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Wrocławiu

10.10–10.30
Cyfrowe kompetencje w strategii rozwoju polskiej gospodarki – Wanda Buk, 
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kompetencji – prof. UEW dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu

11.30–11.45 Przerwa kawowa
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kształtowanie kompetencji przyszłości – Tomasz Brzostowski, Hitachi Vantara
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Głos wprowadzający: Istota transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach aktywnych 
w segmencie B2C oraz w segmencie B2B – prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła 
Główna Handlowa
Uczestnicy: Łukasz Czajkowski, ABSL, Małgorzata Domańska, GlobalLogic, dr Michał 
Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Justyna Piwowarczyk, Smith & 
Nephew, Rafał Rogoza, IBM

15.30–16.00
Podsumowanie – prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny  
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Prowadzenie konferencji i moderacja paneli: Filip Marczyński

Funkcjonujemy dziś w czasach wyjątkowo burzliwych o dynamice 
zmian, jakiej nie doświadczały żadne dotychczasowe pokolenia.  
Specyfiką tych zmian jest to, że są one coraz bardziej zaskakujące 
pod względem tempa i kierunków, a ich przewidywanie staje się  
niezbędne. Kto nie wyprzedzi nadchodzących wyzwań – nie zdoła  
im sprostać.

Postępująca rewolucja dotyczy gospodarki, 
technologii, zachowań społecznych, a ze 
szczególnym natężeniem ogniskuje się na 
rynkach pracy. Splatają się tu różne, często 
niezależne, ale wzajemnie wzmacniające 
się trendy.
Na rynek wchodzą kolejne generacje: X, 
Y, Z – o zupełnie nowych zachowaniach, 
preferencjach. Zmiany metod działania 
organizacji coraz częściej dezaktualizują 
dotychczasowe kompetencje, wymuszają 
zmianę zawodów, preferują umiejętności 
uniwersalne, elastyczność, wszechstron-
ność, zdolność szybkiego uczenia się. 
Równocześnie postępująca specjalizacja 
prowadzi do faworyzowania najwybit-
niejszych, często wąsko przygotowanych 
specjalistów.
Na to wszystko nakładają się cyfryzacja 
i automatyzacja prowadzące do zastępo-
wania człowieka w wielu dotychczasowych 
funkcjach i zawodach, kreujące nowe 
sposoby pozyskiwania danych, ich anali-
zowania, niespotykane wcześniej sposoby 
komunikacji, współdziałania i możliwości 
wykonywania funkcji zawodowych.
Dziś można z dużym prawdopodo-
bieństwem stwierdzić, że kompetencje 
dzisiejszych pracowników za 5, 10, a już na 
pewno za 15 lat okażą się nieprzydatne.
Już teraz stanowi to wielkie wyzwanie dla 
pracowników, którzy muszą projektować 

swe przyszłe kariery. Jeszcze większe jest 
to wyzwanie dla przedsiębiorstw i innych 
organizacji, które usiłują zadbać o satys-
fakcjonujących pracowników przyszłości.
Bezwzględnie największe wyzwanie spo-
czywa na uczelniach wyższych, których 
misją jest przygotowywanie absolwentów 
na przyszłe wyzwania. Zakładając wielo-
letni cykl kształcenia, już dzisiaj trzeba 
podjąć działania pozwalające sprostać 
wyzwaniom, które z całą siłą ujawnią się 
za kilka lat.
Oznacza to między innymi zmianę metod 
kształcenia – w kierunku działań interak-
tywnych, nieograniczających się do prze-
kazywania wiedzy, a skoncentrowanych na 
rozwijaniu umiejętności. Kreowanie postaw, 
zdolności uczenia się to zadanie niepo-
równanie trudniejsze od przekazywania 
informacji. Stracą sens klasyczne  
3- lub 5-letnie cykle kształcenia w za-
mkniętych kampusach studenckich. Przy-
szłość to studia dualne, ustawiczne, w róż-
nych, nie zawsze regularnych, cyklach.
Znakomitym polem do podejmowania 
dyskusji na temat powyższych wyzwań 
wydają się zjazdy i konferencje – jak spo-
tkanie, na które mam zaszczyt zaprosić.

