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DZIEŃ 1 
 

Prowadzący 
 
Kamil Wyszkowski 
Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie polityk ONZ i UE oraz 
wykluczenia społecznego, innowacji oraz CSR. Od 9 lat pracujący w Programie Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP). Od maja 2010 roku Dyrektor Biura UNDP w Polsce. W Polsce odpowiada za koordynacje działań 
programowych UNDP oraz koordynację Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Na poziomie 
międzynarodowym odpowiada za wzmacnianie współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNDP w krajach 
Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw (Europe and CIS). Koncentruje się także na zarządzaniu wiedzą i jej 
transferze do krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, krajów bliskiego wschodu oraz Afryki Północnej. 
 
Anna Szadkowska- Ciężka 
Od 2010r. pracuje w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), gdzie kieruje Regionalnym Centrum 
Ekonomii Społecznej w Lublinie i odpowiada za tworzenie stałej, zrównoważonej infrastruktury ekonomii 
społecznej w województwach: lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Trenerka umiejętności społecznych, 
ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Roczny Program Edukacji 
Psychologicznej w zakresie Psychoterapii, Treningu i Warsztatu w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w 
Krakowie oraz I Edycję Szkoły Gender Mainstreaming przy Polskiej Akademii Nauk. Od 2003r. zajmuje się 
zarządzaniem i koordynacją programów edukacyjno-rozwojowych, prowadzeniem szkoleń i doradztwa w zakresie 
kompetencji osobistych i zawodowych osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie i osób pracujących. Autorka 
programów doradczo-szkoleniowych oraz autorskich narzędzi z zakresu rozwoju kompetencji, umiejętności 
interpersonalnych, polityki równych szans, zarządzania różnorodnością oraz treningów trenerskich (ToT). Szkoliła 
trenerów i pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. 
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Wypowiedzi rozpoczynające 

 
Jolanta Fedak, Minister Pracy i  Polityki Społecznej 
Urodziła się w 1960 r. w Żarach. Ukończyła Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia 
podyplomowe: z zakresu administracji oraz z zakresu zarządzania oświatą. Od lat 90 związana z Polskim 
Stronnictwem Ludowym. Obecnie jest jednym z czterech wiceprezesów Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. 
  
Karierę polityczną zaczynała od kierowania biurem PSL w Zielonej Górze. Od 1998 r. pełniła funkcję wicemarszałka 
województwa lubuskiego, była odpowiedzialna za sprawy społeczne oraz oświatę, kulturę i sztukę. Od 2001 r. 
wicewojewoda lubuski. Następnie była sekretarzem gminy w Krośnie Odrzańskim. W 2006 r. została członkiem 
zarządu województwa lubuskiego. 
  
Od listopada 2007 r. pełni funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski  
Urodziła się w 1949 roku. Mieszka w Biszczy w powiecie biłgorajskim. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. 
Studia inżynierskie ukończyła na Akademii Rolniczej w Lublinie. Absolwentka Studium Pedagogicznego IKN w 
Lublinie oraz Studium Ekonomiki Rolnictwa SGH w Warszawie. 
Odbyła także szereg szkoleń uzupełniających m.in. z zakresu polityki przekształceń własnościowych, 
nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej oraz wyceny nieruchomości i zarządzania projektami. 
W latach 1972-1978 pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Różańcu. Następnie w latach 1978-
1990 była zatrudniona w bankach spółdzielczych w Biłgoraju i Księżpolu, w tym od 1983 r. na stanowisku 
dyrektora Banku Spółdzielczego w Księżpolu. 
Od 1990 r. do 29 listopada 2007 r., kiedy została powołana na stanowisko wojewody lubelskiego, pełniła funkcję 
wójta gminy Biszcza.W okresie pracy Genowefy Tokarskiej na stanowisku wójta, gmina Biszcza zajmowała wysokie 
pozycje w rankingach dziennika "Rzeczpospolita", prezentujących stopień wykorzystania środków unijnych przez 
samorządy. 
 
Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego 
Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2002 r. był zastępcą 
dyrektora, a od 2005 r. do 2007 r. dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. W grudniu 2007 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, gdzie odpowiadał za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, 
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w 
latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych. W 2010 został wybrany na prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. Żonaty, jedna córka. 
 
