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1. Agnieszka Kossakowska 

 

 

Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz 

ścieżki Rachunkowości Zarządczej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Członkini ACCA, gdzie 

obecnie znajduje się w Radzie Członków ACCA 

Polska. 

 

Od wielu lat na kluczowych stanowiskach zarówno 

w pionach finansowych, jak i w zarządach spółek. W 

trakcie 20-letniej pracy zawodowej przeszła 

wszystkie etapy: od referenta, przez specjalistę i 

kierownika działu controllingu do dyrektora 

finansowego oraz członka zarządu. 

 

Aktualnie Senior Finance Manager w International 

Automotive Components Group, w którym 

odpowiada za tworzenie i optymalizację procesów 

finansowych dla obszaru Europy oraz Indii.  

Wykładowczyni w Szkole Biznesu Politechniki 

Warszawskiej. W ramach wolontariatu działa jako 

doradca społeczny w zakresie strategii, finansów i 

rachunkowości  dla organizacji z systemu 

ratownictwa OSP oraz WOPR. 

 

 
 

Podejmowanie decyzji: krytyczne 
myślenie: 

• Analiza, interpretacja, 
kwestionowanie, ewaluacja 

• Pułapki myślenia: koszty 
utopione, błąd planowania, 
błąd potwierdzenia i inne 
błędy poznawcze 
 

Finanse dla nie finansistów: 

• Pomoc w zrozumieniu 
procesów finansowych  

• Wskazówki dla właściwej oceny 
projektów inwestycyjnych 

• Wskazanie, czego nie powie 
księgowy, a co koniecznie 
powinno się wiedzieć. 
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2. Adrian Kajda 

 

 

Już od szkolnych lat twórca produktów 
internetowych - w 2000 roku stworzył popularny 
i wielokrotnie wyróżniany w prasie i telewizji 
serwis Max3D.pl zrzeszający społeczność 
grafików komputerowych i animatorów.  
 
W 2011 roku stworzył aplikację mobilną Fuelio - 
dzisiaj produkt używany przez miliony 
użytkowników na całym świecie. 
W listopadzie 2016 roku znalazł się na 
prestiżowej liście “New Europe 100” - 100 
największych innowatorów z Europy Środkowo-
Wschodniej  
 
Od 2017 mentor w programie akceleracyjnym 
dla startupów - Google Developers Launchpad 
(dzisiaj mentor Google For Startups). 
Entuzjasta nowych technologii i prelegent 
chętnie dzielący się wiedzą na konferencjach 
związanych technologiami  

 

 

 
 

• Mentoring w zakresie 
budowania produktów 
cyfrowych 

• Technologie mobilne 
• Optymalizacja technologiczna 

(dobór odpowiednich narzędzi i 
technologii, które pomogą 
zautomatyzować procesy w 
firmie) 

• Strategia dotycząca tworzenia 
produktów cyfrowych na rynek 
globalny 

• Analityka produktu 
• Growth (podstawowe strategie) 
• Testowanie A/B produktu 
• Strategie reklamowe dla 

cyfrowego produktu 
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3. Paweł Zieliński 

 

 

Członek zarządu firmy Multiserwis, dyrektor finansowy. 

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i 

Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

na kierunkach finanse i bankowość. 

 

Zawodowo zajmuje się finansami od ponad dwudziestu 

lat, a od 2002 pełni funkcję dyrektora finansowego w 

spółce Multiserwis Sp. z o.o. oraz Regionie Polska grupy 

kapitałowej Bilfinger SE. Zarządza procesami oraz dba o 

ich usprawnienia w zespole finansowo-księgowym, w 

zespole IT jak również w zespole środków trwałych i 

logistyki. Współodpowiedzialny za budowę polityki spółki 

oraz wyznaczanie celów. Stawia na innowacyjność, 

poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań. 

 

Prywatnie – mąż, ojciec dwóch synów. Hobbystycznie 

uwielbia poznawać świat oraz jego kuchnię, jak również 

wszystko co jest związane z górami: wspinaczka, rower 

górski, biegi przełajowe itp. 

 

 

 
 

 

• Zarządzanie  

• Finanse  

• Usprawnienia księgowo-
finansowe  

• Logistyka  

• Wyznaczanie celów 
przedsiębiorstwa  

• Innowacje  
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4. 

 

Andrzej Lepich 

 

 
 

 
Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunkach Mechanika i 

Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Marketing a także 

absolwent studiów MBA na University of Minnesota i SGH w 

Warszawie. 

 

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Alu-Pro Polska Sp. z 

o.o. (produkcja profili dystansowych) oraz Prezesa Zarządu 

Fenzi Polska Sp. z o.o. (produkcja chemii budowlanej). 

Wcześniej pełnił funkcje w Zarządach, Radach Nadzorczych 

oraz zarządzał firmami produkcyjnymi i usługowymi. 