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu



Na rynku pracy zachodzą gwałtowne zmiany. Wiele zawodów nie-
bawem zniknie, ustępując miejsca nowym, dziś jeszcze nieznanym. 
Odpowiedzią na rozwój gospodarki cyfrowej powinno być znalezienie 
sposobów dostosowania się do zachodzących zmian i kształtowanie 
kompetencji przyszłych pracowników.

Kształtowanie 
kompetencji
w gospodarce 
cyfrowej

FIRMA-IDEA jako fabryka wiedzy – jak 
kształtować kompetencje w gospodarce 
cyfrowej?

Wartości niematerialne takie jak wiedza 
i doświadczenie pracowników pozwalają 
firmie wykorzystać swoje możliwości lepiej 
od jej konkuretów. Zasobem, który dziś 
daje znaczącą przewagę, jest umiejętność 
selekcji danych i ich przetworzenia na 
informacje przydatne w praktyce. W go-
spodarce cyfrowej przedsiębiorstwo musi 
być „fabryką wiedzy”, a pierwszeństwo 
dają kompetencje i dostęp do danych. 
Z kolei kształcenie uniwersyteckie wymaga 
kompleksowych i dualnych studiów, które 

połączą wiedzę i samodoskonalenie. Dziś 
już nie kształci się pod konkretne zawo-
dy czy miejsca pracy, ale pod względem 
umiejętności zdobywania nowych kom-
petencji i adaptacji do zmieniających się 
warunków.

By sprostać wymaganiom pracodawców

Najliczniejsze źródło napływu nowych pracow-
ników stanowią absolwenci szkół wyższych 
(blisko 80%), pozostali to cudzoziemcy, osoby 
z innych sektorów, osoby z grupy wiekowej 
45+ oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Zaawansowanie realizowanych w Pol-
sce usług, procesów i projektów wzrasta. 

Dominujące kiedyś zadania, związa-
ne z contact i call centers lub proste 
role transakcyjne, które opierają się na 
przetwarzaniu danych, powoli stają się 
marginesem sektora. Jednocześnie poziom 
świadomości wśród studentów, absolwen-
tów i pracowników w odniesieniu do za-
chodzącej transformacji, sytuacji w branży 
oraz zapotrzebowania na pracowników 
jest zdecydowanie za niski, może nawet 
znikomy.

Nowe sposoby kształcenia

Wyzwania, które rzuca dzisiejszy rynek 
pracy, wymagają nowych sposobów kształ-
cenia i zdobywania kluczowych dla sektora 
nowoczesnych usług biznesowych kompe-
tencji. Obecne metody nauczania  
są całkowicie nieprzystające do tych wła-
ściwych gospodarce cyfrowej. Kształcenie 
i proces dydaktyczny należy nieustannie 
aktualizować, udoskonalać i adaptować do 
wymagań rynku pracy. Celem powinno być 
zatem myślenie rozwojowe i odejście od 
ustalonego programu nauczania na rzecz 
metody kształtowania nieznanych dotąd 

kompetencji, których nie można nabyć 
w oderwaniu od praktyki. Przejście od 
szkolenia do uczenia się oznacza, że szcze-
gólnie ważne stają się dualne studia wyż-
sze – realizowane równolegle na uczelni 
i w ośrodkach rozwiązywania konkretnych 
realnych problemów. Głównym rezultatem 
tak prowadzonego procesu kształcenia jest 
obudzanie wyobraźni i ambicji.

Konferencja OEE on Tour

W programie konferencji zaplanowano 
wystąpienia przedstawiciela Minister-
stwa Cyfryzacji, firm sektora nowocze-
snych usług biznesowych oraz środo-
wiska akademickiego – uniwersytetów 
ekonomicznych z Wrocławia, Krakowa, 
Poznania, Politechniki Wrocławskiej oraz 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyskusja ma 
zachęcić do rozwijania współpracy między 
biznesem sektora a uczelniami – począw-
szy od projektów krótkoterminowych (np. 
konferencje), przez studia dualne, specja-
lizacje i prace badawcze, skończywszy na 
projektach i programach długofalowych, 
sprzyjających wzajemnej nauce.



Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej
8 maja 2019, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 
The Future of Global Technology and Global Business Services: 
koncepcje, technologie, pokolenia w ramach 49. Sympozjum z cyklu 
Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna 
18 maja 2019, Hotel Perła Południa w Rytrze 

II Seminarium świeradowskie 
Świat bez pracy
24–25 maja 2019, Hotel Sudetia w Świeradowie-Zdroju

 
Forum Przedsiębiorstw
29 maja 2019, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

 
Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm
6 czerwca 2019, centrum konferencyjne Młyńska 12 w Poznaniu

 
Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego
12 czerwca 2019, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 
The New Source of Power Polish-Dutch. Partnerships on Innovative 
Solutions in NCT
14 czerwca 2019, Eindhoven 

 
Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm
24 września 2019, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

  
Economy of a Water City
3–4 paźdzernika 2019, Wrocławskie Centrum Kongresowe

 
FIRMA-IDEA – Archipelag relacji
8 października 2019, Gdańsk

 
Sprawiedliwość terytorialna
9 października 2019, Olsztyn

 
Commons and commoning in the contemporary economy
4 listopada 2019, Wiedeń

Open Eyes Economy Summit to tygiel nowych idei – rodzaj współ-
czesnej agory gromadzącej znanych przedsiębiorców i społecznych 
aktywistów, naukowców i studentów, dziennikarzy i artystów.

Czym jest OEES?

OEE on Tour 2019

Jego niezwykła atmosfera wynika z róż-
norodności, otwartości i zaangażowania 
ludzi, którzy go tworzą. To wyjątkowa 
okazja, by zetknąć się z najważniejszymi 
i najgorętszymi trendami we współczesnej 
myśli społecznej i ekonomicznej oraz spo-
tkać inspirujących ludzi ze świata biznesu, 
nauki i polityki – posłuchać ich na żywo, 
porozmawiać, nawiązać ciekawe kontakty.
Podczas Open Eyes Economy Summit roz-
mawiamy o nowym modelu ekonomicz-
nym, który może być receptą na kryzysy 
gnębiące współczesne społeczeństwa. Po-
ruszamy tematy takie jak: odpowiedzial-
ność społeczna, przyszłość wolnego rynku, 
demokracja czy ekologia. Dyskutujemy 
o przemyślanym projektowaniu przyszłości 
społecznej i ekonomicznej.

Jesień to czas plonów – także dla nas. 
Odbywający się w listopadzie Open Eyes 
Economy Summit to za każdym razem 
kulminacja całorocznej pracy intelektual-
nej i organizacyjnej. Już dziś zapraszamy 
w podróż do przyszłości. Innymi słowy – 
zapraszamy do rozmowy. Lubimy słuchać 
i chcemy mówić, szukamy inspiracji i pra-
gniemy inspirować. Promujemy wartości 
i jesteśmy otwarci na tych, dla których one 
również mają nadrzędne znaczenie.  
Do zobaczenia na kolejnym OEES!

Open Eyes Economy Summit
Międzynarodowy Kongres
Ekonomii Wartości
ICE Kraków, 19–20 XI 2019

Open Eyes Economy mówi o swoich ideach nie tylko podczas 
międzynarodowego szczytu w Krakowie. Jesteśmy wszędzie:
w Polsce i za granicą. W małych i dużych miastach. W drodze przez  
cały rok. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, ale zawsze zgodna 
z założeniami Open Eyes Economy.



prof. UEW dr hab. Grzegorz Bełz
Kierownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania 
badawcze dotyczą kształtowania strategii oraz nowych modeli 
biznesu związanych z cyfrową transformacją przedsiębiorstw, 
rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw oraz zarządzania zmia-
nami. Pracę akademicką łączy z doradztwem w zakresie dosko-
nalenia organizacji i systemów zarządzania, a także strategii i cy-
frowej transformacji zarówno polskich, jak i zagranicznych firm.