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin 
Urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny 
na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  
Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań 
nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki 
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komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu 
Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych.  
W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej 
Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, 
uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.  
W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.  
Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w 
latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w 
zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji. 
 
Katarzyna Zaunar 
Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektów ds. Pomocy i Integracji Społecznej w Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich. Nadzoruje m. in. projekt systemowy „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w ramach 
którego organizowane jest Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej.  
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania projektami. 
Posiada również certyfikat PRINCE2.  
Od 2004 roku zajmuje się zawodowo problematyką rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii 
społecznej. Realizowała i nadzorowała wiele projektów unijnych dotyczących tych właśnie obszarów 
tematycznych. Współtworzyła Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. Uczestniczyła w wielu projektach 
badawczych dotyczących bezrobocia, szkolnictwa, szans młodzieży na rynku pracy, ekonomii społecznej. Od wielu 
lat współpracuje z NGO działając na rzecz współpracy instytucji rządowych i samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi. Jest ekspertem w ramach projektów PO KL, w tym projektów innowacyjnych.  
 
 
Wystąpienie: Długookresowa strategia rozwoju kraju i ekonomii społecznej 
Michał Boni, minister-członek Rady Ministrów 
Urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat 
wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „S”, 
w 1990 r. przewodniczący Zarządu Regionu „Mazowsze”. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w latach 
1992 – 1993 sekretarz stanu w tym ministerstwie odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy. Poseł na Sejm I 
kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Radny Gminy Centrum 
miasta stołecznego Warszawy w okresie 1994-1996. W latach 1996 – 1997 dyrektor i członek Zespołu Instytutu 
Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001 r. Szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do 2007 r. 
konsultant Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komitetu Naukowego 
Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący przy 
powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP 
Lewiatan. Współpracownik wielu fundacji polskich i międzynarodowych. 
 
W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego 
Rady Ministrów. Wcześniej pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; obecnie 
odpowiada za koordynację prac legislacyjnych. 
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Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50. roku życia w 
powrocie na rynek pracy. Zasłynął jako negocjator ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służby 
zdrowia, tzw. specustawy stoczniowej czy rozwiązań emerytalnych, pracował m.in. nad ustawą o emeryturach 
pomostowych. 
 
Od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem 
Zespół dokonuje analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowaniu planów 
strategicznych rządu. Wśród najważniejszych dokumentów autorstwa Zespołu znajdują się: „Raport o Kapitale 
Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, oraz „Raport Polska 2030. Wyzwania 
rozwojowe”. 
 
 
 
Wystąpienie: Długofalowa Polityka Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce 
Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – 
polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku 
publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej, będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, 
sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego . 
Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku 
lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem i rolą trzeciego sektora i ekonomii 
społecznej w systemie usług społecznych. Organizator i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor 
raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  
 
 

Panel: Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym. Panel dyskusyjny. 
 
Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej Instytutu Spraw Publicznych 
Polityk społeczny od kilkunastu lat związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Polsce, 
współpracownik Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Instytutu Spraw Publicznych, trener, doradca organizacji 
pozarządowych oraz administracji publicznej w zakresie współpracy z podmiotami III sektora. Od 6 lat zajmuje się 
obszarem ekonomii społecznej, uczestniczył w czterech projektach tworzenia przedsiębiorstw społecznych i 
lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, jest ekspertem ISP w tym obszarze. Od lat działa także na 
rzecz tworzenia przyjaznego środowiska prawnego dla działań obywatelskich, autor i współautor wielu publikacji 
dotyczących działania organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. 
 
 



 

 
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) 

00-031Warszawa,, ul. Szpitalna 6/23 | T: +48 22 827 62 46, F: +4822 207 24 31 | e-mail: registry.pl@undp.org, www.undp.org.pl 

