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08.00 – 09.00 Rejestracja i powitalna kawa

1.  To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić cię bogatym – 
wartości niematerialne w rozwoju firmy

09.00 – 09.15

Powitanie gości
Prowadząca: Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa PIBR; Reprezentant Władz 
Uczelni; Marian Litwiniak, Zastępca Prezesa Rady RO PIBR w Szczecinie;  
Olga Petelczyc, Pełnomocnik ds. CSR IIA Polska

09.15 – 09.35
Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej  
– prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

09.35 – 10.00
Tragedia niematerialnej obfitości – dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie

10.00 – 11.30

Panel dyskusyjny: To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić  
cię bogatym – wartości niematerialne w rozwoju firmy
Moderator: prof. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński
Uczestnicy: prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 
dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Magdalena 
Kisielewska, MK Consulting Group; Rafał Olesiński, Olesiński Wspólnicy;  
mec. Agata Kowalska, CK-legal

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

2. Nadchodzi nieuchwytne. Jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość

12.00 – 12.30
Miękkie > Twarde. Zastosowanie metodyk projektowych skupionych 
na człowieku (human-centered design) w rozwoju talentów w firmach  
– Wojtek Ławniczak, Very Human Services

12.30 – 14.15

Panel dyskusyjny: Jak rozwijać talenty w firmie
Moderator: Ewa Sowińska – Zastępca Prezesa PIBR
Uczestnicy: Wojtek Ławniczak, Very Human Services; dr Magdalena Małachowska, 
Akademia Sztuki w Szczecinie; Laura Hołowacz, Prezes Zarządu CSL;  
Olga Petelczyc, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR

14.15 – 15.00 Lunch i networking, wymiana opinii
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W epoce cyfrowej zmienia się natura własności, uczenia się i związanych z tym relacji 
społecznych. Własność materialna jest czymś innym niż własność intelektualna. 
Zawłaszczanie tej pierwszej jest o wiele trudniejsze niż tej drugiej. A to z czym 
mamy obecnie do czynienia to masowe i na ogół nieodpłatne przywłaszczanie 
intelektualnych wytworów innych osób. Kolejne efekty innowacji technologicznych 
temu przede wszystkim służą.

W przypadku największych korporacji ich wartość rynkową w 90 proc. stanowią 
aktywa niematerialne. Powoli w ogóle nie będą się one martwić o infrastrukturę 
materialną. Przykładem mogą być platformy płatnicze, które chcą stać się bankami 
nowej generacji, bankami wirtualnymi. I jeśli jakaś infrastruktura będzie im potrzeb-
na, to taniej będzie ją wynająć niż posiadać. Liczyć się dla nich będą kolejne aplikacje 
umożliwiające uzyskanie dostępu do informacji i przekształcanie ich w aktywa 
niematerialne.

Tradycyjne systemu ochrony własności intelektualnej stają się kompletnie nieprzydatne 
i nieadekwatne. Co najwyżej większości graczy pozwalają minimalizować straty 
wywołane działaniem „patentowych trolli”. Działanie tych trolli to zresztą jaskrawy 
przykład intelektualnego pasożytnictwa. Tyle tylko, że takie pasożytnictwo uprawia 
coraz więcej uczestników rynku, choć w zawoalowanej formie.

Potrzebna byłaby nowa i kompleksowa regulacja praw własności intelektualnej 
i to regulacja globalna. Niestety mało prawdopodobne, aby największe mocarstwa 
(USA i Chiny) na nie przystały.

Dlatego przeciwwagę trzeba formować na drugim biegunie, w mikrośrodowisku 
gospodarczym działającym nie na transakcyjnych, ale na relacyjnych zasadach. 
Idzie o formowanie, początkowo lokalnych, skupień podmiotów zainteresowanych 
partnerskim współdziałaniem i współwytwarzaniem wartości. Nie chodzi tu o trady-
cyjne klastry przemysłowe skupiające jednoprofilowych, sektorowych wytwórców, ale 
o partnerską sieć łączącą podmioty o różnych funkcjach, kompetencjach i zasobach. 
Byłyby to małe archipelagi dobrze skomunikowanych wysp. Ich partnerstwo pole-
gałoby na wspólnym wytwarzaniu zasobów i aktywów niematerialnych oraz aktyw-
nym zarządzaniu nimi, tak, aby rozwój poszczególnych partnerskich podmiotów nie 
osłabiaj a wzmacniał sieć partnerstwa. Byłaby to „ekonomia współdzielenia”, ale nie 
odniesiona do konsumpcji, ale do wytwarzania.

