologię. Ukończyła międzynarodowy kurs zrównoważonego rozwoju
organizowany przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida.
Zainteresowana głównie rozwojem kapitału społecznego, psychologią
społeczną i praktycznym wymiarem rozwoju zrównoważonego. Ma 

PANEL IV: Pryncypia dla sukcesu
Compliance

dr Piotr Sedlak
moderator
wieloletnie osobiste doświadczenie
pracy wolontariackiej, współpracuje
z organizacjami pozarządowymi m.in.
wspierając je merytorycznie i konsultując charakter prowadzonych przez nie
projektów społecznych. Jest inicjatorką
i koordynatorką badania wolontariatu
pracowniczego w Polsce oraz publikacji o charakterze poradnikowym dedykowanej
przedstawicielom biznesu.
Oceniała programy wolontariatu pracowniczego oraz programy społeczne
jako juror (m.in. konkurs Provident
Polska, konkurs W kontakcie z naturą,
konkurs 100PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 2012).

Iwona Wencel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki
o zarządzaniu. Koordynator Merytoryczny programu International MBA KSB UEK. Absolwent
studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne
i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna
Psychologia Społeczna (SWPS Warszawa).

Właściciel i prezes firmy WNCL Sp. z o.o. Od ponad
20 lat związana z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, przez 10 lat sprawując funkcję zarządcze
w dużych, międzynarodowych korporacjach. Posiada
duże doświadczenie w pracy z branżami: FMCG, farmaceutycznej, finansowej, wydawniczej oraz przemysłu
chemicznego.

Od 10 lat pełni rolę kierownika projektów
w Sedlak & Sedlak. Na co dzień rozwija platformę badaniahr.pl oraz prowadzi badania
satysfakcji i zaangażowania pracowników.

HR to jej prawdziwa pasja. Od 10 lat prowadzi własną
firmę specjalizującą się w outsourcingu strategicznej
funkcji personalnej. Pionier wdrażania modelu HR Business Partneringu w Polsce. Certyfikowany facylitator
Master Trainer Institute z dużym doświadczeniem w prowadzeniu sesji strategicznych. Twórca Ogólnopolskiego
Centrum Interwencyjnego, pierwszej w Polsce zewnętrznej linii etycznej dla sygnalistów (whistleblowing).

Od 9 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada doświadczenie
w wielu projektach badawczych zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
Autor kilkunastu publikacji naukowych. Członek
Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

W 2009 r. otrzymała Wyróżnienie Specjalne w Konkursie
Bizneswoman Roku, organizowanym przez Radio Pin
oraz BRE Bank.
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PANEL V: Zasady Compliance: case UBS
i PMI Poland Chapter

Patrycja Bryl-Weiss
Radca prawny, kieruje sekcją SLS Instytucje Finansowe w kancelarii SLS
Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Specjalizuje
się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i compliance ze
szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.
Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, przez 10 lat pracowała
w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., w tym przez 6 lat kierowała utworzoną w nim komórką Compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie
z zakresu compliance ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
konfliktów interesów, ryzyka braku zgodności, etyki biznesu, ochrony
konsumentów oraz ochrony danych osobowych.
Zajmowała się m.in. wdrożeniem regulacji europejskich (MiFID, EMIR)
w instytucjach finansowych oraz brała udział w tworzeniu standardów
postępowania uchwalanych przez Izbę Domów Maklerskich.
Na co dzień zajmuje się prawną obsługą instytucji finansowych, wspiera
te instytucje w procesie wdrażania regulacji europejskich oraz prowadzi
szkolenia dla pracowników instytucji finansowych.
Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz compliance.
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prof. UEK dr hab. Piotr Buła
moderator
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, prowadzącej studia podyplomowe i MBA, a także profesor
w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest członkiem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.
Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z udziałem w organach
nadzorczych spółek handlowych, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o., Solne Miasto Sp. z o.o., Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, Fundacji Instytut Studiów Strategicznych,
Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Obecnie członek Rady ds.
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
Członek projektów wdrożeniowych dla biznesu oraz zespołów eksperckich z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw.
Autor lub współautor 97 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich.