 
Henryk Wujec, doradca prezydenta RP ds. społecznych, Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej 
(SKES) 
Urodził się w Podlesiu k. Biłgoraja 1 stycznia 1941 r.. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. Absolwent 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Działacz społeczno-polityczny. Działalność społeczną rozpoczął w 1962 r. jako członek Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie. Członek honorowy KIK. Od roku 1976 był współpracownikiem KOR, a od 1977 r. członkiem KSS 
„KOR”, redaktorem podziemnego pisma „Robotnik” i współorganizatorem Wolnych Związków Zawodowych. 
W 1980 r. zakładał „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „S” i członek Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ 
„Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był więziony w latach 1981-1984 i od czerwca do września 
1986 r. Do roku 1989 zaangażowany w działania podziemnej „Solidarności”, od 1987 r. do 1990 r. sekretarz 
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „S” Lechu Wałęsie. W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego 
Stołu w Zespole ds. Pluralizmu Związkowego. 
W latach 1989-2001 był posłem na Sejm, od 1997 do 1999 r. współprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Od 1999 r. do-2000 r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był sekretarzem 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej, Klubu Parlamentarnego 
Unii Wolności i Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Unii Wolności w latach 1997-1999. Członek Unii 
Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej do sierpnia 2006 r. 
Współzałożyciel i w latach 1992-1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”, współzałożyciel (2004 r.) i Przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, a od 
czerwca 2009 r. Prezes Zarządu Izby, Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej(SKES) w Polsce, a od 
kwietnia 2009 r. zastępca Przewodniczącego powołanego przez Premiera Zespołu do spraw rozwiązań 
systemowych w zakresie ekonomii społecznej. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za udział w tworzeniu Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Chełmie (2002 r.) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) w 30 rocznicę powstania 
KOR. Laureat nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (2006 r.). Honorowy obywatel miasta Biłgoraj (2009 r.). 
 
 
Joanna Brzozowska, członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy 
Doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat kieruje Agencją Rozwoju i Promocji 
Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, realizując projekty na rzecz walki z 
bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy („Spółdzielnie uczniowskie i spółdzielnie pracy w procesie walki z 
bezrobociem wśród absolwentów”, „Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej”, „Promocja spółdzielczości 
socjalnej”, „Wzmacnianie organizacji Spółdzielczych w Krajach Europy Środkowo – Wschodniej – SCOPE”, 
„Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych” itd.), finansowanych ze środków budżetu Państwa jak również 
funduszy unijnych. Odbyła półroczny staż w Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i 
Przedsiębiorstw Partycypatywnych, gdzie zaangażowała się w tworzenie i integrację najpierw europejskiego a 
następnie polskiego sektora ekonomii społecznej. Koordynator II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w 
Krajach Europy Środkowo – Wschodniej pod hasłem „Przedsiębiorczość społeczna i skuteczność ekonomiczna”, 
która odbyła się w październiku 2004 r. w Krakowie. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.  
 
Krzysztof Więckiewicz - opisany powyżej 
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Panel: Zielone miejsca pracy i ekonomia społeczna. Panel dyskusyjny. 
 
Piotr Krośniak, koordynator projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Pracuje w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) gdzie koordynuje projekt Zintegrowany System 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Koordynuje także rozwój nowych projektów w ramach działań UNDP w Polsce. 
Zajmuje się ekonomią społeczną, innowacjami społecznymi  oraz zrównoważonym rozwojem. Ukończył Centrum 
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego EUROREG, obecnie także na UW 
przygotowuje pracę doktorską nt. liderów w społecznościach lokalnych. W czasie studiów stypendysta Fundacji 
im. Heinricha Boella. Autor i współautor projektów i publikacji związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju, 
społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej. 
 
Anna Kamińska, Oficjalny przedstawiciel firmy HO::LO studio 
W 2004 roku wraz z mężem stworzyła markę HO::LO i rozpoczęła produkcję recyckligowanych toreb i portfeli z 
nieaktualnych banerów reklamowych. Zajmuje się tym projektem do dzisiaj. Stworzyła dystrybucję internetową i 
nawiązała współpracę ze sklepami, które proponują nietuzinkowe projekty. Współpracuje również z instytucjami 
(muzea, galerie) i firmami, które chcą przetworzyć własne materiały reklamowe. 
 
Elżbieta Gołębiewska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” 
Od początku zarejestrowania Stowarzyszenia EKON, tj. od 2003 roku jest jego przewodniczącą. 
Zawodowo związana z osobami niepełnosprawnymi, z wykształcenia pedagog specjalny. 
Pomysł tworzenia „zielonych miejsc pracy” dla osób chorujących psychicznie okazał się innowacyjnym i 
skutecznym sposobem na aktywizację zawodową osób dotychczas wykluczonych z rynku pracy.  W tym 
przedsięwzięciu wpierali ją przyjaciele i rodziny osób chorujących psychicznie, psychiatrzy, organizacje 
pozarządowe,  ale także organizacje proekologiczne i Ministerstwo Środowiska. 
 