PROF. JERZY HAUSNER
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  
Przewodniczący Rady Programowej OEES





OTWÓRZ 
OCZY NA 
BŁĘKITNĄ
REWOLUCJĘ!
Jeśli jeszcze o niej nie słyszałeś, 
czas nadrobić zaległości, bo Open 
Eyes Economy to dziś prawdziwy 
must know. Druga edycja kongresu 
„otwartych oczu” odbyła się 14 i 15 
listopada 2017 roku w ICE Kraków, 
gromadząc tych, którzy rozumieją, 
że nadszedł czas na fundamentalną 
zmianę w naszym myśleniu o ekono-
mii – że przyszła pora na gospodarkę 
opartą na wartościach społecznych.

To prawdopodobnie jedyny polski 
kongres ekonomiczny łączący w sobie 
jednocześnie coś z biennale sztuki, 
festiwalu, konferencji naukowej 
i społecznej debaty. OEES to wielkie 
wydarzenie intelektualne – fuzja 
idei, tygiel pomysłów i prawdziwa 
współczesna agora. To także wielkie 
przedsięwzięcie logistyczne, bo OEES 2 
zgromadził 200 prelegentów i prawie  

2 tysiące uczestników z całego świata. 
Były wśród nich doskonale znane 
postaci – Robert Biedroń, Elżbieta 
Bieńkowska czy Jerzy Owsiak. 
Przez dwa dni dyskutowali ze sobą 
wybitni przedsiębiorcy, naukowcy, 
politycy, artyści, działacze społeczni 
i przedstawiciele wielu innych 
środowisk.

Jako że OEES ma być źródłem nowej 
energii w myśleniu o ekonomii, 
organizatorzy zadbali o świeżą 
i dynamiczną formułę. I tak na przykład 
uczestnicy brali udział w slam 
battles (pojedynkach intelektualnych 
wzorowanych na potyczkach raperów) 
czy w Q&A sessions – sesjach, podczas 
których można było zweryfikować 
wiedzę mówców i zgłębić poruszane 
przez nich tematy.



Bo o to chodzi w OEES – o starcie per-
spektyw, twórczy ferment i swobodną, 
otwartą dyskusję. Widać wyraźnie, że 
formuła kongresu odzwierciedla jego 
filozofię.

A jak to się zaczęło? Otóż pewnego dnia 
spotkali się profesor ekonomii Jerzy 
Hausner i dyrektor kreatywny Mateusz 
Zmyślony. Wychodząc od swoich wielo-
letnich doświadczeń zawodowych, pano-
wie doszli do wniosku, że konieczna jest 
fundamentalna zmiana naszego myśle-
nia o ekonomii. Wszyscy czujemy, że coś 
się kończy. Tradycyjne surowce powoli 
się wyczerpują, dochodzi do katastrof 
ekologicznych i zmian klimatu, a rozwar-
stwienie ekonomiczne i zderzenia kultur 
sprzyjają niepokojom społecznym. Daw-
niej powiedzielibyśmy: „Potrzeba więcej 
władzy, kapitału, technologii, produkcji 
i konsumpcji”. Dziś to już nie wystarcza. 
„Potrzebujemy nowego podejścia, nowej 
ścieżki, która pozwoli nam zachować 
świat w niezniszczonym stanie i rozwijać 
go” – pisze profesor Hausner we wstępie 
do Open Eyes Book 2. Takim rozwią-
zaniem jest EKONOMIA OTWARTYCH 
OCZU. Na co powinniśmy je otworzyć? 
Przede wszystkim na fakt, że w społe-
czeństwach nowej generacji zysk jest 

osiągalny tylko w ścisłym powiązaniu 
z kulturą, rozwojem, innowacyjnością, 
uczciwością i zaufaniem.

EKONOMIA OTWARTYCH OCZU to biz-
nes, który nie abstrahuje od wartości, 
lecz czyni z nich fundament swojego 
rozwoju. To znacznie więcej niż CSR, 
bo tu wartości nie są dodatkiem czy 
ozdobnikiem – są podstawą zarówno 
wyborów konsumenckich, jak i działań 
biznesowych. To już nawet nie zmiana 
– to „błękitna rewolucja”, utrzymana 
w żywej kolorystyce kongresu i rozprze-
strzeniająca się błyskawicznie dzięki 
możliwościom, jakie daje nam Internet. 
Open Eyes Economy to ruch intelektu-
alny, który stawia czoła największym 
problemom społecznym współczesnego 
świata. Co robią jego przedstawiciele? 
Działają, ale też słuchają – otwierają się 
na ludzi z różnych środowisk, agregując 
ich wiedzę, myśli oraz doświadczenia. 
Właśnie po to jest OEES!