 

Kanclerz Loży Opolskiej Business Centre Club, Wiceprezes 

Zarządu BCC, członek gremiów doradczych i konsultacyjnych 

na poziomie miasta i regionu. 

 

 
• Analiza i projektowanie rozwoju 

firmy 

• Zarządzanie strategiczne i 

operacyjne 

• Doskonalenie kompetencji 

menedżerskich 

• Rozwój osobisty 
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5.  

Katarzyna Rudzińska 

 

 
 

 

Absolwentka studiów Executive MBA AE w Poznaniu  i w 

Nottingham. Przez ponad 20 lat pracy zawodowej zdobywała 

doświadczenie w branży FMCG, zarówno w części sprzedażowej 

jak i w części produkcyjnej, pracując w dużych korporacjach 

(PepsiCo, BAT).  

 

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Personalnego w firmie Nutricia 

Zakłady Produkcyjne z rozszerzeniem odpowiedzialności jako 

Dyrektor ds. Transformacji w fabrykach mlecznych oraz 

produkujących żywność dla dzieci.  

 

Brała udział w międzynarodowych projektach w zakresie 

zarządzania zespołami ludzkimi. Podczas jej pracy w Nutricia 

Polska organizacja otrzymywała kilkakrotnie Tytuł Najlepszego 

Pracodawcy przyznawany przez AON Hewitt. 

 
• Motywowanie i zarządzaniem 

zespołami o różnym poziomie 
kompetencji.  

• Budowanie efektywnego 
zespołu 

• Zarządzania zmianą zarówno w 
aspekcie transformacji jak i 
organizacji 

• Budowanie zaangażowania w 
organizacji 
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6. 

 

Roland Krause 

 

 
 

 

Absolwent MBA w St. Galler Business School, specjalista branży 

grzewczej, motoryzacyjnej, z wieloletnią wiedzą teoretyczną i 

praktyczną. Aktywnie popularyzuje rozwój rynku motoryzacji i 

innych innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa i techniki 

grzewczej.  

20 lat związany był z firmą VIESSMANN. W latach 2006 do  2011 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu Viessmann Sp. z o.o.   

Kapituła konkursu Buildera „Budowlana Firma Roku” 

dwukrotnie doceniła zdolności menadżerskie Rolanda Krause.  

Obecne jest współwłaścicielem firmy MM Systemy Sp. z o.o., 

która działa w branży automotive, a od niedawna także w 

branży AGD.  Obecnie firma MM Systemy jest bezpośrednim 

dostawcą do BMW i co roku uruchamia nowe projekty 

wspólnie z niemieckim koncernem. Aktualnie firma rozpoczyna 

produkcję metalowych elementów karoserii do hybryd i 

elektrycznych samochodów marki BMW.   

Prywatnie pasjonuje się wszelkimi nowinkami 

technologicznymi, zwłaszcza w zakresie motoryzacji. W czasie 

wolnym chętnie je testuje i czerpie z nich inspirację do działań.  

 

 

• Budowanie zespołu i 
przygotowanie do ciągłego 
rozwoju – tak dla zmian!  

• Jak zatrudnić pracowników? Jak się 
przegotować do rozmowy 
kwalifikacyjnej   

• Siły napędzające do działania 
ukierunkowanego na cel i sukcesu  

• Myślenie i działanie w kategoriach 
szansy - skup się na 
możliwościach.  

• Prowadzenie rozmowy, 
umiejętność przekonywania 
innych,  umiejętność aktywnego 
słuchania  

• Negocjacje, umiejętność 
przekonywania, negocjowanie 
ceny, zamknięcie 
negocjacji, przyjmowanie 
reklamacji  

• Efektywne zarządzanie 
czasem, analiza czynności i 
czasu, organizacja własnej 
pracy, osobisty plan działań  
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7. 

 

Agata Duliniec 

 

 

 
 

 
Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 

Politechniki Wrocławskiej na kierunku Fizyka Techniczna oraz 

studiów międzynarodowych Executive MBA Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  

 

Od około 20 lat związana zawodowo z rodzinną firmą GT  

Trailers, założoną przez jej Rodziców, Kazimierza i Krystynę 

Gniot.  

 

Przechodziła przez kolejne szczeble kariery zawodowej, 

odbywając praktykę w niemal każdym dziale firmy, a po 

pomyślnie przeprowadzonym procesie sukcesji w 2018 roku 

objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Kontynuatorka idei 

Rodziców o tworzeniu nowoczesnej firmy rodzinnej. 

Zwolenniczka pracy zgodnie z zasadami Teorii Ograniczeń. 

Prywatnie żona maratończyka i mama trzech synów w wieku 

szkolnym, entuzjastka gry w golfa. 

 

 
• Zarządzanie projektem wg 

metodyki PMI 

• Zarządzanie strategiczne 

• Praca zgodnie z ToC 

• Zarządzanie zmianą 

• Efektywne zarządzanie czasem 

• Budowanie zespołu 

• Strategiczny HRM 

• Komunikacja nieantagonizująca 
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8. 