Donat Kuczewski, Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus”,  EKO „SZKOŁA ZYCIA” W 
WANDZINIE 
Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „Plus”, Specjalista Terapii Uzależnień, pedagog. 
Psychoterapeuta terapii krótkoterminowej „SFT”, Stypendysta Fundacji Ashoka, Laureat wielu nagród krajowych i 
międzynarodowych. 
 
Tomasz Makowski, moderator partnerstwa międzysektorowego „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” 
Koordynator polskich i międzynarodowych programów współpracy biznesu z sektorem obywatelskim i 
samorządowym, np. „Czysty Biznes” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, „Regionalna Inicjatywa Biznesu” 
Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej , „ Zielona Inicjatywa Ekologiczna” Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. 
Autor dysertacji Master of Business Administration na temat wdrażania systemów zarządzania jakością  w 
organizacjach pozarządowych oraz publikacji i artykułów o stosowaniu standardów ekologicznych w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. 
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Piotr Szymański, koordynator ds. budowy partnerstw lokalnych, specjalista w zakresie budowy przedsiębiorstw 
społecznych i spółdzielń socjalnych, pracownik Stowarzyszenia Barka od sześciu lat .  
 
 

Panel: Mikropożyczki jako narzedzie rozwoju PESów 
 
Irena Herbst, prezes fundacji Centrum PPP 
Przewodnicząca  grupy finansowej Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. 
Ekonomista specjalizujący się w finansowaniu inwestycji i ekonomice budownictwa. Obszar zainteresowań 
obejmuje: finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami, rewitalizacja obszarów 
miejskich,  ekonomia społeczna, wykorzystywanie funduszy europejskich. 
 
Związana przez wiele lat z sektorem publicznym pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
w latach 2002-2005 (była odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków 
unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych) oraz  Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę 
finansowania budownictwa). 
 
Autorka rządowych programów  finansowania mieszkalnictwa(1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości -  
„Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw : O niektórych formach wspierania budownictwa 
mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) 
oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka 
kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, PPP, rewitalizacji,  finansowaniu 
podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Obecnie: Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, doradca Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, członek 
zarządu Fundacji Batorego, wykładowca w SGH, przewodnicząca grupy finansowej  w Zespole ds. Rozwiązań 
Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej 
 
Krzysztof Margol, Prezes Fundacji NIDA 
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” w Nidzicy. Ekspert zasady : partycypacja społeczna w programie 
„Przejrzysta Polska”. Doradca dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultant i trener z teoretyczną i praktyczną 
znajomością problemów rozwoju lokalnego (4 lata pracy na stanowisku burmistrza Nidzicy, 18 lat pracy na 
stanowisku prezesa Fundacji „NIDA”, wykładowca w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania). Członek  
Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA. Autor i współautor publikacji nt. rozwoju lokalnego, 
partnerstwa i przedsiębiorczości społecznej. Współtwórca przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”.  
Członek zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów.  
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Ewa Janikowska, bankowiec z 20-letnim doświadczeniem zawodowym; prowadzi badania rynku 
mikrofinansowego w Polsce w ramach doktoratu na SGH; wydawca książek o tematyce 
społecznoekonomicznej, m.in. Muhammada Yunusa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r. 
Pełniła funkcje zarządcze i doradcze w bankach i instytucjach finansowych. Pracowała m.in. dla Polskiego Banku 
Rozwoju, BRE Banku, Banku Zachodniego WBK, Banku Austria Creditanstalt, Powszechnego Banku Kredytowego, 
BNP Paribas, Cetelem Bank. Pełniła społecznie funkcje w Związku Banków Polskich (członek Zarządu 2005-2008), 
Radzie Arbitra Bankowego (członek Rady 2006-2008), Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (2004-2007). 
Należy do EFIN European Financial Inclusion Network. Badania prowadzone w ramach przygotowania rozprawy 
doktorskiej, pozwoliły jej odkryć świat instytucji finansowych innych niż banki. 
 