Agnieszka Krogulec
Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w zakresie
zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego. Autor
wydanej w 2015 r. książki pt. „System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
jako element nadzoru korporacyjnego” (Wydawnictwo UJ).
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła jest członkiem polskich i zagranicznych organizacji
i stowarzyszeń naukowych, między innymi Towarzystwa Naukowego Organizacji
i Kierownictwa (TNOiK), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Polskiego
Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) International Management Development Association (IMDA), Global Business and Technology Association (GBATA), International Academy of Management and Business
(IAMB), Eurasian Economic Club of Scientists Association (EECSA) czy Southern
African Institute of Management Scientists (SAIMS).
Organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji. Jest
również członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych: Acta Commercii.
Independent Research Journal in the Management Sciences, Journal of East-West
Business, Review of General Management.

Certyfikowany project manager PMP, PRINCE2F, mentor,
coach i trener biznesu. Od wielu lat blisko związana ze środowiskiem zarządzania projektami i promowaniem dobrych
praktyk. Aktywny członek PMI Poland Chapter (PMI PC),
Członek Zarządu, od lipca 2016 r. Prezes PMI PC. Asesor
konkursu na najlepszy projekt roku w ramach PMI Poland
Chapter i International Project Management Association oraz
juror Enactus World Cup w Pekinie (2014 r.) i w Johannesburgu
(2015 r.).
W ramach pracy w Deloitte realizowała projekty z zakresu
optymalizacji procesów biznesowych, rozwoju organizacji
i pracowników dla klientów z różnych branż w Polsce i Europie.
Potem Kierownik Działu Projektów w Departamencie Strategii
i Planowania w KIR S.A., gdzie odpowiadała za budowanie
i rozwój PMO, a obecnie prowadzi projekty wdrożeniowe innowacyjnego rozwiązania w zakresie płatności kartowych dla
banków i acquierów.


21

PANEL V: Oblicza Compliance

Tomasz Żurek
Pasjonatka społecznego przywództwa, lubi pracę
z ludźmi i angażuje się w realizowanie projektów
tworzących nową jakość i zmieniających świat na
lepszy, zgodnie z jej mottem: Bądź zmianą, którą
chcesz widzieć na świecie (m.in. Project Management Kids Camp, Enactus, Szlachetna Paczka).
Członkini Vital Voices Poland Leadership & Mentoring Network, mentorka projektu „Mentoring Walk”.
Miłośniczka gór, podróży, odkrywania nowych zakątków świata i kultur oraz tańców latynoamerykańskich.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna) w 1998 r.
z tytułem magistra finansów przedsiębiorstw.
W 2004 r. ukończył szkolenie oraz zdał egzamin Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i został
certyfikowanym biegłym rewidentem.
W 1997 r. rozpoczął karierę zawodową w dziale audytu KPMG, a po 6 latach przeniósł się do
Radisson SAS Hotel w Krakowie gdzie zajmował funkcję Dyrektra Finansowego.
W 2008 r. dołączył do utworzonego UBS Business Solution Center w Krakowie (wtedy UBS
PSC) gdzie objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Następnie w 2011 r. został Dyrektorem
Operacyjnym odpowiedzialnym za infrastrukturę, zarządzanie ryzykem oraz ogólny nadzór
nad funkcjami wspierającymi całą jednostkę.
Obecnie Zastępca Dyrektora Generalnego UBS Business Solutions Center w Krakowie oraz
(równocześnie) Dyrektor odpowiedzialny za jedną z lini projektowych.
Interesuje się literaurą science-fiction, golfem oraz narciarstwem.
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WARSZTATY BIZNESOWE

wych, pracując w organizacjach jako trener wewnętrzny oraz pracownik
działu HR.

Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach biznesowych. Dzięki uprzejmości Nowych Motywacji spotkania
poprowadzą trenerzy prezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej,
bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe umiejętności trenerskie.

Specjalizacja trenerska: sprzedaż, negocjacje i obsługa Klienta, zarządzanie z uwzględnieniem różnorodności pracowników, coaching oraz
szkolenia manedżerskie z tematu budowania własnej efektywności –
zarządczej i osobistej.

Do wyboru jeden z trzech warsztatów:

Posiada certyfikaty: certyfikat coachingowy ECPC, dyplom ukończenia
Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Szkoły Coachów Erickson
College International, dyplom specjalistki coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, certyfikat praktyka NLP i praktyka NLP w biznesie.

ERICKSONOWSKIE PODEJŚCIE DO ROZWOJU LUDZI

WSPÓŁPRACA: JAK ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ SILOSÓW?

A gdyby tak założyć, że pracownicy są w porządku, wiedzą co robić
i mają pozytywne intencje? Zapraszamy na warsztat pokazujący wykorzystanie 5 zasad podejścia ericksonowskiego w rozwijaniu swojego
zespołu. Celem warsztatu jest zapoznanie z 5 zasadami podejścia ericksonowskiego i rozwinięcie umiejętności ich praktycznego stosowania
w planowaniu rozwoju ludzi. Warsztat pozwoli na poznanie zasad, zrozumienie zmiany sposobu myślenia, którą za sobą niosą oraz zaplanowanie
nowych działań w oparciu o nie.
Warsztat prowadzi: Judyta Gutowska-Siwek
Od 2008 r. zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem kompetencji.
Doświadczenie zdobywała współpracując z działami HR firm sprzedażo-

Czym naprawdę jest dobra współpraca w organizacji i jak ją budować?
W oparciu o filmowy case study „King’s Cross” poznasz podejście
P. Lencioniego do budowania efektywnych zespołów i współpracy
międzyzespołowej.
Warsztat prowadzi: Jarosław Zamorski
Trener od 2001 r., z Nowymi Motywacjami związany na wyłączność
od 2004 r. Doświadczenie w pracy w biznesie zdobywał jako doradca
w Citibanku Handlowym. Wcześniej przez kilka lat pracował jako trener
w oświacie i profilaktyce środowiskowej.
Specjalizacja trenerska: przywództwo i zarządzanie, przede wszystkim
komunikacja zarządcza, rozumiana szeroko jako budowanie dobrej relacji,
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motywowanie, inspirowanie. Aktywnie działa jako coach. Ponadto pasjonuje się tematyką wyzwalania kreatywności i rozwiązywania problemów,
prowadzi treningi twórczości w biznesie.
Posiada certyfikaty trenerskie Extended DISC oraz Erickson Professional Coach. Najważniejsze kursy i szkolenia: Planowanie i zarządzanie
rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Analiza Transakcyjna
w praktyce. Z wykształcenia psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998 r.). Ukończył również Szkołę Treningu Psychologicznego
przy Krakowskim Ośrodku Terapii.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Jak zwiększyć szanse powodzenia swoich działań? Warsztat zarzadzania
ryzykiem pokazuje jak w czterech perspektywach: strategicznej, operacyjnej, projektów i programów identyfikować, analizować i planować
reakcje na zidentyfikowane zagrożenia i szanse. Przy wykorzystaniu
case-study uczestnicy przechodzą pełny cykl zarządzania ryzykiem
poznając praktyczne sposoby identyfikacji, analizy i planowania reakcji
na zidentyfikowane zagrożenia i szanse.
Warsztat Prowadzi: Jakub Kamiński
Studiował Zarządzanie na SGH w Warszawie. Praktyk zarządzania
operacyjnego. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Pracuje z klientami
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w branżach produkcji spożywczej i przemysłowej, energetyce, w firmach
odzieżowych i automotive. Wcześniej manedżer w Grupie Onet.pl. Zarządzał operacyjnie Grupą spółek Agory S.A. Był szefem grupy radiostacji
lokalnych, dyrektorem oddziału, a wcześniej dziennikarzem i redaktorem.
Ma doświadczenie w skutecznym wdrażaniu systemów zarządczych
dostosowanych do potrzeb organizacji. Praktykę i użyteczność stawia
nad sztywne ramy teoretyczne zgodnie z mottem: „Ucz się zasad; łam
zasady i twórz nowe, bardziej efektywne”.
Specjalizacja trenerska: Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, których celem jest podniesienie
efektywności zespołów. Prowadzi certyfikację w zakresie metodyki
PRINCE2® i modelu P3O®. Zarządza projektami. Doradza kierownikom
projektów, menedżerom wyższego szczebla w zakresie budowania
i wdrażania inicjatyw strategicznych, skutecznego tworzenia zespołów,
planowania i kontrolowania zmiany w firmie. Wdraża procesy Problem
Solving & Decision Making. Ma doświadczenie w modelowaniu i mapowaniu procesów.
Posiada certyfikaty: Zarządzanie Projektami PRINCE2® Approved Trainer
(Certyfikowany Trener); PRINCE2® Practitioner & Foundation; P3O®
Practitioner; IMPA® Level D – Certified Project Management Associate.