Tomasz Brzostowski
Dyrektor zarządzający globalną strukturą centrów usług dla biz-
nesu spółki Hitachi Vantara (centra w Krakowie i Kuala Lumpur). 
Wcześnie pracował dla Price Waterhouse Coopers w Holandii oraz 
IBM BTO w Polsce. Biegły rewident (ACCA), certyfikowany au-
dytor wewnętrzny (CIA). Absolwent Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wanda Buk
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za 
telekomunikację, politykę międzynarodową oraz nadzór nad 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którym kieruje od stycznia 
2016 r. Adwokat, absolwentka m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Université de Poitiers i Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Bystranowska
Prezes Zarządu Merck Business Solutions Europe, Dyrektor Re-
gionalnych Usług HR. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu oraz Programu Executive MBA Polsko-Amerykańskiej 
Szkoły Biznesu przy Politechnice Wrocławiskiej i Uniwersytecie 

Prelegenci

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw niesie ogromne wyzwania 
zarówno dla przedsiębiorstw – przekształcając ich modele bizne-
su, pracowników – eliminując niektóre zawody i kształtując nowe, 
jak również dla uczelni – skłaniając do budowania nowych profili 
kompetencji przyszłych pracowników wiedzy. Celem konferencji jest 
stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń tych trzech grup 
interesariuszy.

Partnerem biznesowym konferencji zostały 
przedsiębiorstwa sektora nowoczesnych 
usług biznesowych. Zatrudnienie w tym 
sektorze we Wrocławiu zbliża się obecnie 
do 50 000 osób, co stanowi blisko 20% 
populacji miasta w wieku produkcyjnym 
mobilnym. Równocześnie ponad 90% pra-
cowników to absolwenci szkół wyższych, 
a średnia wieku pracownika w sektorze to 
około 30 lat.
Od samego początku istnienia sektora ro-
śnie zaawansowanie usług, procesów i pro-
jektów realizowanych w Polsce. Początkowo 
dominujące zadania, związane z contact 
i call centers lub proste role transakcyjne, 
opierające się na przetwarzaniu danych, 

stają się marginesem tego rynku. Jego 
nowoczesność i atrakcyjność opierają się 
na stosowanych w nich nowoczesnych 
technologiach, wykorzystywaniu i rozwi-
janiu najlepszych światowych praktyk oraz 
międzynarodowemu środowisku pracy.
Konferencja stworzy wiele możliwości dla 
uczestniczących w niej studentów. Do-
starczy wiedzy o kluczowych kompeten-
cjach przyszłości, atrakcyjnych ścieżkach 
przyszłej kariery, a także sposobnościach 
jej realizowania w wielu wrocławskich 
przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych 
usług biznesowych. 

dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE

Cyfrowa 
transformacja 
przedsiębiorstw



Stanowym w Connecticut. Uzyskała również dyplom zarządza-
nia w handlu detalicznym International School of Business and 
Technology w Sydney. Słuchaczka studiow podyplomowych z 
psychologii zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 
kompetencje w zakresie zarządzania zespołami z różnych obsza-
rów usług biznesowych: HR, finansów oraz zakupów.

Ewa Carr-de Avelon 
Zarządza Centrum Usług Wspólnych firmy AXA XL. W swojej 
25-letniej karierze zawodowej kierowała m.in. Centrum Usług 
HR dla banku Credit Suisse, wspierającym Szwajcarię i największe 
kraje europejskie, oraz pionem usług marketingowych i wsparcia 
sprzedaży dla Globalnego Centrum Biznesowego firmy Hewlett 
Packard, odpowiadając za zespoły w Polsce i Rumunii. Ma także 
doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym, komunikacji 
międzykulturowej oraz edukacji międzynarodowej. Społecznie 
wspiera ABSL – zasiada w Radzie Strategicznej, gdzie odpowiada 
za region wrocławski. Absolwentka germanistyki i niderlandystyki 
na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła studia magisterskie 
w zakresie strategicznego zarządzania jakością na uniwersytecie 
w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Absolwentka studiów pody-
plomowych z zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością na 
Uniwersytecie Standoforda.

prof. dr hab. Wojciech Cellary
Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce elektro-
nicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, 
elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Od 
wielu lat jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy 
Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor ponad 200 publikacji 
naukowych. Pełnił funkcję konsultanta: Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruk-
tury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Komitetu Badań Naukowych oraz 
komisji Sejmu i Senatu RP.