Włodzimierz Grudziński, doradca Zarządu Związku Banków Polskich 
Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 2007 Prezes Zarządu 
Banku BISE S.A. Współzałożyciel a w latach 1997-2009 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Obecnie 
doradca Zarządu Związku Banków Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE S.A., członek Rady Nadzorczej 
Blikle sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej banku Ineco Bank w Armenii, Członek Komitetu Sterującego rządowego 
programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa 
Krajowego”. Członek Rad Inwestycyjnych Funduszu Powierniczego JESSICA Woj. Wielkopolskiego i 
Zachodniopomorskiego. Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Rady Fundacji dla Polski. 
Członek Komisji Finansowej Fundacji Auschwita-Birkenau. Członek Kapituły nagrody im. Ireny Sendlerowej.  
 
Tomasz  Sypuła, prezes Mazowieckiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Warszawie 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 2004-2011 Dyrektor Departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Odpowiadał za przygotowanie i wdrażanie działań finansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - 
wsparcie dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i seed capital. 
W latach 1998-2004 Dyrektor Departamentu w Banku Gospodarstwa Krajowego, kierował działalnością 
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, współtworzył system regionalnych funduszy poręczeniowych.  
Współpracował przy tworzeniu programu rządowego "Kapitał dla Przedsiębiorczych".  
Uczestniczył jako ekspert w programach tworzenia i wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na 
Ukrainie i w Kazachstanie.  
 
Krzysztof Wittels, Specjalista ds. pożyczek dla organizacji pozarządowych, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych (TISE) 
 
 

Panel: Zamówienia publiczne, klauzule społeczne 
 
Cezary Miżejewski, prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 
Polityk społeczny, spółdzielca Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach, Prezes Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Poseł na Sejm II kadencji, doradca ministra Jerzego Hausnera i dyrektor 
departamentu rynku pracy MPiPS, wiceminister polityki społecznej 2004-2005, zastępca Izabeli Jarugi-Nowackiej,  
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radca MRR 2005-2009, ekspert Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. Współautor przepisów m.in. o 
zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, klauzulach społecznych. 
 
Karolina Cyran Juraszek, niezależny ekspert ds. ekonomii społecznej        
Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 14 lat. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo 
dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego 
rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z 
autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejską Nagrodą 
Przedsiębiorczości. Przez dwa lata, pracując w FISE, kierowała systemowym projektem w którego celem było 
stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Dyrektorka, managerka, obecnie 
trenerka, konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Ryszard Gruner, Burmistrz Miasta Byczyna 
 
 
Małgorzata Lublińska, główny specjalista w Departamencie Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, reprezentantka Europejskiej Sieci O lepszą przyszłość ekonomii społecznej  
 
Katarzyna  Ołdak, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych 
Jest absolwentką politologii, od dwóch lata pracuję w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy 
Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zajmuję się zagadnieniem klauzul społecznych w 
zamówieniach publicznych a także w szerszym znaczeniu społecznie odpowiedzialnymi zamówieniami 
publicznymi. Jest także zaangażowana w realizację projektu współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL 08IBEC01 ,, 
Support for the strenghtening of the Albanian public procurement, concessions and public auctions systems”, w 
ramach którego Urząd Zamówień Publicznych w konsorcjum z Rumuńską Jednostką Odpowiedzialną za Regulację i 
Kontrolę Zamówień Publicznych (ang. NARMPP)  świadczy pomoc dla Albańskiej Agencji Zamówień Publicznych 
(ang. PPA.) 
 
Tomasz Schimanek - opis powyżej 
 
Elżbieta Sokołowska, Prezeska Spółdzielni Socjalnej „BYDGOSZCZANKA” 
Mgr inż. budowy dróg, 1993-2010 dyrektorka zakładu budżetowego przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy, obecnie  od 
listopada 2010 r. prezeska Spółdzielni Socjalnej „BYDGOSZCZANKA”  założonej przez 2 osoby prawne – Miasto 
Bydgoszcz i Powiat Bydgoski Ziemski. 
 
 

Panel: Franczyza społeczna - nowy model zarządzania w ekonomii społecznej. 
 
Magdalena Kostulska, ekspertka ds. współpracy z biznesem i Global Compact w Programie Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).  
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynarodowej i 
międzysektorowej. Pracując dla polskiego rządu zajmowała się współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy 
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(MOP), w tym uczestniczyła w pracach przy Deklaracji MOP dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz 
uczciwej globalizacji. Następnie, koordynowała projekt systemowy dotyczący rozwoju dialogu społecznego i jego 
uczestników. Biznesowe doświadczenia zawodowe zdobyła w Konfederacji Pracodawców Polskich - odpowiadając 
za bilateralne kontakty międzynarodowe członków tej Organizacji, jak również udział KPP w gremiach 
międzynarodowych. W listopadzie 2010 r. dołączyła do zespołu ekonomii społecznej UNDP.   
 