 

Andrzej Drosik 

 

 
 

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, a także Szkoły 

Biznesu organizowanej przez Politechnikę Wrocławską i 

Central Connecticut State Univeristy.  

 

W NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. przepracował 42 

lata poczynając od stanowisk liniowych po funkcję Dyrektora 

przemysłowego zakładów w Polsce, którą pełnił przez 22 lata. 

Odpowiadał również za zakłady w Niemczech i Czechach . 

 

Jest członkiem Rady Opolskiej Loży Business Center Club i V-ce 

Przewodniczącym Rady Opolskiej Izby Gospodarczej. Członek 

Rady Naukowo-Technicznej przy Prezydencie Miasta Opola 

oraz Rady Nadzorującej przy Akademickim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, a także 

Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Opolskiego. 

 

W roku 2006 wyróżniony przez BCC statuetką Lidera Polskiego 

Biznesu. Za całokształt działań, a w szczególności za 

budowanie kultury organizacyjnej w pełni opartej na 

fundamentach społecznej odpowiedzialności, otrzymał 

Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany 
przez Opolską Izbę Gospodarczą. W 2022 roku został 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  

 

 
• Budowanie strategii i 

zarządzanie strategiczne 

• Motywowanie - zarówno 
współpracowników, podległych 
zespołów, jak też 
samomotywacja 

• Zarządzanie projektami  

• Zarządzanie czasem. 
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9. 

 

Ryszard Błaszków 

 

 
 

 

 

 

 

Doktor Nauk Technicznych w zakresie inżynierii środowiska 

oraz magister ekonomii w zakresie polityki i ekonomiki. 

Ukończył szkołę dla Menadżerów w Centrum Kreowania 

Liderów Kłudzienko k/Warszawy oraz studia podyplomowe w 

zakresie zarządzania firmą w gospodarce rynkowej w Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 

 

W zakładzie produkcyjnym dawnej Śląskiej Fabryki Drożdży i 

Wódek, a obecnie Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie pracował 

od 1977 roku. Przez ponad 28 lat pełnił funkcje Dyrektora 

Naczelnego tej fabryki, przeprowadzając firmę przez etap 

prywatyzacji. W 2000 roku firma weszła w struktury 
światowego lidera produkcji drożdży i dodatków piekarskich 

„Lesaffre”. Od 2019 roku przebywa na emeryturze i jest 

pełnomocnikiem Lesaffre Polska S.A.  do reprezentowania jej w 

Krajowej Radzie Drożdżownictwa. 

 

Od 1996 roku do chwili obecnej jest Przewodniczącym Krajowej 

Rady Drożdżownictwa w Polsce, V-ce przewodniczącym Rady 

Opolskiej Izby Gospodarczej oraz członkiem Loży BCC w Opolu. 

 

Za swoją działalność i zaangażowanie społeczne otrzymał liczne 

odznaczenia, a do najważniejszych należą: Brązowy i Srebrny 

Krzyż Zasługi, a w 2001 roku Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski. 

 

 

 
• Budowanie strategii i motywowanie 

współpracowników do jej realizacji. 
•    Zarządzanie czasem 

• Skuteczne realizowanie   swoich 

postanowień. 

• Umiejętność  przekonywania innych  

• Umiejętność aktywnego słuchania.   
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10. 

 

Lesław Adamczyk 

 

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria 
Sanitarna (Ochrona Środowiska). Stypendysta EU na 
University of Paisley. 
 
Współtwórca i właściciel Butiku Inwestycyjnego LEAD 
(leadyou.pl), współtwórca Opolskiego Centrum Zarządzania 
Projektami Sp. z o.o.  (oczp.pl) oraz członek Rady Głównej BCC 
a także członek wielu zespołów i komitetów na poziomie 
miejskim, wojewódzkim i krajowym. Moderator 
Międzynarodowej Akademii Zarządzania OCRG oraz wieloletni 
Dyrektor Generalny i Wiceprezes ATMOTERM S.A. 
 
W swojej pracy zajmował się budową i rozwojem kadry 
menadżerskiej i zarządzaniem sukcesją menadżerską. 
Stworzył i brał udział w kilkunastu przedsięwzięciach 
o charakterze start-up/spółek kapitałowych. 
Aktywnie pozyskiwał środki unijne dla wielu projektów, 
brał udział w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych 
przedsięwzięciach z zakresu strategii, przejęć, informatyki, 
polityki. Współtwórca StartUp TIMENAVI.io będącej platformą 
do zarządzania czasem. 

 

 

 

 
• Rozwój biznesu, w szczególności 

definiowanie i skuteczne wdrażanie 
nowych przedsięwzięć i zmian. 

• Zarządzanie Czasem: skuteczne 
realizowanie swoich postanowień. 

 

 