OEES bardzo szybko na stałe wpisał się 
w panoramę środkowoeuropejskich 
kongresów. Przed nami trzecia edycja 
– 20 i 21 listopada 2018 roku ponownie 
spotkamy się w ICE Kraków.



Open Eyes Economy ON TOUR to cykl 
mniejszych wydarzeń o charakterze 
merytorycznym, które odbywają się 
we wszystkich większych polskich 
i w wybranych europejskich miastach. 
Tematyka tych spotkań jest zróżni-
cowana, ale zawsze w pełni zgodna 
z założeniami Open Eyes Economy.

Warto śledzić kalendarz OEE ON TOUR, 
by zetknąć się z energią i świeżością tego 
sposobu myślenia we własnym mieście 
i w ciągu całego roku.

W roku 2018 odbędą się również pierw-
sze europejskie edycje OEE ON TOUR. 
Ich celem jest nawiązywanie i rozwijanie 
międzynarodowych inicjatyw i kontaktów. 
Prowadzą one do sprawne- go, dwustron-
nie korzystnego transferu idei, przepływu 

inspiracji i wymiany doświadczeń. Wspólne 
Otwieranie Oczu to świetna inwestycja dla 
firm, instytucji publicznych, samorządów. 
Bezpośrednie zaangażowanie nieuchron-
nie owocuje dostępem do pomysłów 
i rozwiązań wcześniej niedostrzeganych.

Wniosek? OEES-owy pociąg rozpędził się 
na dobre i nie zamierza zwalniać. W 2018 
roku znów będzie inspirował,  
łączył, zachęcał do dyskusji. Organizatorzy 
z pewnością zadbają o to, by kolejna edy-
cja dała uczestnikom to, czego mają prawo 
oczekiwać po dobrym kongresie – ekscy-
tującą przygodę intelektualną i prawdziwy 
twórczy namysł nad naszą rzeczywistością.

Zatem… Open your eyes!

Zapraszamy, więcej na oees.pl

22 maja Konferencja Społeczny, polityczny 
i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”, 
Uniwersytet Łódzki

25-26 maja I Seminarium Świeradowskie: 
Uniwersytet-Idea (wydarzenie zamknięte), 
Świeradów-Zdrój, Hotel „Sudetia”

5 czerwca Seminarium Cyrkularne zamówienia 
publiczne jako instrument miejskiej polityki 
rozwojowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12 czerwca Seminarium Firma-Idea: zarządzanie i 
emergencja, Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
SWPS w Warszawie

13 czerwca Seminarium Polish-Dutch Partnership 
Building, on innovative water solutions, 
Zoetermeer, The Netherlands

18-19 września Międzynarodowa konferencja 
Gospodarka obiegu zamkniętego – racjonalne 
gospodarowanie zasobami, Kraków, Muzeum 
Armii Krajowej

27 września Konferencja Ekonomia wartości – 
wycena nieuchwytnego, Centrum Kongresowe 
Opery Nova w Bydgoszczy

5 października Międzynarodowe seminarium 
Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju 
miasta, Międzynarodowe Centrum Kultury w 
Krakowie

10 października Konferencja Kierunki rozwoju 
małych miast i obszarów wiejskich w kontekście 
kształtowania gospodarki okrężnej, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

17 października Seminarium Firma-Idea: 
zarządzanie systemami złożonymi, Katowice, 
Uniwersytet Śląski

OPEN EYES ECONOMY SATELLITE 2018
24-25 września 2018 Kongres Economy of 
a Water City, Wrocław, Centrum 
Kongresowe,

OPEN EYES ECONOMY W TRASIE

KALENDARZ OEE ON TOUR 2018



Biznes stale się zmienia, a biegli rewidenci muszą być zawsze o krok przed nim - 
nasze zadanie to wszak nie tylko atestowanie sprawozdań finansowych (i coraz 
częściej także niefinansowych), ale przede wszystkim przewidywanie i doradzanie. 
Zwykle mówimy o tym w kontekście postępu technologicznego, cyfryzacji i auto-
matyzacji procesów, zupełnie nowych modeli biznesowych opartych na Big Data 
czy kryptografii - ale równie ważne są toczące się równolegle przemiany społecz-
ne. Dlatego takie wydarzenia jak organizowane przez nas konferencje OEES on 
Tour - czy też główny szczyt OEES, który odbędzie się w tym roku już po raz trzeci 
- to dla biegłych rewidentów nie tylko okazja do inspirujących debat, ale niezwy-
kle cenne „szkolenie z przyszłości”.