 
Andrzej Krawczyk- doradca w zakresie franczyzy 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na 
temat rozwoju franchisingu w Polsce. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu franchisingu prowadzone 
przez prof. Martina Mendelsohna na Middlesex University Business School w Londynie. 
Od 2006 roku jest partnerem zarządzającym w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, w latach 2000 – 2006 
założyciel i szef działu franchisingu w firmie PROFIT system. Wcześniej pracował w Coopers & Lybrand, a 
następnie jako associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. W latach 2000-2001 
pracował jako starszy prawnik w grupie Elektrim. W okresie od 2001 do 2007 nadzorował obsługę prawną spółek 
telekomunikacyjnych wchodzących w skład grupy Vivendi w Polsce. W tym charakterze odpowiadał za obsługę 
prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce obejmującą, między innymi, 
transakcje fuzji i przejęć (M&A) o wartości przekraczającej 400 mln Euro. W okresie od 2005 do 2007 roku brał 
czynny udział w sporze dotyczącym 48% udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej. 
Dotychczasowa praktyka zawodowa Andrzeja Krawczyka obejmuje przede wszystkim: 
- Kompleksowe doradztwo w zakresie franchisingu, agencji i dystrybucji obejmujące nie tylko aspekty prawne, ale 
także wybór właściwego wariantu rozwoju systemu sieciowego oraz opracowanie kompletnej dokumentacji, 
- Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach typu private equity/venture capital,  
- Doradztwo prawne i negocjacje umów najmu powierzchni handlowych, 
- Prowadzenie i nadzór procesów restrukturyzacyjnych oraz rozwiązywanie sporów właścicielskich,  
- Doradztwo prawne i negocjacje przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A), 
- Doradztwo w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych, a w szczególności przygotowywanie i 
weryfikacja umów wdrożeniowych, 
- Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja umów 
licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,  
- Obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego 
oraz doradztwa korporacyjnego. 
Andrzej Krawczyk reprezentuje Polskę w Euro Franchise Lawyers – prestiżowej organizacji zrzeszającej prawników, 
specjalistów we franczyzie. Jako jedyny Polak znalazł się w gronie międzynarodowych ekspertów w zakresie 
franczyzy wymienionych w prestiżowej publikacji The International Who's Who of Franchise Lawyers. Członek 
Rady programowej czasopisma "International Journal of Franchising Law". 
Autor rozdziału na temat Polski w The International Encyclopedia of Franchising Law, książki "How to franchise in 
Poland" oraz licznych artykułów na temat franchisingu, prawa spółek i zagadnień e-commerce opublikowanych w 
czasopismach polskich i zagranicznych. 
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Thorkil Sonne, Członek Ashoka Globalizer z Dani, człowiek z ambicjami by zmieniaą świat na lepszy dla osób z 
autyzmem  i nie tylko.  
Po ukończeniu studiów otrzymał posadę dyrektora technicznego w firmie z branży IT, wtedy to jego młodszy 
syn został zdiagnozowany jako dzieckie chore na autyzm. W 2004 stworzył firmę Specialisterne (The Specialists) 
aby oceniać, szkolić i zatrudniać osoby z autyzmem. W 2008 założył organizację pozarządową Specialist People 
Foundation by rozpowszechniać swoją wiedzę globalnie i stoworzyć million miejsc pracy dla osób z autyzmem i 
podobnymi chorobami. 
 
 
Keith Richardson, dyrektor  Economic Partnerships oraz koordynator  European Social Franchising Network 
Rozwojem przedsiębiorstw społecznych zajmuje się już ponad 20 lat. Jest członkiem Economic Partnerships – 
spółdzielni wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych. 
Był dyrektorem programu franczyzy społecznej INSPIRE R&D, która doprowadziła do stworzenia 3 największych 
franczyz społecznych w Wielkiej Brytanii: 

1. Community Renewable Energy (CoRE), która współpracuje ze społecznościami w celu stworzenia różnych 
systemów odnawialnej energii 

2. Care and Share Associates – największa społeczna franczyza w Wielkiej Brytanii, która zapewnia opiekę 
ludziom starszym i niepełnosprawnym. 