STUDY VISITS

W ramach Kongresu MBA odbędą się specjalne wizyty w firmach (Study
Visits) zlokalizowanych w Małopolsce. Będzie to doskonała okazja, by
porozmawiać z kadrą zarządzającą i podglądnąć jak funkcjonują firmy
z różnych branż. W tym roku zapraszamy Państwa do:

• Kraków Airport,
• Selvita S.A.,
• Cisco.

Cisco hardware, software, and service offerings are used to create Internet
solutions that allow individuals, companies, and countries to increase
productivity, improve customer satisfaction and strengthen competitive
advantage. The Cisco name has become synonymous with the Internet,
as well as with the productivity improvements that Internet-based business
solutions provide.
Cisco’s Global Services Center in Krakow provides technical and business
services to customers, partners and Cisco employees across multiple functional groups such as Cisco Services, Finance, Operations, IT and others.
The Cisco Global Services Center in Krakow is part of a world class network
of operations located around the globe and focuses on Europe, Middle
East, Africa and Russia (EMEAR). The center currently employs more than
1200 people.

Study visit conducted in English.
Cisco is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you
connect the previously unconnected. At Cisco customers come first and an
integral part of our DNA is creating long-lasting customer partnerships and
working with them to identify their needs and provide solutions that support
their success.

Study visit conducted in Polish.
Kraków Airport jest największym portem regionalnym. W sezonie lato 2017
krakowskie lotnisko oferuje 83 połączenia regularne do 21 krajów. Nowo-
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ściami w sezonie letnim są następujące połączenia: Skandynawskie Linie
Lotnicze SAS – Sztokholm, EL–AL – Tel Awiw; PLL LOT – Chicago; Ryanair
– Wenecja-Treviso, Pescara, Porto, Chania, Lourdes, Lamezia, Walencja;
Eurowings – Düsseldorf. Kraków Airport posiada zdywersyfikowaną siatkę
połączeń lotniczych, dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać z bogatej
oferty przewozowej zarówno przewoźników tradycyjnych, jak i niskokosztowych. Dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym do największych portów
przesiadkowych w Europie, pasażerowie mogą dolecieć do każdego, nawet
najbardziej odległego miejsca na świecie.