KRZYSZTOF BURNOS
Prezes PIBR

Wartości niematerialne są wśród tych aktywów, które trudno zmierzyć i prawi-
dłowowycenić. W naszym zawodzie nie jest to jednak nowe wyzwanie. Biegły 
rewident to już bowiem nie tylko weryfikator sprawozdania finansowego, ale 
również osoba odpowiedzialna za wiarygodność danych niefinansowych prze-
kazywanych przez firmę otoczeniu. Jestem przekonany, że nasza konferencja 
w ramach OEES on Tour pozwoli biegłym rewidentom i pozostałym uczestnikom 
wymienić się doświadczeniami, znaleźć merytoryczne inspiracje i rozwinąć swoje 
kompetencje zawodowe.

MARIAN LITWINIAK
Zastępca Prezesa Rady RO PIBR w Szczecinie 

W świecie cyfrowej transformacji, w którym zmiany zachodzą w niespotyka-
nym jeszcze do niedawna tempie, ogromnego znaczenia nabiera gotowość 
do ciągłego uczenia się. Zanika wyraźny podział na nauczających i uczących się. 
Wszyscy uczą się od wszystkich. To wymaga otwartości, umiejętności współ-
pracy, kompetencji związanych z komunikacją. Zaś kluczem do efektywnego na-
bywania nowej wiedzy i umiejętności są interdyscyplinarne spotkania, wymiana 
doświadczeń, mentoring. I dokładnie taką formułę ma nasza szczecińska kon-
ferencja. Czy podczas debaty znajdziemy jednoznaczne rozwiązanie tytułowej 
kwestii: jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość? Oczywiście, że nie – ale nie 
możemy zapominać, by w nawale codziennych obowiązków stawiać sobie tego 
rodzaju pytania.

EWA SOWIŃSKA
Zastępca Prezesa PIBR, 
Członek Rady Programowej OEES 



Szybko zmieniający się świat powoduje, że audytorzy wewnętrzni stają przed coraz 
większymi wyzwaniami. Nowe ryzyka, które powstają w efekcie szybkiego rozwój tech-
nologii oraz ogromu informacji powodują, że audytorzy powinny być bardzo otwarci 
na nowe trendy, szanse i zagrożenia. Kluczową umiejętnością staje się właściwa komu-
nikacja zmian, które być może w pierwszej chwili nie wydają się pilne czy potrzebne, 
ale w dłuższej perspektywie będą korzystne.

Ostatnio coraz głośnie rozbrzmiewają kwestie dotyczące etyki, przeciwdziałania korup-
cji czy kultury organizacyjnej. Polityki przyjęte w tym obszarze bardzo często wpływa 
na to jacy ludzie decydują się z dana organizacją współpracować. Wyzwania przed jaki-
mi stoją organizacje wymaga nowego podejścia do rekrutacji, edukacji oraz patrzenia 
na cele długookresowe z perspektywy zrównoważonego rozwoju całych społeczności. 
To nowe podejście powoduje konieczność bliższej współpracy oraz  otwarcia się na 
inne środowiska – biznesowe, akademickie czy naukowe.  Z tego powodu, jako Instytut 
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, angażujemy się – organizując lub uczestnicząc – 
w wydarzenia takie jak konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy.

OLGA PETELCZYC
Pełnomocnik ds. CSR IIA Polska 

Myśląc o wartościach niematerialnych mam wielorakie, ale i takie skojarzenia:

Ile kosi kosiarz, a ile kosa? Nie chodzi o samą odpowiedź na to pytanie, ale o naturę 
obydwu: kosiarza i kosy. O ile kosa - z punktu widzenia firmy jest materią mierzalną (np. 
po koszcie zakupu / wytworzenia), o tyle kosiarz co do zasady materią jest również, ale 
to czy w firmie (jej księgach) będzie „ujęty” zależy od sposobu w jaki „wykosi”. Jeśli jako 
pracownik - to po koszcie pracy, jeśli sprzedaje usługę, to po cenie usługi, w której nota 
bene znajdzie się też amortyzacja kosy, a jeśli jako kosiarz-wolontariusz - to w księgach 
ani śladu (choć wykoszone).