3. Comonwheels  - klub samochodowy działający w 14 filiach w Wielkiej Brytanii. 
 
Piotr Krośniak - opis powyżej 
 
 

Panel: Nowe rozwiązania w sferze reintegracji społecznej i zawodowej 
 
Prowadzący: Tomasz Kaźmierczak, ekspert Instytutu Spraw Publicznych 
dr socjologii, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Zajmuje się problematyką służb 
społecznych, pracy socjalnej, a w ostatnich latach także ekonomią społeczną i rozwojem społeczności lokalnych. 
 
Amilcar Moreira, Uniwersytet w Lizbonie 
dr polityki społecznej, od maja 2011 roku stypendysta Institute of Ageing Uniwersytetu w Lizbonie, gdzie 
rozwija projekt dotyczący ekonomii politycznej starzejących się rynków pracy. Jego zainteresowania badawcze 
skupiają się na problemach aktywnej polityki społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, aktywnego starzenia 
się i porównawczej polityki społecznej. W 2008 roku opublikował prace "Dylemat aktywizacji. Pogodzenie 
sprawiedliwości i skuteczności systemów minimalnego dochodu gwarantowanego w Europie"(„The Activation 
Dilemma. Reconciling the fairness and effectiveness of minimum income schemes in Europe", Policy Press). Wraz 
z profesorem Ivarem Lodemelem, pracuje nad nową książką na temat reform programów aktywizacyjnych, która 
zostanie opublikowana przez Oxford University Press. 
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Marek Rymsza, eskpert Instytutu Spraw Publicznych 
dr socjologii, adiunkt w Zakładzie Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Specjalizuje się 
w porównawczej polityce społecznej w zakresie systemów zabezpieczania społecznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywizujących programów wsparcia, a także w problematyce społeczeństwa obywatelskiego i 
organizacji pozarządowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Członek Laboratorium „Więzi”. 
 
 
 

2 DZIEŃ 
 

Warsztaty: Innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne - najlepsze pomysły, krytyczne komentarze 
 
Bożena Batycka –projektantka torebek i właścicielka firmy z luksusową galanterią skórzaną - Batycki. Najlepiej 
ubrana polska kobieta biznesu według „Fashion Magazine” (Oskar Fashion 2008). Ambitna, przedsiębiorcza, 
zaraża optymizmem i radością życia. 
W firmie Batycki, która powstała w 1948 roku, zaczęła pracę w 1989 roku. Był to niezwykły zbieg 
okoliczności, bo w tym samym roku Polska uzyskała wolność polityczną i gospodarczą. Z inicjatywy 
Bożeny Batyckiej, firma rozwinęła się w sieć sklepów, obejmującą niemal całą Polskę. Marka „Batycki” 
stała się synonimem skórzanych wyrobów wyróżniających się modnym fasonem i dbałością wykonania. 
 
Największą pasją pani Bożeny jest obecnie joga. Uczy się chińskiego, dużo czyta, planuje podróże, 
interesuje się historią religii i sztuki.Panel: Zamówienia publiczne i klauzule społeczne 
 
Przemek Pohrybieniuk, członek zarządu Danone Sp. z o.o., lidera na polskim rynku produktów mlecznych. 
Dyrektor ds. relacji zewnętrznych i zrównoważonego rozwoju (od 2003 roku). Odpowiedzialny za zarządzanie 
reputacją oraz zrównoważonym rozwojem firmy – w tym rozwojem strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu, innowacji społecznych, programów zaangażowania społecznego, ochrony środowiska, wolontariatu i 
raportowania. 
 
Zaangażowany w rozwój i promowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce na stanowisku 
wiceprezesa w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (1997 - 2002). Obecnie wiceprezes Polskiej Federacji 
Producentów Żywności – Związku Pracodawców. Odpowiedzialny za dwa programy mające na celu ograniczenie 
niedożywienia dzieci w Polsce – "Podziel się posiłkiem" i "Partnerstwo dla zdrowia" (które zapoczątkowały 
powstanie pierwszego w historii społecznego produktu o nazwie "Mleczny Start") – aktywowane i 
wprowadzone w Partnerstwie dla Zdrowia przez Danone, Biedronke, Maspex i Instytut Matki i Dziecka. 
 
