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PRELEGENCI 

 

Joanna Kaczmarek – Jarosz, Dyrektor ds. sprzedaży w PKO 

Bank Polski S.A. 

Joanna Kaczmarek – Jarosz, dyrektor ds. sprzedaży w PKO Banku 

Polskim, menadżer z 27 letnim doświadczeniem,  

Partnerstwo w biznesie i budowanie długoterminowych relacji jest 

kluczem do sukcesu, współpracuje z podmiotami gospodarczymi, 

uczestnicząc w rozwoju firm i podziwiając sukcesy przedsiębiorców. 

 

 

 

 

Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej S.A. 

Aktywny uczestnik życia biznesowego, samorządowego oraz 

organizacji pozarządowych, a jak sam podkreśla – nauczyciel 

i wychowawca młodzieży. Za jego kadencji inwestycje w LSSE 

przekroczyły 2 mld zł. Społecznik zaangażowany w rozwój 

szkolnictwa branżowego i technicznego oraz kultury, edukacji 

i sportu na dawnych „Kresach”. Jest też Prezesem Fundacji Pogoń 

Lwów, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster 

Lotniczy”, Członkiem Rady Programowej Radia Wrocław, 

Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Mercus oraz Członkiem Rady 

Związku Pracodawców Polska Miedź. 
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Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców 

Polska Miedź 

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami 

inwestycyjnymi. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałem jako 

kierownik projektów, wykonując ich realizacje dla samorządów i 

przedsiębiorstw m.in KGHM PM S.A., a od 2011 roku w zarządzie 

RUKA projekt sp. z o.o. 

Pełniłem również funkcje menadżerskie, a od 2016 roku 

zasiadam w radach nadzorczych spółek z obszaru energetyki, 

ciepłownictwa oraz ochrony środowiska. Pozwala mi to na bieżącą aktualizację wiedzy w 

obszarach szczególnie ważnych dla gospodarki i jej otoczenia. 

Jestem także Wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zasiadam również w Komisji Ochrony Środowiska 

Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. 

Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Wojewódzkiego w Legnicy. Działalność ta jest doskonałą platformą wymiany wiedzy i 

doświadczeń w obszarach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju 

gospodarczego naszego regionu. 

Jestem absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu. Zdobyte tam wykształcenie poszerzałem na tej samej uczelni na studiach 

podyplomowych z rachunkowości zarządczej i controllingu. Ukończyłem ponadto studia 

podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu oraz studiach Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu. 

Od czasów studiów, poprzez pracę na uczelni wyższej, w banku BZ WBK czy w innych 

przedsiębiorstwach i w samorządzie – wszelkie moje aktywności są ściśle powiązane z 

regionem byłego województwa legnickiego. Wierzę, że zdobyte przez lata doświadczenie 

pozwoli mi należycie pełnić funkcję na rzecz pracodawców z naszego regionu, z którym jestem 

mocno związany, i dla którego chcę jak najlepiej przysłużyć się swoją codzienną pracą. 

 

Aneta Szczepkowska – Naczelnik w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i 

Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Pracuje w administracji publicznej od 2007 r. Jej praca zawodowa  od początku związana jest 

z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

polskich przedsiębiorstw.  Obecnie pełni funkcję  Naczelnika w Wydziale Projektów Własnych 

w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej, zajmując się m.in. działaniem dot. tworzenia i rozbudowy centów 

badawczo-rozwojowych w Programie Inteligentny Rozwój. Obecnie realizuje zadania 

związane m.in. z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

 



Maciej Fliger, Dyrektor poznańskiego Biura Regionalnego 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Doświadczony dziennikarz, redaktor merytoryczny, 

samorządowiec i PR-owiec. Autor wielu publikacji poświęconych 

firmom z terenu Aglomeracji Poznańskiej. Przez dziesięć lat 

pracował w instytucjach samorządowych, a przez kolejną dekadę 

dla dużej spółki giełdowej. W obu miejscach zajmował się m.in. 

komunikowaniem projektów realizowanych z udziałem środków 

zewnętrznych. W spółce uczestniczył też w kampaniach 

związanych z jej międzynarodowym rozwojem organicznym i 

akwizycjami. W ramach działalności społecznej skutecznie 

pozyskiwał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadził też własną działalność 

gospodarczą. 

 

Monika Konofał (MBA) – Dyrektor Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu 

S.A. 

Ekonomistka i Menedżerka z ponad 15 letnią praktyką i 

doświadczeniem w bankowości biznesowej i korporacyjnej. Ekspert 

w zakresie zarządzania i finansów.  

Odpowiedzialna za rozwój biznesu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

w regionie dolnośląskim i opolskim oraz kontakty z kluczowymi 

klientami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.   

Studentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej studiów 

podyplomowych Doctor of Business Administration. 

 

Krzysztof Terlecki – Dyrektor I Oddziału w Lubinie PKO Bank 

Polski S.A. 

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w finansach, bankowości i 

ubezpieczeniach.  

Ponad 25 lat w bankowości. Doświadczenie w sprzedaży, 

zarządzaniu, budowaniu efektywnych zespołów w największych 

bankach w Polsce.  

Aktywnie i efektywnie współpracuje z przedsiębiorcami Zagłębia 

Miedziowego i nie tylko.  

Ponad 10 lat w PKO Banku Polskim.  

Mąż, ojciec dwóch synów. 

 



Robert Hadaś – Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania RPO WD; 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

Od 2013 r. Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 

ds. wdrażania środków unijnych.  

Specjalizuje się w kontraktowaniu, rozliczaniu i sprawozdawczości w 

zakresie funduszy europejskich.  

E-mail: robert.hadas@dip.dolnyslask.pl 

Tel.: 71 776 58 02 

 

Justyna Hubiak, Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Zaangażowana w aktywne pozyskiwanie inwestorów z różnych 

kontynentów, którzy zdecydowali się na swój rozwój na terenie LSSE. 

Odpowiada za prowadzenie i obsługę projektów inwestycyjnych w tym 

doradztwo w zakresie doboru lokalizacji oraz warunków inwestowania 

i prowadzenia działalności gospodarczej. Menadżer z doświadczeniem 

w pracy w strukturach administracji rządowej i samorządowej. Ekspert 

w obszarze marketingu i zarządzania oraz budowania relacji z 

klientem. Zaangażowana w działalność trzeciego sektora, który staje 

się coraz ważniejszy również dla biznesu. 

 

Moderator:  
 

Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner 

Od 15 lat zarządza firmą doradczo-szkoleniową Human Partner, 

która świadczy usługi rozwojowe dla biznesu za pomocą cyfrowych 

technologii. Tworzy dedykowane programy rozwojowe dla firm i ich 

liderów. Firma jest laureatem międzynarodowej nagrody Komisji 

Europejskiej VET Excellence Awards 2018 za najlepszy program 

szkoleń pracowniczych w Europie w kategorii „Training at Work”. 

Wspiera rozwój kompetencji cyfrowych uczestnicząc w 

międzynarodowej inicjatywie Pact for Skills. 

Marcin Kowalski jest również zaangażowany w rozwój ekosystemu 

innowacji technologicznych, uczestnicząc w pracach gremiów doradczych. Jest członkiem 

Grupy ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy KPRM, czy Grupy eksperckiej KIS 12. Inteligentne 

technologie kreacyjne przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 2015 roku kieruje pracami 

Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji przy Komitecie Monitorującym RPO WD.  
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