A jak mają się wartości niematerialne, często rozumiane jako nadwyżka wartości firmy 
ponad wartość jej majątku - w tym sensie, jak nazywa ją dr Bartłomiej Biga, jest to „defini-
cja negatywna” (wskazuje na to czym wartości niematerialne nie są), wobec „sztucznej in-
teligencji”? Ta aktywem materialnym jest, bo firma ponosi nakłady na jej wytworzenie. I na 
dodatek nakłady te będą znowu miały charakter dualny, bo będą materialne (np. materia-
ły) i niematerialne (myśl ludzka). I znów pojawi się pytanie typu „ile kosi kosiarz, a ile kosa”.

Nie wiem, czy rozwiążemy te dylematy, ale jetem przekonana, że nasza dyskusja będzie 
tyleż pasjonująca dla jej uczestników, co i odbiorców.

DR MAGDA KISIELEWSKA
MK Consulting Group



W XX wieku planowanie i kontrola to mechanizm obronny przedsiębiorcy na życie w per-
manentnej niepewności. Odpowiedzi na wszelkie wątpliwości poszukiwano w danych 
statystycznych pochodzących z przeszłości, a decyzje najchętniej podejmowano na 
podstawie tabelki z excela. Dzisiaj, eksperymentowanie i uczenie się przez porażkę to 
najlepsze działania, które umożliwiają wdrażanie innowacji. Żeby dalej się rozwijać nie 
wystarczy być, trzeba sobie tę rzeczywistość zaprojektować. Projektowanie to myślenie 
o człowieku i jego potrzebach oraz włączanie klienta, dostawców i innych partnerów 
w kreatywny proces tworzenia nowych rozwiązań. Projektowanie oznacza współpracę 
w interdyscyplinarnym zespole oaz szybkie i intuicyjne podejmowanie decyzji. Jest to 
wyzwanie, które pozwoli firmom zaadaptować się do zmian zachodzących na rynku. 

DR MAGDALENA MAŁACHOWSKA 
Akademia Sztuki w Szczecinie 

Bardzo podoba mi się termin „futureproof” – czyli w wolnym tłumaczeniu „odporny na 
przyszłość”. W obliczu błyskawicznych przemian środowiska biznesowego to jest cecha 
wręcz niezbędna. W coraz większym stopniu do bycia prawdziwie „futureproof” nie 
wystarczy określony zasób wiedzy – ona się stale dezaktualizuje. Z jednej strony oznacza 
to, że stale trzeba uzupełniać swoje kompetencje, poznawać nowe standardy, narzędzia 
i metodologie. Ale równolegle kluczowe stają się elastyczność, otwartość, skuteczna 
komunikacja. Zgodnie z tą filozofią łączenia fachowej wiedzy i umiejętności miękkich 
kształtujemy ofertę Centrum Edukacji PIBR – i w tym nurcie mieszczą się także wydarze-
nia takie jak konferencja OEES on Tour poświęcona wartościom niematerialnym.

PAWEŁ TYSZER
Dyrektor Centrum Edukacji PIBR 

Rzeczywistość dziś jest chaotyczna, niejasna, niepewna i bardzo wymagająca. Wiele 
modeli biznesowych, które funkcjonowały od stu lat, przestaje działać. Dynamiczne 
zmiany na rynkach (rozwój technologii, rynek pracy, demografia, zachowania konsu-
menckie) wymuszają na firmach, które chcą przetrwać, inne sposoby działania rynko-
wego, organizacji pracy, przywództwa i zarządzania personelem. 

Metodyki projektowe skoncentrowane na człowieku (human-centred design) pokazują 
kierunek tych zmian. Motorem rozwoju coraz większej liczby firm staje się to, co do tej 
pory było uważane za „miękkie” (empatia i inteligencja emocjonalna oraz umiejętność 
zespołowego tworzenia). Nowoczesna organizacja stale analizuje trendy, rozumie swo-
jego klienta, wyciąga wnioski, stawia hipotezy, eksperymentuje i stymuluje zespołowe 
współtworzenie i wymianę idei, jest otwarta – angażuje ekspertów i wiedzę z zewnątrz 
i nie boi się włączać klientów w proces tworzenia. 