Łukasz Czajkowski
Head of Membership Network and Community w ABSL – Związ-
ku Liderów Sektora Usług Biznesowych, największej w Polsce or-
ganizacji reprezentującej firmy z sektora nowoczesnych usług dla 
biznesu, BPO i IT w Polsce. Odpowiada za koordynację regional-
nych społeczności ABSL oraz współpracę z partnerami i interesa-
riuszami zewnętrznymi. W latach 2014–2017 dyrektor Centrum 
Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 

Od 2016 również organizator wydarzeń start-upowych: Startup 
Wrocław Meetup, Startup Ewolucje czy konferencji Made in Wro-
cław. Certyfikowany Project Manager (PMP).

Małgorzata Domańska
Associate Manager / HR Business Partner w GlobalLogic. Kieruje 
zespołem HR Business Partners w Polsce i Chorwacji oraz jest 
konsultantem HR w centrali firmy, we Wrocławiu. Absolwentka 
psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i certyfikowana trener-
ka biznesu.  Jej zainteresowania zawodowe dotyczą wykorzysta 
psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w środo-
wisku pracy w celu rekomendowania efektywnych rozwiązań dla 
biznesu w obszarze HR na rynku IT.

prof. dr hab. Jerzy Hausner 
Pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji 
Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultu-
ry i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010–2016. Członek 
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 członek Polskiego 
Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programo-
wej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level 
Industrial Roundtable „Industry 2030”.
 
dr Magdalena Jelonek
Adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
UJ. Uczestniczka wielu projektów badawczych z obszaru szeroko 
pojętego kapitału intelektualnego, m.in. jednych z największych 
w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilan-
su Kapitału Ludzkiego. Brała także udział w pilotażowej na skalę 
kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006 
oraz w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia 
ustawicznego w województwie małopolskim. Kierownik projektu 
badawczego realizowanego dla NCBR, którego celem jest analiza 
zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności w gospodarce i na 
rynku pracy oraz przewidywanie potrzeb kompetencyjnych w 
perspektywie 5–10 lat. Szczególną uwagę w pracy naukowej i ba-
dawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacją polityk 
publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem ludzkim 
i jakością kształcenia (w tym z analizą produktywności szkół 
wyższych).



prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor nauk 
ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej 
zajmuje się zagadnieniami zarządzania strategicznego, strategii 
konkurencji i przedsiębiorczości. Doradca w procesach zarządzania 
strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, 
współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia. Członek 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Przewodniczący 
Komisji ds. Ekonomicznych KRASP. Przewodniczący Rady Nadzor-
czej Impel, członek Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, 
członek Rady Programowej Loży Dolnośląskiej BCC, przewodniczą-
cy Kapituły Konkursu Dolnośląski GRYF – Nagroda Gospodarcza, 
członek Kapituły Konkursu Młode Talenty Stowarzyszenia Dolno-
śląskiego Klubu Kapitału. 

dr Michał Kisiel
Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Analityk portalu Bankier.pl. Autor książki Internet 
a konkurencyjność banków w Polsce oraz współautor książek 
Innowacyjne usługi banku, Finanse osobiste. Zachowania, pro-
dukty, strategie, Niekartowe systemy płatności bezgotówkowych 
w Polsce. Specjalizuje się w problemach rozwoju bankowości 
detalicznej, zarządzania finansami w gospodarstwie domowym, 
bankowości elektronicznej, systemach płatności i innowacjach 
finansowych w internecie.

prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Od 2012 r. pełni funkcję dyrektora 
IFA UWr. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) na 
tłumacza przysięgłego (z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kierownik 
Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego 
(SPAJS) w Uniwersytecie Wrocławskim. 

dr inż. Robert Muszyński
Adiunkt w Katedrze Cybernetyki i Robotyki na Wydziale Elektro-
niki Politechniki Wrocławskiej. Na zlecenie Ministerstwa Nauki 
Japonii prowadził badania nad hybrydowymi technikami progra-
mowania ewolucyjnego w zastosowaniu do sterowania robotami 
manipulacyjnymi, brał udział w projekcie europejskim dotyczą-
cym opracowania technologii budowy inteligentnego towarzysza 
życia człowieka, odbył staż przemysłowy Kumulacja Kompeten-
cji – stażowy program angażowania pracowników naukowych 

w rozwój branż nano, bio, energia. Uczestnik prac naukowo-
-badawczych prowadzonych w Zakładzie Podstaw Cybernetyki 
i Robotyki dotyczących metod modelowania robotów osobliwych 
i nieholonomicznych. Jego główne zainteresowania skupiają się 
wokół sterowania i modelowania układów robotycznych, ich za-
chowania w obecności osobliwości, zagadnień z zakresu robotów 
społecznych, a także zastosowań obliczeń symbolicznych.

prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu 
książek i artykułów m.in. Polski archipelag rozwoju w warunkach 
globalnej niepewności, Mobilność w aglomeracjach przyszłości, 
E-mobiność: wizje i scenariusze rozwoju, Firma-Idea oraz rozwój 
technologii a interwencjonizm, Cyfryzacja gospodarki i społe-
czeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, 
Transport Development Challenges in the Twenty-First Century, 
Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, 
Dylematy rozwoju infrastruktury. Prace badawcze koncentruje 
wokół rozwoju gospodarki cyfrowej, wdrażania technologii cy-
frowych, ekonomiki transportu i polityki transportowej, rozwoju 
infrastruktury technicznej, zarządzania łańcuchami dostaw.

Justyna Piwowarczyk
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Smith and Nephew we Wro-
cławiu. Ma 20 lat doświadczenia w sektorze BPO/SSC z uwzględ-
nieniem takich obszarów jak finanse, zarządzanie międzynaro-
dowymi zespołami, kierowanie programami transformacyjnymi, 
zarządzanie centrum usług wspólnych. Absolwentka zarządza-
nia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, finansów na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studiów MBA, 
National Louis University, Oddział w Nowym Sączu. Certyfikowa-
na w Six Sigma Black Belt oraz Agile Practitioner.

Rafał Rogoza
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, od ponad 15 lat związa-
ny z wrocławskim rynkiem SSC w domenie IT. Doświadczony 
w prowadzeniu dużych organizacji, obecnie pełni rolę Senior 
Leadera w IBM, zarządzając organizacją Kierowników Projektów 
T&T (Transition & Transformation). Od 4 lat blisko współpracuje 
z organizacją ABSL (Association of Business Service Leaders) nad 
rozwojem sektora SSC oraz BPO w Polsce. Skupiony na budowa-
niu zespołów oraz tworzeniu środowiska, w którym współpra-
cownicy mogą osiągać sukcesy razem z ich klientami.
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dr Artur Rot
Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. Członek zarządu Naukowego Towa-
rzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) w latach 2006–2014. 
Pełnomocnik rektora w Radzie Klastra Naukowo-Technologicz-
nego „Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa”. Jego zaintere-
sowania badawcze dotyczą zastosowań nowoczesnych technologii 
informacyjnych w organizacjach gospodarczych, a w szczegól-
ności odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
systemów informatycznych, technologii blockchain, internetu 
rzeczy, rozwiązań cloud computing i wirtualizacji zasobów IT.

Artur Sawicki 
Dyrektor Center of Excellence firmy Infor we Wrocławiu – glo-
balnego producenta i dostawcy rozwiązań ERP. Od 20 lat zajmuje 
się sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań informatycznych, które 
usprawniają i automatyzują procesy biznesowe w firmach. Wcze-
śniej kierował firmą UNIT4 Polska, był członkiem Rady Nadzorczej 
firmy Insert, odpowiadał za rynek polski w QAD Polska oraz był 
konsultantem w Ernst&Young. Absolwent Wydziału Informatyki 
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Ałła Witwicka-Dudek
Coach ICC, trenerka Matrik, doradca kariery. Współtworzy 
i realizuje projekty career coachingu - rozwoju osób planują-
cych swoją karierę zawodową i personal brandingu. Założyła 
i zarządzała Biurem Karier i Promocji Zawodowej UE. Pomysło-
dawczyni i koordynatorka międzynarodowego projektu „Study in 
Wrocław” (2006- 2015), w ramach którego studia na uczelniach 
wrocławskich podjęło ponad 1200 osób. W latach 2014–2015 
koordynatorka zintegrowanego kursu obejmującego uzupełnie-
nie kompetencji absolwentów na potrzeby nowoczesnego rynku 
pracy według modelu „Wrocławski Absolwent”. Współautorka 
i koordynatorka projektów rozwojowych Uczelni w tym „Staże na 
Start”. Członkini Advisory Board projektu WINGS - przedsiębior-
czość kobiet.
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