Pracował dla PricewaterhouseCoopers w Warszawie jako dyrektor ds. komunikacji marketingowej (1997-2003). 
Ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2006 r. otrzymał tytuł 
magista z zakresu "Odpowiedzialność i Praktyka Organizacyjna" w School of Management na Uniwersytecie Bath 
(UK). Prowadzi regularne zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (od 2009). Opublikował wiele 
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artykułów i komentarzy w prasie, włączając Harvard Business Review (Polska), Businessman Magazine, Forbes 
(Polska). Jest żonaty, ma trzy córki. 
 
Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. 
Polska Przedsiębiorcza posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga 
do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze start-
upów oraz wykreowanie polskich firm na skalę skype’a czy googla. 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej AIP Group realizującej strategię Polski Przedsiębiorczej. W skład 
powołanej grupy instytucji wchodzą takie organizacje jak Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
(największa sieć AIP w Europie), AIP Seed Capital (fundusz zalążkowy) oraz AIP Business Link 
(tworzona sieć nowoczesnych instytucji wspierających rozwój biznesu). 
 
Studiował w Akademii Koźmińskiego i Mercuria Business School w Helsinkach. W trakcie studiów 
założył i prowadził Studenckie Forum BCC . W latach 2000-2005 był asystentem parlamentarzystów 
i przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorców. 
 
Laureat Keep Walking Award oraz statuetki Ikara przyznawanej przez BCC. 
 
 

Prawno - finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych 
 
Tomasz Schimanek - opis powyżej 
 
 

Jak czerpać zyski z eko-działalności? 
 
Tomasz Makowski- opis powyżej 
 
 

Giełda pomysłów-giełda inspiracji 
 
Agnieszka Orzechowska 
Pracuje w UNDP jako koordynatorka partnerstw lokalnych, odpowiada za tworzenie koalicji na rzecz ekonomii 
społecznej oraz stymuluje grupy zagrożone wykluczeniem do tworzenia podmiotów ES. Absolwentka socjologii i 
filologii rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej. Swoją wiedzę i 
doświadczenie pogłębiała w trakcie Studium Podyplomowego Global Development na Uniwersytecie 
Warszawskim. Współtwórczyni wielu organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw. Pomysłodawczyni i 
realizatorka wielu krajowych i zagranicznych projektów rozwojowych. Od 2006 roku koordynowała projekty na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej, angażujące młodzież w działania obywatelskie. Trenerka z 
dyplomem Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, specjalizująca się w zakresie tworzenia i 
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zarządzania projektami, budowania partnerstw lokalnych, diagnozy problemów społecznych. Posiada 
doświadczenie w animacji lokalnej oraz ewaluacji projektów. Wolontariuszka w Kostaryce w ramach Programu 
MSZ. Prywatnie miłośniczka szybkiej jazdy na rowerze, jogi, kultur prekolumbijskich Mezoameryki.  
 
 

Współpracować czy konkurować? Czy biznes i PESy mają wspólne interesy? 
 
Piotr Magnuszewski jest liderem programu „Społeczeństwo, Biznes, Środowisko” w Centrum Rozwiązań 
Systemowych we Wrocławiu. Jest zaangażowany w projekty z zakresu myślenia systemowego, zarządzania 
adaptacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi. W 
swojej pracy skupia się na łączeniu teorii z praktyką oraz wiedzy z działaniem. Prowadzi procesy zespołowego 
rozwiązywania problemów, tworzenia strategii oraz implementacji rozwiązań w Polsce jak również w innych 
krajach europejskich. Wykorzystuje w tym celu m.in. myślenie systemowe, modelowanie komputerowe oraz 
symulacyjne gry decyzyjne. 
Zorganizował i przeprowadził wielokrotnie kursy i warsztaty edukacyjne z tematyki myślenia systemowego, 
modelowania komputerowego, dynamiki biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce, na Węgrzech, 
Ukrainie, w Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Projektował i prowadził symulacyjne gry 
edukacyjne w tematyce biznesowej i środowiskowej. 
 
Magdalena Liszka 
Magdalena Liszka jest jednym z liderów programu „Społeczeństwo, Biznes, Środowisko” w Centrum Rozwiązań 
Systemowych, zarządza wieloma projektami. 
Zaangażowana również jako współprowadząca w szkolenia, warsztaty i gry symulacyjne w tematyce myślenia 
systemowego i współpracy wielostronnej. 
 
 

 