WOJCIECH ŁAWNICZAK 
Head of Strategy and Innovation 
Very Human Services



Podejście do własności niematerialnej w firmie to element jej strategii. Inaczej zarządza 
się tym zasobem w międzynarodowej korporacji, a inaczej robi to start-up. Inaczej tworząc 
nowoczesne usługi, inaczej prowadząc prace badawcze w tradycyjnych firmach produk-
cyjnych. Wpływ na konkretne podejście ma bardzo wiele czynników. Znaczenie pośrednie 
mają np. strategie rozliczeń podatku dochodowego, pozyskiwanie pomocy publicznej, 
finansowania zewnętrznego, w tym IPO, a także marketingu. Obserwując statystykę wyraź-
nie widać różnice między USA, Azją i Europą, co podkreśla znaczenie różnic kulturowych.

Aby ocenić i porównać poszczególne modele podejścia, w tym ujęcia czy prezentacji tego 
aktywa w sprawozdaniu finansowym należy szukać uzasadnienia, konsekwencji, transpa-
rentności i zrozumienia z pozycji np. inwestora. Poszukiwanie jednego modelu, czy nawet 
wytycznych to długi, w mojej ocenie niekończący się proces.

Tworząc czy modyfikując współczesny model biznesowy niezbędne jest ujęcie w nim 
strategii tworzenia, pozyskiwania i zabezpieczania wartości niematerialnych w szerokim 
rozumieniu. Istotą jest możliwość zmierzenia udziału tego aktywa w wartości dodanej pro-
duktu lub usługi. Firmy powinny przestać mówić, że są innowacyjne, a w to miejsce poka-
zać jak mierzą swoją efektywność innowacyjną. Ważne jest także w jaki sposób chronimy 
własność intelektualną, jaka jest nasza strategia, chociażby polegała na ochronie poprzez 
świadome niepatentowanie określonych rozwiązań, albo skracanie okresu i kosztu ochro-
ny patentowej w zależności od zakładanego okresu życia produktu czy usługi.

To są konkretne wyzwania i odpowiadające im korzyści budujące wartość firmy.

RAFAŁ OLESIŃSKI
Adwokat, partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy 

Żyjemy w czasach tragedii niematerialnej obfitości. Co prawda, mamy gigantyczną 
podaż dóbr intelektualnych, ale problem w tym, że jest ona bardzo słabo dopaso-
wana do popytu. Co więcej, coraz częstsze obejmowanie ochroną prawną własności 
intelektualnej, nawet jeśli jej jakość jest bardzo niska, prowadzi do tworzenia barier 
dla innowacyjności. Przyznawane monopole prawne najczęściej nie służą więc temu, 
po co zostały wymyślone. Zamiast chronić kreatywność – zachęcać do tworzenia 
i ujawniania efektów swojej pracy – patenty i prawo autorskie stały się areną wyścigu 
zbrojeń. Wielu przedsiębiorców bierze w tym udział nie po to, aby maksymalizować 
zyski, ale po to, aby minimalizować straty. Są zatem w pułapce. Pytanie, czy jest to pu-
łapka bez wyjścia? 

DR BARTŁOMIEJ BIGA
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie





PRELEGENCI



Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik 
Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, spo-
łeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.I.2010–24.I.2016). 
Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Econo-
mic Laboratory. Laureat Nagrody Kisiela. Przewodniczący Rady Programowej Open 
Eyes Economy Summit.

PROF. JERZY
HAUSNER



Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie po obronie w maju 2014 r. rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna 
analiza prawa ochrony wynalazków”. Ukończył także dwa jednolite magisterskie 
kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a ponadto aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie po zdanym 
egzaminie został wpisany na listę adwokatów. Od października 2014 r. zatrudniony 
jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (obecnie Katedrze 
Administracji Publicznej). Udziela się także jako ekspert w think tanku Centrum 
Analiz Klubu Jagiellońskiego.
Specjalizacja naukowa: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej 
(w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), zarządzanie zasobami 
niematerialnymi przedsiębiorstw, efektywność polityk publicznych, działania 
na rzecz poprawy jakości legislacji, ekonomia kultury.

Pasje: muzyka art-rockowa, brydż, nowe technologie.