Study visit conducted in English.
Selvita S.A. jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych
i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.
Została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia 380 pracowników, w tym
130 z tytułem doktorskim. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się
w Krakowie. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach
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Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Najbardziej zaawansowany obecnie projekt, SEL24 – dualny inhibitor kinaz PIM i FLT3 – jest aktualnie
w trakcie badań klinicznych fazy I/II, we wskazaniu ostrej białaczki szpikowej.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje
m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck oraz
Felicitex Therapeutics. W 2015 r. Selvita otrzymała Nagrodę Gospodarczą
Prezydenta RP, a także otrzymała tytuł Rising Star europejskiego rynku kapitałowego w prestiżowym konkursie współorganizowanym przez Federację
Europejskich Giełd Papierów Wartościowych i Komisję Europejską.
Selvita S.A. is a clinical stage drug discovery company engaged in the
research and development of novel cancer therapies, as well as provision
of integrated drug discovery services. Selvita is headquartered in Krakow,
Poland, with offices in the USA (Greater Boston, San Francisco Bay), and
in the UK (Cambridge). Selvita was established and 2007 and currently
employs 380 people, including 130 PhDs, with extensive experience in area
of life sciences. In its internal research and development efforts, Selvita
focuses on oncology. The company’s most advanced R&D program is
SEL24, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor currently in Phase I/II clinical study.
Several Selvita programs have been partnered with Merck/EMD Serono, H3
Biomedicine/Eisai and Nodthera/Epidarex. Drug discovery clients of Selvita
include numerous large and medium-sized pharmaceutical and biotechnology companies from USA and Europe. The company is listed on the
Warsaw Stock Exchange (WSE:SLV).

GALA DINNER

12 maja 2017 r., godz. 20:00
Hotel & Palace Grand
ul. Sławkowska 5/7, Kraków
Na zakończenie pierwszego dnia kongresu (12 maja), zgodnie z tradycją,
goście zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Dinner połączona z aukcją
charytatywną. Tegoroczny bankiet odbędzie się w jednym z krakowskim hoteli – Grand Kraków położonym w samym sercu Starego Miasta.
Dodatkową atrakcją bankietu będzie występ zespołu Noble Band.
Noble Band tworzą wybitni muzycy sesyjni, występujący na co dzień
z gwiazdami muzyki POP, Jazzu i Swingu.
Społeczna odpowiedzialność Międzynarodowego Kongresu MBA
Aukcje charytatywne przeprowadzane podczas Gali Dinner na stałe
wpisały się już w program Kongresu MBA. Tegoroczna aukcja przeprowadzona zostanie na rzecz Stowarzyszenia PMI Poland z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Kids Camp.

Kids Camp (KC) to charytatywna inicjatywa Stowarzyszenia PMI Poland
skierowana do dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących
z rodzin o niskim statusie materialnym w regionie południowej Polski.
Jej celem jest organizacja letniego, dwutygodniowego obozu, w trakcie
którego dzieci mają okazję poznać ideę zarządzania projektami zgodną
ze standardami PMI, przedstawioną w sposób przystępny i dostosowany do wieku odbiorców.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
www.kongresmba.pl/Gala-Dinner.
Dojazd na miejsce Gali we własnym zakresie.
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X TURNIEJ MBA
O PUCHAR DYREKTORA KRAKOWSKIEJ SZKOŁY BIZNESU UEK
KSB UEK GOLF CUP 2017

14 maja 2016, godz. 11:00–15:00
Pole Golfowe Royal Kraków Golf & Country Club
w Ochmanowie koło Krakowa
www.krakowgolf.pl
Trzeci dzień XIII Międzynarodowego Kongresu MBA (14 maja) upłynie w sportowej
atmosferze na polu golfowym Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie,
koło Krakowa. Zapraszamy na Golfową Imprezę Familijną. W Turnieju Golfa MBA
golfiści rywalizować będą o Puchar Dyrektora KSB UEK, a wszyscy uczestnicy
Kongresu będą mieli możliwość udziału w Akademii Golfa dla początkujących.
W programie pikniku golfowego:
• X Turniej Golfa o Puchar Dyrektora KSB UEK,
• Akademia Golfa – nauka gry w golfa dla początkujących,
• Integracyjny piknik MBA – na zakończenie rodzinny piknik pod parasolami
(dania regionalne).
Golfistów zapraszamy do udziału w X 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!
Dojazd na miejsce imprezy we własnym zakresie.
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KOMITET PROGRAMOWY
XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MBA