Strona www: ekonomiaprawa.pl

DR BARTŁOMIEJ
BIGA



Założycielka i prezes CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. – firmy, która już 
po kilku latach od utworzenia znalazła się w czołówce polskich przedsiębiorstw spe-
dycyjnych. CSL legitymuje się m.inn. certyfikatami: AEO, Systemu Zarządzania Jakością 
ISSO 9001:2008, Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej D&B Poland, dwukrotnie 
otrzymanym Medalem Europejskim, nominowaniem do tytułu Lidera Polskiego 
Biznesu, wpisaniem na listę laureatów rankingu Diamenty Forbesa 2016 (poprzednio 
w latach 2009, 2011 i 2012).

Z jej inicjatywy został zakupiony, a następnie gruntownie odrestaurowany i przysto-
sowany do pełnienia funkcji siedziby firmy, a jednocześnie ogólnodostępnej placówki 
kulturalnej budynek Stara Rzeźnia na Łasztowni, co zapoczątkowało proces ożywiania 
tamtego zabytkowego fragmentu Szczecina. Inwestycja ta uzyskała tytuł Inwestycji 
Roku 2015 przyznany przez Kapitułę Konkursu Gospodarczego Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Działalność utworzonego przez Laurę Hołowacz oddziału 
CSL pn. Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia jest niewątpliwie dobrym przykła-
dem właściwego pojmowania pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu.

Za swoją działalność zawodową i społeczną wyróżnina i nagradzana m.inn.: w roku 
2013 „Perłą Bałtyku” przyznaną przez środowiska gospodarki morskiej oraz statuetką 
RENOMA ROKU w ogólnopolskim konkursie magazynu „Prestiż – relacje gospodarcze”, 

„Perłą Biznesu 2015” w konkursie magazynu „Świat Biznesu”, „Szczecinianką Roku 
2015”, nominacją do Nagrody Dziennikarskiej 2015 w Konkursie Dziennikar-

skim stowarzyszeń dziennikarskich na Pomorzu Zachodnim oraz Brylan-
tem do Statuetki RENOMA ROKU – edycji 2015. 

LAURA 

HOŁOWACZ



Ekspert z dziedziny finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.  
Kieruje multidyscyplinarnymi zespołami projektowymi dedykowanymi nowym 
przedsięwzięciom inwestycyjnym i strategiom działania. Doradza firmom  
i jednostkom samorządowym.

Entuzjastka multikulti i wychodzenia poza własną comfort zone.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA, zawiązanego z inicjatywy 
absolwentów studiów MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka  
Uniwersytetu w Bari (Włochy) i Cranfield School of Management (Wlk. Brytania). 

DR MAGDA 
KISIELEWSKA



Radca prawny, partner zarządzający Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE  
oraz w prawie spółek. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym 
z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz danych osobowych.  
Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje 
z funduszami inwestycyjnymi oraz startupami, głównie z branży nowych technologii. 
Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu 
prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej, danych osobowych oraz umów 
inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Ukończyła kurs mediatora w sprawach 
cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Zasiada 
w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii (np. Salesmanago) 
oraz w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Giełdzie – Summa Linguae SA 
Sprawowała funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk SA. Obecnie jest członkiem Izby  
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN.

AGATA 

KOWALSKA



Od dziewiętnastu lat doradza w rozwoju, realizując projekty, których ramy 
wyznaczają strategie, marka, innowacje i design strategiczny. Jeden z pionierów 
podejść service design i design thinking w Polsce. Przez dziesięć pracował jako 
doradca PwC, dziś pracuje z korporacjami, firmami rodzinnymi i instytucjami 
jako doświadczony moderator procesów innowacyjnych, strateg i projektant 
usług. Współzałożyciel Service Design Polska, współwłaściciel firm doradczych 
zajmujących się innowacją i projektowaniem w oparciu o podejście human-
centred.

WOJTEK
ŁAWNICZAK



Jedna z pionierek wprowadzenia w Polsce design thinking w usługach (service 
design). Członek multidyscyplinarnych zespołów projektowych, w których pełni 
role tłumacza wyników badań (tzw. insights) na innowacje, wdrażania myślenia 
projektowego do strategii organizacji, jak również moderowania procesów 
projektowych wykorzystujących human centered design. 

Na co dzień wykładowca metodyki projektowania na Wydziale Malarstwa i Nowych 
Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz doradca firm, organizcji i instytucji. 
Pracowała dla Asseco, Squiz, Fux Blau, firm rodzinnych: Biała Wstążka, Salon 
Mody Brancewicz, instytucji: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, 
Urzędu Maista Szczecin. Uruchomiła Centrum Przemysłów Kreatywnych, 
jednostki transferu wiedzy i technologii AS w Szczecinie, w której pełniła rolę 
dyrektora odpowiedzialnego za strategię rozwoju. Współzałożycielka Service 
Design Polska – grupy zrzeszających ekspertów projektowania usług w Polsce 
oraz Stowarzyszenia Media Dizajn, które wykorzystuje metodyki projektowania 
w rozwoju organizacji non for profit. Mieszkanka pachnącego czekoladą Szczecina. 
Mama Antka i Janka.

DR MAGDALENA 

MAŁACHOWSKA



Rafał Olesiński ponad piętnastu lat łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i podat-
ków, najpierw zdobywając doświadczenie w międzynarodowych renomowanych firmach 
doradczych, pełniąc funkcje managerskie, a następnie rozwijając własną działalność. Od 
2005 roku buduje i zarządza zespołem prawników i doradców podatkowych, a dzięki 
organicznemu wzrostowi i rozwojowi, zarządza liczącą ponad sto osób, nowoczesną 
prawno-podatkową firmą doradczą, z siedzibami w czterech polskich miastach. Jako do-
radca strategiczny bierze udział w negocjacjach, w tym na poziomie międzynarodowym, 
reprezentuje przedsiębiorców w rozmowach z Rządem RP, współtworzy i wdraża kon-
cepcje rozwoju, restrukturyzacji, bierze udział w transakcjach M&A, obsłudze inwestycji 
międzynarodowych m.in. największych koncernów motoryzacyjnych, jest ekspertem rad 
nadzorczych, zarządów Spółek, w tym spółek publicznych, specjalizując się w sprawach 
podatkowych (w tym także z organami podatkowymi) i pomocy publicznej.

Poza działalnością w Olesiński & Wspólnicy, posiada udziały m.in. w spółkach: Saurus 
Grow Sp. z o.o. oraz Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o. Był członkiem rad nad-
zorczych SI-Consulting SA (2008 – 2014), Fagerdala Automotive AG (2012). Obecnie jest 
członkiem rad nadzorczych Izoblok SA, Izoblok GmbH iraz Ten Square Games S.A.

RAFAŁ
OLESIŃSKI



Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; Właścicielka Centrum Rozwoju i Audytu;  
wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; od ponad 14 lat 
zajmuje się głównie prowadzeniem audytu w szczególności w obszarze fundu-
szy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; wykładowca 
uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach w tym na konferen-
cji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w marcu 2018 r. 
w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizo-
wanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników 
administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała 
udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu 
w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów 
europejskich; w latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA 
Polska; członek grupy ds. raportowania niefinansowego (pozostali członkowie grupy 
to: MF, MR, KIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo).

OLGA
PETELCZYC



Biegły rewident z ponad 20-letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępca 
Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 
2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Laureatka nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu za lata 2015‒2016. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy 
Sopockiej Szkole Wyższej i Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Członek: Rady Programowej Open Eyes Economy Summit; Rady Konsultacyjnej przy 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; jury konkursu Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne; kapituły XI edycji Konkursu VER-
BA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu; kapituły konkursu Dyrektor 
Finansowy Roku; Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Należy do Gdańskiego 
Klubu Biznesu.

W latach 2014–215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia 
podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się 
coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynaro-
dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe  
w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.

EWA
SOWIŃSKA



Partner w firmie consultingowej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., Czołowy eko-
nomista Uniwersytetu Szczecińskiego, od blisko 30 lat zajmujący się obszarami wyceny 
przedsiębiorstwa oraz oceny inwestycji zarówno na polu naukowym jak i praktycznym. 
Szef Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania, wielokrotny stypendysta programów naukowych oraz wykładowca m.in. 
studiów MBA. Ceniony specjalista z zakresu wyceny i oceny inwestycji, szef zespołu 
odpowiedzialnego za opracowanie KSWS Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw - 
pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Współzałożyciel oraz Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor wielu publi-
kacji wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, rekomendowanych m.in. dla 
menedżerów, naukowców, studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych. Członek 
rad programowych wielu periodyków poświęconych ekonomii i finansom. Biegły są-
dowy z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw. Od lat pracuje również w radach 
nadzorczych banków i przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki. W przeszłości 
pełnił funkcję Dyrektora oddziału jednej ze spółek tzw. „Big 4”.

 

PROF. DARIUSZ 
ZARZECKI 
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