• Patronat honorowy UEK: prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prezes Rady Fundacji KSB UEK

• prof. UEK dr hab. Edward Molendowski – Członek Rady Fundacji KSB UEK

• dr Jarosław Bober – Członek Rady Programowej KSB UEK

• prof. dr hab. Janusz Teczke – Przewodniczący Rady Programowej
KSB UEK

• prof. UEK dr hab. Piotr Buła – Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

• prof. dr hab. Renata Oczkowska – Członek Rady Programowej KSB UEK

• mgr Mirosław Chechelski – Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Członek Rady Fundacji KSB

• prof. dr hab. Adam Sagan – Członek Rady Programowej KSB UEK

• dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

• dr Barbara Stepnowska – Dyrektor MBA, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Politechnika Gdańska

• dr inż. Mariusz Giemza – Członek Rady Programowej KSB UEK

• prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Członek Rady Fundacji KSB UEK

• Sylwia Hałas-Dej – Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju,
Akademia Leona Koźmińskiego

• prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
UEK, Członek Rady Programowej KSB UEK, Członek Rady Fundacji
KSB UEK

• mgr Józef Andrzej Laskowski – Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Członek Zarządu Fundacji KSB UEK

• mgr Tomasz Szanser – Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Członek Zarządu Fundacji KSB UEK

• Łukasz Lepiarczyk – Dyrektor Generalny HOVAL Sp. z o.o., Członek Rady
Fundacji KSB UEK

• Beata Walsh – Dyrektor ds. Logistyki Shell Polska, Członek Rady Fundacji
KSB UEK

• dr Tomasz Ludwicki – Dyrektor programu Warsaw-Illinois Executive MBA,
Uniwersytet Warszawski

• prof. dr hab. Kazimierz Zieliński – Członek Rady Programowej KSB UEK
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KOMITET ORGANIZACYJNY
XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MBA

• Przewodniczący: prof. UEK dr hab. Piotr Buła – Dyrektor Krakowskiej
Szkoły Biznesu UEK

• Elżbieta Major – Główny Specjalista ds. rozliczeń, KSB UEK

• Agnieszka Wyszyńska – Koordynator Kongresu MBA, KSB UEK

• Anna Polak – Silesia Branch Manager, Willis Towers Watson

• Monika Bulsza – Kierownik Biura MBA, Koordynator Programu Executive MBA, KSB UEK
• Anna Cybula-Wójcik – Koordynator Programu Executive MBA, KSB
UEK
• dr inż. Przemysław Domański – Dyrektor Operacyjny S&T Services
Polska, Członek Rady Fundacji KSB UEK
• Robert Hrycaniuk – Absolwent Programu Executive MBA, Członek
Rady Fundacji KSB UEK
• Joanna Klimek – Koordynator Programu International MBA, KSB UEK
• Patrycja Kołodziejczyk – Biuro studiów podyplomowych, KSB UEK
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• Magdalena Petryniak – Prezes Grupy SAPR
• Robert Sołek – Zastępca Dyrektora ds. korporacyjnych, TVP, Członek
Rady Fundacji KSB UEK, Prezes Klubu KSB Alumni MBA
• Ewa Szpórnóg-Smoleń – Koordynator Programu International MBA,
KSB UEK
• Julia Okręglicka – Koordynator Programu MBA KSB + Master, KSB
UEK
• Renata Wójcik – Biuro studiów podyplomowych, KSB UEK

Partnerzy merytoryczni:

Partronat medialny:

Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny 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

